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Předložená studie je jedním z průběžných výstupů projektu „03/04 - Analýza a vyhodnocení vnějšího 
prostředí systému implementace RPS“, jehož cílem je identifikace a vyhodnocení významných 
externích vlivů působících na úspěšnou implementaci RPS a absorpci prostředků alokovaných v České 
republice v rámci strukturálních fondů.  
 
 
 
1. Úvod 
 
Programy politiky hospodářské a sociální soudržnosti (dále jen PHSS) jsou zaměřeny na veřejnou 
podporu zahrnující relativně široký okruh rozvojových aktérů. Společným znakem podpůrných 
programů je snaha o aktivaci existujícího rozvojového potenciálu podporovaných regionů, přičemž je 
kladen důraz na pro-aktivní přístup místních aktérů (schopnost generovat kvalitní projekt a zabezpečit 
zdroje na jeho spolufinancování). Činnost (a chování) rozvojových aktérů je ovlivněna komplexním 
působením mnoha vzájemně se ovlivňujících faktorů. Některé z nich mohou představovat významnou 
bariéru jejich schopnosti využívat zdroje z podpůrných programů politiky PHSS.  
 
Do značné míry determinujícím (a tudíž klíčovým) faktorem je finanční kapacita daného rozvojového 
aktéra. Finanční stabilita a přístup k vnějším zdrojům financování je jedním z klíčových faktorů rozvoje. 
Vlastní finanční nestabilita nebo omezený přístup k vnějším finančním zdrojům limitují investiční 
možnosti a v případě soukromých subjektů vytváří značný potenciál pro zaostání za konkurencí. 
Z hlediska absorpční kapacity může hrát dostupnost vnějších zdrojů významnou úlohu. Jen velmi 
omezené množství subjektů (jak soukromých, tak veřejných) totiž disponuje dostatečným objemem 
vlastních prostředků ke zvládnutí relativně náročných požadavků na spolufinancování projektů, které 
jsou předkládány k podpoře v rámci PHSS. Mnoho potenciálních předkladatelů je proto závislých na 
možnostech doplnit vlastní zdroje tak, aby  požadavky na spolufinancování splnili.  
 
V obecné rovině obnášejí požadavky na spolufinancování nutnost se vypořádat se dvěma základními 
problémy. Za prvé, každý subjekt musí významným podílem participovat na celkových nákladech 
projektu, na který žádá podporu. V případě veřejných subjektů může podpora dosáhnout až 75 % (v 
mimořádných případech až 80 %) celkových uznatelných nákladů, obvykle je to však méně. V případě 
soukromých subjektů činí maximální hranice veřejné podpory 50 % (ze SF pouze 35 %1). 
Z uvedeného vyplývá, že daný subjekt musí z vlastních zdrojů pokrýt minimálně čtvrtinu (polovinu 
v případě privátních subjektů), obvykle však více, z celkových nákladů projektu. Pokud daný projekt 
generuje příjmy, výše podpory se dále snižuje. V případě takovýchto projektů vzniká otázka, jestli se 
jejich potenciálním realizátorům vůbec vyplatí se o podporu ucházet. Celkové náklady (včetně 
časových, administrativních apod.) na získání podpory totiž mohou převyšovat její užitek. Pokud tomu 
tak je, lze očekávat poměrně nízké počty předkládaných projektů v příslušných opatřeních.     
 
Za druhé, platby z podpůrných programů jsou vázány na prokázané (certifikované) uskutečnění výdajů 
a jsou tudíž propláceny až zpětně. V případě, že celková doba realizace projektu nepřekročí 12 měsíců 
(od podpisu smlouvy do ukončení projektu) nebo když celkový rozpočet projektu včetně veškerého 
spolufinancování nepřesáhne 150 tis. EUR, vyplácí se pomoc z prostředků strukturálních fondů 
jednorázově až po ukončení projektu (platí pro SROP). Tato skutečnost znamená, že je zapotřebí 
fakticky disponovat (popřípadě mít příslib dispozice) celým objemem prostředků na realizaci projektu 
již před jeho zahájením. Nároky na finanční zdroje a cashflow subjektu, který realizuje projekt, 
vyplývají také z časového zpoždění mezi dokončením projektu (dílčích částí projektu v případě 
překročení výše uvedených kritérií) a příchodem plateb od platební jednotky. Konečný příjemce (popř. 
uživatel) by měl obdržet platbu nejpozději do 60 dní od schválení  příslušné žádosti Platební jednotkou 
(Metodika MF, 2005). Otázkou však je, jak je možné tento závazek dodržovat v praxi. Časové prodlevy 
představuje také zajištění certifikace uskutečněných výdajů. Řídící orgán může, po konzultaci 
s Platebním orgánem, schválit financování výdajů projektu před uskutečněním výdaje (záloha 
Konečnému uživateli). Tyto zálohy však lze poskytnout pouze u projektů financovaných 
prostřednictvím ESF, u kterých je Konečný uživatel nestátní nezisková organizace (Metodika MF, 
2005). 

                                                 
1 V případě MSP může tato hranice být zvýšena až o 10 %. Těchto 10 % však nemůže mít formu přímé pomoci. 
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Rozvojoví aktéři tedy potřebují značný objem finančních prostředků, aby se mohli projektů účastnit. 
Ačkoliv se tato potřeba liší v závislosti na charakteru projektu, velmi často jsou rozvojoví aktéři nuceni 
si potřebné zdroje vypůjčit. Oproti vyspělým tržním ekonomikám je však finanční trh v České republice 
nedostatečně rozvinut. Z hlediska přístupu k vnějším finančním zdrojům, nejsou-li poskytnuty státem, 
je naprostá většina rozvojových aktérů závislá na bankovním úvěru. Získat dostatečný objem zdrojů 
prostřednictvím úvěru však není jednoduchou záležitostí a už vůbec ne samozřejmostí. Banky kladou 
poměrně přísné požadavky na stabilitu finančního hospodaření žadatelů včetně podrobné analýzy 
očekávaných budoucích příjmů, které umožní poskytnuté prostředky splatit. Z teorie regionální 
segmentace finančního trhu (Alessandrini, 2003; Dow, 1997; Martin, 1995; Pollard, 2003; Porteous, 
1995 ad.) vyplývá, že rozvojoví aktéři se mezi sebou podstatně liší z hlediska dostupnosti soukromého 
vnějšího financování (podrobněji viz níže). Omezený přístup k vnějším zdrojům se týká především 
MSP, ale také malých obcí. Problém spočívá ve skutečnosti, že se jedná o nejpočetnější skupinu 
rozvojových aktérů. Pokud existují významné bariéry v přístupu k vnějšímu financování, lze očekávat, 
že značné množství rozvojových aktérů se nebude podpůrných programů účastnit. Taková situace by 
měla vliv jak na počet, zaměření a kvalitu předkládaných projektů, tak na územní rozdíly v počtu 
předkládaných projektů. 
 
Cílem předložené studie je tedy zhodnotit finanční kapacitu rozvojových aktérů z hlediska jejich 
schopnosti účastnit se podpůrných programů PHSS, přičemž se zaměřuje na obce, kraje a firmy. Tyto 
subjekty totiž tvoří nejpočetnější skupinu rozvojových aktérů, kteří předkládají projekty v rámci 
podpůrných programů PHSS. Na základě výše uvedených tezí se analytická část této studie zaměřuje 
na následující tři evaluační otázky: 
 

1. Umožňuje stávající systém financování územních rozpočtů krajům a obcím generovat 
dostatečný objem prostředků potřebných na realizaci projektů podporovaných ze SF? 

2. Má charakter hospodaření obcí a krajů vliv na zaměření a kvalitu předkládaných projektů? 
3. Existují významné institucionální (typ a velikost subjektu) a územní rozdíly v dostupnosti 

vnějších finančních zdrojů, které by mohly zabraňovat některým skupinám subjektů účastnit 
se podpůrných programů v rámci SF? 

 
Uvedené otázky jsou níže podrobněji rozvedeny. Kromě jejich zodpovězení je cílem následující 
analytické části také dokreslení výše uvedených tezí, na jejichž základě byly položeny. 
 
 
 
2.  Financování decentralizovaných orgánů veřejné správy 
 
Kraje a obce představují významné aktéry regionálního rozvoje. Jedním z klíčových faktorů, jenž 
ovlivňuje jejich činnost, je systém financování těchto subjektů. Systém financování decentralizovaných 
orgánů veřejné správy prošel od první poloviny 90. let řadou zásadních změn. Hlavními důvody 
častých změn systému financování spočívají v přesunech kompetencí mezi jednotlivými úrovněmi 
veřejné správy a potřebě nalezení vhodné míry rovnováhy mezi principy zásluhovosti a solidarity2. Při 
analýze systému financování decentralizovaných orgánů veřejné správy je nezbytné vycházet ze 
skutečnosti, že hledání stabilního systému probíhá v podmínkách relativně rychle se zhoršující situace 
celého systému veřejných financí. Proto např. jeden z hlavních problémů místních rozpočtů, kterým je 
naprosto dominantní podíl provozních výdajů a tudíž značně omezená investiční akceschopnost 
veřejných institucí (viz níže), je nutno vidět ve světle celkové struktury a prohlubující se nerovnováhy 
systému veřejných financí na celostátní úrovni. Lze očekávat, že nízký, v řadě případů klesající, podíl 
investičních prostředků na všech úrovních veřejné správy představuje významnou bariéru  z hlediska 
absorpční kapacity České republiky.  
 
                                                 
2  Na jedné straně je nezbytné zamezit přílišným rozdílům v příjmech obcí zhruba stejné velikosti, které pramení 
ze značných územních rozdílů v ekonomické výkonnosti, neboť rozsah kompetencí a výdajové potřeby obcí stejné 
velikostní a významové úrovně se příliš neliší. Na straně druhé musí být zachována dostatečná vazba místních 
příjmů na místní ekonomické prostředí, aby bylo vytvořeno motivační prostředí pro chování aktérů veřejného 
sektoru ve vztahu k sektoru soukromému. 



Berman Group – služby ekonomického rozvoje 

Analýza financování rozvojových aktérů – projekt 03/04 Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace RPS  4 

Cílem této kapitoly je nalézt odpovědi na první dvě evaluační otázky, které se vztahují k finanční 
kapacitě krajů a obcí. Za prvé se jedná o problematiku, zda stávající systém financování územních 
rozpočtů umožňuje krajům a obcím generovat dostatečný objem prostředků potřebných na realizaci 
projektů podporovaných ze SF. Klíčovými předpoklady schopnosti krajů a obcí generovat dostatečný 
objem prostředků jsou stabilní předvídatelné zdroje příjmů, na jejichž základě lze realizovat 
dlouhodobé finanční plánování. Shromáždění potřebných zdrojů totiž vyžaduje dlouhodobé 
systematické hospodaření umožňující tvorbu úspor nebo přebytků, z nichž je možné splácet vypůjčené 
prostředky. V případě orgánů veřejné správy je podstatným aspektem souvisejícím s možností 
dlouhodobého finančního plánování otázka fiskální autonomie. Cílené finanční plánování lze uplatňovat 
pouze na vlastní příjmy, o jejichž způsobu užití je možné rozhodovat na základě vlastní politiky 
(strategie).  
 
S možností dlouhodobého finančního plánování souvisí také druhá evaluační otázka týkající se vlivu 
způsobu hospodaření krajů a obcí na zaměření a kvalitu předkládaných projektů. Zde je významnou 
otázkou také ovlivnitelnost výše vlastních příjmů. Pokud daný subjekt nemůže cíleně plánovat ani 
ovlivnit výši svých vlastních příjmů, lze očekávat, že nemá dostatek stimulů k realizaci pro-aktivní, na 
výsledek zaměřené, politiky. V takovém případě lze také očekávat nedostatky ve vlastní strategii 
rozvoje, což bude mít dopad na kvalitu předkládaných projektů. Projekty budou mít pravděpodobně 
charakter ad hoc investičních akcí, jejichž rozvojový efekt bude nejasný (a to i přesto, že formálně 
často součástí strategie či programu rozvoje samozřejmě jsou). V případě významnějšího rozšíření 
uvedeného přístupu k podpůrným programům PHSS může být absorpční kapacita některých opatření 
ohrožena nedostatečnou nabídkou kvalitních projektů, popřípadě může prostřednictvím těchto opaření 
docházet pouze k prostému transferu veřejných zdrojů bez žádoucího rozvojového užitku. 
 
Jelikož postavení krajů a obcí v rámci regionálního rozvoje a systém jejich financování se značně liší, 
jsou tyto subjekty sledovány odděleně. 
 
 
2.1  Systém financování rozpočtů krajů 
 
S výjimkou OP Infrastruktura hrají kraje významnou úlohu ve všech operačních programech. 
V závislosti na konkrétním programu mohou vystupovat jak v roli Konečného příjemce, který realizuje 
grantová schémata pro podporu místních subjektů, tak v roli Konečného uživatele realizujícího vlastní 
projekty.  
 
2.1.1 Příjmy krajských rozpočtů 
 
Krátká doba samostatné existence krajů (od 1. ledna 2001) je spojena s řadou problémů týkajících 
se jejich financování. V několika krocích na ně byla převedena relativně značná část kompetencí, které 
do té doby spadaly pod jednotlivá ministerstva nebo okresní úřady. Spolu s těmito kompetencemi 
došlo k převodu poměrně rozsáhlého majetku. Problém spočívá ve skutečnosti, že převedené 
kompetence a vlastnická práva se vztahují k dlouhodobě podfinancovaným sítím školských, 
zdravotnických, sociálních a kulturních zařízení, regionální silniční infrastruktuře a regionálním 
dopravním systémům. Převedené kompetence a majetek objektivně vyžadují výrazně vyšší náklady 
než činí příjmy krajů. Navíc z převedeného majetku nelze generovat podstatnější příjmy. Nejvýstižněji 
tuto skutečnost dokládá fakt, že ztráta krajem převzatých nemocnic je obvykle nominálně vyšší než 
rozpočet kraje nebo jeho část tvořená z výnosů z daní (Cogan, 2004). Zde se nabízí srovnání se situací 
obcí. Obce po získání samosprávy také čelily nutnosti značných investičních výdajů. Ke zmírnění složité 
finanční situace přispěl mimo jiné převod majetkových podílů na vybraných společnostech do obecního 
vlastnictví (především společnosti síťových odvětví) v rámci velké privatizace. Především některá 
města využila prostředků z prodeje těchto podílů na realizaci nejtíživějších investičních potřeb. Kraje 
však žádnou podobnou kompenzaci nedostaly. 
 
Zpočátku (rok 2001) kraje neměly žádné vlastní příjmy a jejich financování probíhalo pouze formou 
dotací svázaných s převodem kompetencí z centrální úrovně. Od roku 2002 kraje získaly vlastní 
daňové příjmy (3,1 % na sdílených daních). Příjmy krajů  od  roku 2001  velmi  
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Tabulka 2.1  Struktura příjmů krajských rozpočtů 
2001 2002 2003 1. pol. 20043 

  mld. Kč % mld. Kč % mld. Kč % mld. Kč % 

celkem 14,5 100,0 37,6 100,0 95,8 100,0 52,4 100,0

daňové 0,0 0,0 10,2 27,1 11,4 11,9 5,7 10,9 

nedaňové 0,1 0,7 0,7 1,9 1,4 1,5 1,3 2,5 

kapitálové 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 0,2 

příjmy 

dotace 14,4 99,3 26,7 71,0 82,8 86,4 45,3 86,5 
Zdroj: Státní závěrečný účet, Ministerstvo financí, 2003, 2004 
         Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků za 1. pololetí 2004, MF 
 
rychle rostou, což je však dáno růstem objemu dotací vázaných na převedené kompetence (viz 
tabulka 2.1). V žádném případě se nejedná o růst příjmů, s nimiž by mohly kraje libovolně nakládat 
dle vlastních prioritních cílů. V letech 2001 - 2004 byly dominantním zdrojem příjmů krajů dotace. 
V roce 2003 činil podíl dotací na úhrnu krajských rozpočtů 86,5 %, přičemž pouze 9 % z tohoto 
objemu připadalo na dotace investičního charakteru (Státní závěrečný účet ČR za rok 2003; MF, 
2004). Zhruba třetina objemu dotací připadá na dotace určené přímo obcím. Většina státních dotací 
krajům představuje dotace účelové, u nichž je rozhodovací pravomoc krajů minimální. 
 
Daňové příjmy představují objemově druhou nejvýznamnější složku příjmů krajských rozpočtů. Jejich 
podíl je však velmi nízký. Daňové a nedaňové příjmy jsou považovány za vlastní příjmy krajů. Značně 
nízký podíl vlastních příjmů na celkových příjmech (necelých 14 %) ukazuje na velmi omezenou 
samostatnou rozhodovací schopnost krajů. Z formálního hlediska kraje sice mohou rozhodovat o 
způsobu využití těchto příjmů, nicméně ten je do značné míry determinován skutečností, že celkové 
příjmy objektivně nestačí na realizaci potřebných výdajů (např. deficitní hospodaření převedených 
nemocnic, udržování a rozvoj převedených zařízení a sítě regionálních komunikací ad.) Velmi nízký 
podíl vlastních příjmů vede k situaci, kdy kraje mají v jistém smyslu charakter decentralizovaných 
orgánů státní správy, nikoliv orgánů aktivně ovlivňujících sociálně – ekonomický rozvoj svého území, 
jak jim to vágně ukládá zákon (248/2000 Sb. O podpoře regionálního rozvoje).  
 
Od 1. ledna 2005 vstoupila v platnost novela zákona o rozpočtovém určení daní (243/2000 Sb.), která 
zvyšuje podíl krajů na objemu výnosů  sdílených daní z 3,1 % na 8,92 %. Cílem této novelizace je 
posílení vlastních příjmů krajů a tím také jejich rozhodovacích pravomocí týkajících se vlastního 
finančního hospodaření. Z navrhovaných variant navýšení vlastních příjmů krajů byla bohužel vybrána 
nejmírnější varianta. Podíl vlastních příjmů tak bude stále výrazně pod úrovní 50 %, což znamená, že 
závislost na centrálních dotacích bude stále klíčová. Navýšení daňových příjmů je navíc kompenzováno 
plánovaným poklesem objemu dotací. Výše uvedené pnutí mezi příjmy a nezbytností výdajů na úrovni 
krajů se tímto příliš nezmění. Přínosem novely je skutečnost, že dojde k poklesu podílu účelových 
dotací na celkových příjmech, což by i při výrazně nezměněném objemu příjmů alespoň částečně 
zvýšilo fiskální autonomii krajů. Zvýšení akceschopnosti krajů z hlediska významných rozvojových 
investičních aktivit však nelze od této novely očekávat. 
 
Závažným problémem systému financování krajů je skutečnost, že kraje nemohou výrazněji ovlivnit 
výši svých daňových příjmů. Dle novely zákona o rozpočtovém určení daní jsou daňové příjmy daného 
kraje určeny pouze úředně stanoveným procentem z  8,92 % celostátního výnosu sdílených daní. 
Klíčový význam má mechanismus stanovení procenta příslušného kraje. „Vychází se z běžných nákladů 
zařízení, které kraje převzaly, a to ve výši, kterou tato zařízení vykázala v roce 2003. Nebere se tudíž 
ohled na kapitálové výdaje spojené s dalším rozvojem těchto zařízení. Přitom úroveň jejich údržby a 
technického stavu je velmi různorodá. Vytváří se tak nestejné podmínky pro jednotlivé kraje, které ony 
samy svým rozhodováním a svou politikou nemohly ovlivnit“ (Kameníčková, 2005). Kraje mohou 
ovlivnit pouze kategorie nedaňových a kapitálových příjmů, ty však představují zanedbatelný podíl na 
celkových příjmech (viz tabulka 2.1). Kraje tedy nedisponují skutečnými vlastními příjmy. Vykazované 
vlastní příjmy mají spíše charakter neúčelové dotace.  

                                                 
3 Státní závěrečný účet za rok 2004 bude k dispozici až v květnu 2005. 
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2.1.2 Výdaje krajských rozpočtů 
 
Z hlediska regionálního rozvoje a také absorpční kapacity České republiky je významným problémem  
skutečnost, že  pouze  malá   část   výdajů   krajů  má  investiční   charakter.  Podíl  kapitálových   
výdajů   krajů   v   roce   2003   činil   necelých   10 %  (viz tabulka 2.2). Navíc nelze celý tento objem 
prostředků považovat za investice v pravém slova smyslu. Lze očekávat, že naprostá většina objemu 
investičních výdajů krajů má povahu „udržování současného stavu“. Tuto hypotézu podporuje fakt, že 
téměř 60 % kapitálových výdajů připadá na investiční dotace příspěvkovým organizacím. Značná část 
investičních výdajů je určena na řešení nejzávažnějších akutních problémů spojených s převedeným 
majetkem, který je dlouhodobě podfinancován. Dále tuto hypotézu podporuje skutečnost, že ve 
speciálních fondech zakládaných kraji jsou částky, které řádově (desítky až první stovky miliónů korun) 
nemohou stačit na realizaci významných projektů s rozvojovým efektem regionálního významu. 
Většina krajů zakládá fondy na regeneraci převzatého majetku a fondy na rozvoj kraje. Z výše 
uvedených důvodů je však naprostá většina financí ve fondech na regeneraci majetku (tzn. na 
udržování současného stavu). Rozvojové fondy tak mají formální charakter bez rozvojového efektu. 
 
Tabulka 2.2  Struktura výdajů krajských rozpočtů 

2001 2002 2003 2004 
  mld. Kč % mld. Kč % mld. Kč % mld. Kč % 

celkem 14,4 100,0 35,8 100,0 94,3 100,0 49,0 100,0 
běžné 13,2 91,7 32,1 89,7 84,9 90,0 46,0 93,9 výdaje 

kapitálové 1,2 8,3 3,7 10,3 9,4 10,0 3,0 6,1 
Zdroj: Státní závěrečný účet, Ministerstvo financí, 2003, 2004 
          Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků za 1. pololetí 2004, MF 
 
Velmi pozitivním aspektem hospodaření krajů je skutečnost, že kraje dosahují vyrovnaných rozpočtů a 
v případě několika výjimek se jedná pouze o velmi mírné schodky nijak neohrožující budoucí finanční 
stabilitu. 
 
2.1.3 Shrnutí 
 
Systém financování krajů je do značné míry provizorní. Vzhledem k jejich krátké době existence se 
zatím nenašel vhodný způsob financování, což zavdává důvod k očekávání dalších podstatných změn. 
Současný systém krajům neumožňuje dostatečně efektivně ovlivňovat sociálně-ekonomický rozvoj 
svého území dle vlastních priorit. Disponují pouze velmi omezeným objemem vlastních příjmů, jejichž 
výši navíc nemohou ovlivnit. Většina výdajů, je závislých na příjmech ve formě centrálních dotací, což 
z krajů činí spíše subjekty s charakterem decentralizovaných orgánů státní správy. Značným 
problémům kraje čelí v souvislosti s převedenými kompetencemi a majetkem. Jedná se totiž o 
kompetence a majetek v dlouhodobě podfinancovaných oblastech, které vyžadují značné prostředky, 
jichž se krajům nedostává. Navíc jako celek produkují ztrátu dosahující značné části celoročních příjmů 
krajů (zejména síť regionálního zdravotnictví). Tato skutečnost činí kraje vysoce závislými na centrální 
úrovni, což výrazně omezuje jejich samostatný rozvoj. 
 
Z uvedené situace vyplývá, že kraje nedisponují dostatečným objemem financí k uskutečnění vlastních 
významných rozvojových investičních akcí odrážejících vlastní rozvojovou politiku. Kraje sice zakládají 
speciální fondy, avšak prostředky v nich se nepohybují v řádu, jenž by umožňoval realizovat akce 
s rozvojovým efektem mezoregionálního řádu. Tato skutečnost, spolu s nemožností ovlivnit výši 
vlastních příjmů, může zásadně omezovat jak schopnost spolufinancování, tak vůbec celkovou snahu o 
využívání podpůrných programů EU. Nízkou snahu lze očekávat zejména v případě projektů, kde kraj 
má roli Konečného uživatele. Takové projekty jsou obecně větší než individuální projekty podporované 
prostřednictvím grantových schémat, vyžadují realizaci vlastního konkrétního projektu a vyžadují vyšší 
objem vlastních finančních prostředků.  
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Výše uvedené prostředí ani nepodporuje dlouhodobé strategické plánování, které by přímo a 
bezprostředně vedlo k přípravě projektů kraje či s jeho záštitou. To se může posléze projevit v kvalitě 
předkládaných projektů. V současném systému financování krajů není obsažen žádný prvek 
zásluhovosti. Výkonnost ekonomiky daného kraje není nijak promítnuta do příjmové strany krajského 
rozpočtu, což může podstatně nabourat zainteresovanost veřejného sektoru na rozvoji sektoru 
soukromého. Uvedená situace nepodporuje spolupráci veřejného a soukromého sektoru a může např. 
bránit rozvoji mechanismů PPP, které jsou na regionální a lokální úrovni, především v zaostávajících 
oblastech, velmi žádoucí.  
 
 
 
2.2  Systém financování rozpočtů obcí 
 
Tato podkapitola se soustředí na finanční kapacitu měst a obcí a také na charakter jejich hospodaření, 
čímž se vztahuje k prvním dvěma evaluačním otázkám. Tak jako v případě krajů je i u měst a obcí 
rozhodujícím faktorem existence stabilních předvídatelných příjmů umožňujících dlouhodobé finanční 
plánování. Proto se i v tomto případě soustředíme nejdříve na rozbor příjmů obecních rozpočtů. Na 
rozdíl od krajů obce jako sektor vykazují relativně vysoký podíl kapitálových investic. Nicméně tento 
podíl se výrazně liší mezi jednotlivými obcemi, především v závislosti na jejich velikosti. Geografické 
aspekty financování obcí mají proto zásadní význam. Naprostá většina obcí představuje relativně malé 
subjekty. Jejich investiční kapacita je značně závislá na vnějších finančních zdrojích, často ze 
soukromého sektoru. Níže provedená dílčí analýza úvěrování obcí se vztahuje ke třetí evaluační 
otázce, jejímž cílem je zhodnotit dostupnost vnějšího financování jako faktoru ovlivňujícího schopnost 
a ochotu aktérů účastnit se podpůrných programů PHSS.  
 
2.2.1 Příjmy obcí 
 
Současný systém financování měst a obcí platí s drobnými úpravami od roku 2001. Změny obsažené v 
novele zákona o rozpočtovém určení daní, která platí od ledna tohoto roku (2005), se týkají především 
krajských rozpočtů. Hlavní příjmovou složku obecních rozpočtů představují daňové příjmy (viz tabulka 
2.3 – cca. 45 %). Na rozdíl od krajů jsou relativně významnou součástí obecních rozpočtů nedaňové a 
kapitálové příjmy. Celkový podíl vlastních příjmů se v jednotlivých letech pohybuje kolem 60 % a je 
tedy podstatně vyšší než v případě krajů (viz výše). Zhruba  čtyři pětiny daňových příjmů obcí 
připadají na podíl (20,59 %) na celostátního výnosu sdílených daní. Ze zákona mají obce na tyto 
prostředky nárok, ale nemohou ovlivnit její výši. Současný systém stanovení podílu jednotlivých obcí 
na tomto objemu prostředků je založen na jejich rozdělení do velikostních kategorií dle počtu obyvatel, 
v dané kategorii poté rozhoduje počet obyvatel obce. Každé velikostní kategorii je přiřazen koeficient 
odrážející zjištěný průměr daňové výnosnosti v příslušné kategorii před zavedením současného 
systému. Cílem současného systému bylo zamezit existenci výrazných územních rozdílů v daňových 
příjmech přibližně stejně velkých obcí. To je bezesporu užitečný cíl, nicméně současné řešení je 
extrémně rovnostářské, protože téměř zcela ruší potřebné stimulační vazby na prosperitu místní 
ekonomiky.  
 
Tabulka 2.3  Struktura příjmů obecních rozpočtů 

2002 2003 2004* 
  mld. Kč % mld. Kč % mld. Kč % 

celkem 208,2 100,0 244,0 100,0 121,3 100,0 
daňové 99,5 47,8 107,5 44,1 56,5 46,6 

nedaňové 23,8 11,4 22,8 9,3 11,8 9,7 
kapitálové 11,6 5,6 12,0 4,9 5,2 4,3 

vlastní příjmy celkem 134,9 64,8 142,3 58,3 73,5 60,6 

příjmy 

dotace 73,3 35,2 101,6 41,6 47,8 39,4 
Zdroj: Státní závěrečný účet, Ministerstvo financí, 2003, 2004 
          *Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků za 1. pololetí 2004, MF 
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Ostatní daňové příjmy obce mohou ovlivnit, ale jejich podíl na celkových příjmech je velmi nízký, což 
se týká zejména tzv. motivační složky (cca. 5 % příjmů -odhad). Současný systém obsahuje dvojí 
napojení obecních rozpočtů na výkonnost místní ekonomiky. V prvé řadě se jedná o daň z příjmu 
fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, přičemž obci náleží  30 % této daně zaplacené 
osobami s trvalým bydlištěm na území obce. Druhý prvek propojení spočívá v 1,5 % z celostátního 
výnosu daně z příjmu ze závislé činnosti, přičemž podíl pro obec je dán podílem počtu zaměstnanců na 
území obce k celkovému počtu zaměstnanců v ČR. Druhý prvek představuje pouze částečnou vazbu 
obecních rozpočtů na výkonnost místní ekonomiky, protože odráží pouze počty zaměstnanců, nikoliv 
výši jimi zaplacené daně. 
 
Dalším zdrojem příjmů jsou různé typy místních poplatků, nedaňové a kapitálové příjmy. Jejich podíl je 
obecně nízký. Ve specifických případech však mohou představovat významnější zdroj příjmů (např. 
lázeňská a turistická centra). Kromě daňových příjmů tvoří druhou hlavní složku příjmů dotace (v 
posledních letech kolem 40 %), přičemž zhruba 30 % celkového objemu dotací připadá na investiční 
dotace. V souvislosti s rušením okresních úřadů došlo k přenesení části výkonu státní správy na 
pověřené obce, s čímž souvisí nárůst podílu dotací na celkových příjmech mezi lety 2002 a 2003 (viz 
tabulka 2.3). Obce v současnosti poukazují na skutečnost, že státní dotace spojené s přenesenou 
působností v oblasti státní správy nestačí pokrýt související náklady a že jsou tudíž nuceny ji dotovat, 
což omezuje jejich investiční aktivitu.   
 
 
2.2.2  Výdaje a zadluženost obcí 
 
Města a obce jako celek vykazují oproti krajům podstatně vyšší podíl kapitálových výdajů. Výrazně 
delší doba jejich samosprávné existence a příjmy z prodeje majetku převedeného v rámci velké 
privatizace umožnily většině z nich již vyřešit nejnaléhavější investiční potřeby, v důsledku čehož nečelí 
tak intenzivnímu pnutí mezi příjmy a objektivně nutnými výdaji jako kraje. Je však nutné zdůraznit, že 
mezi obcemi jsou nesmírné rozdíly vyplývající zejména z  velikosti  obcí (resp. jejich rozpočtů).   
 
Tabulka 2.4  Vývoj podílu kapitálových výdajů obecních rozpočtů 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
1. Pol. 
2004 

celkem - mld. Kč 129,2 136,3 150,0 163,9 195,5 214,3 248,5 118,5 výdaje 
kapitálové % 37,2 35,4 34,1 34,0 33,5 32,2 28,8 22,9 

Zdroj: Státní závěrečný účet, Ministerstvo financí, 2003, 2004 
          Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků za 1. pololetí 2004, MF 
Pozn: údaje za roky 1997 – 2000 převzaty z Peková (2004); převzatá data jsou čerpaná ze Státních 
závěrečných účtů pro příslušné roky. 
 
Diskusi  této  problematiky   se   podrobněji  věnuje  až následující podkapitola. Na tomto místě je 
třeba upozornit na trend vývoje podílu kapitálových investic obcí. Zrychlující se trend poklesu (viz 
tabulka 2.4) naznačuje, že lze očekávat rostoucí problémy s generováním dostatečných investičních 
zdrojů na realizaci rozvojových projektů. Jednou z příčin poklesu může být vyčerpání možnosti 
generovat kapitálové příjmy prodejem převedených aktiv. Dále tento trend dokládá, že zhoršující se 
investiční kapacita státního rozpočtu (růst podílu mandatorních výdajů) se stále intenzivněji přenáší do 
rozpočtů územních. Dokladem jsou stížnosti obcí na nedostatečné pokrytí přenesené působnosti 
v rámci dotací. 
 
Oproti sektoru krajských rozpočtů je sektor obecních rozpočtů mnohem více zadlužen. V roce 2003 
činil dluh obcí 70,4 miliardy korun, což odpovídalo zhruba 30 % jejich celkových příjmů v daném roce. 
Celkový dluh nepředstavuje zatím závažný problém systému, nicméně opakování meziročního zvýšení 
dluhu o 26 % by situaci značně zdramatizovalo. Lze očekávat, že obce se budou chtít dále zadlužovat 
v souvislosti s nutností spolufinancování podpory ze SF. Dostupnost dostatečného množství vnějších 
zdrojů se však mezi obcemi značně liší. Tuto hypotézu podporuje mimo jiné fakt, že podíl statutárních 
měst na zadluženosti a na úvěrech obcím (viz tabulka 2.5) výrazně převyšuje jejich podíl na populaci 
či příjmech celého systému. Podrobněji je problematika dostupnosti vnějšího financování z privátního 
sektoru rozebrána v kapitole 2.2.4. 
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Tabulka 2.5  Zadluženost obcí ČR 

  2001 2002 2003 
celkem mld.Kč 48,3 55,8 70,4 zadluženost 

statutární města % 50,1 53,0 60,2 
celkem mld.Kč 22,6 27,3 35,2 úvěry 

statutární města % 36,7 39,6 47,8 
Zdroj: Státní závěrečný účet, Ministerstvo financí, 2003, 2004 
 
V dubnu 2004 bylo přijato usnesení vlády o Regulaci zadlužení obcí a krajů. Prostřednictvím tohoto 
usnesení byl zaveden systém hodnocení zadluženosti obcí pomocí ukazatele dluhové služby. Tento 
ukazatel porovnává dluhovou službu dané obce (objem splátek úroků a jistiny pramenících z přijatých 
úvěrů nebo emitovaných cenných papírů) ku objemu jejích vlastních příjmů (dotace souhrnného 
finančního vztahu se započítávají do příjmů tvořících dluhovou základnu). Jednou ročně je prováděno 
hodnocení dluhové služby (první proběhlo v květnu 2004 za rok 2003). Obce, které překročí hodnotu 
30 % jsou podrobeny kontrole hospodaření a vyzváni k nápravě. Pokud i v dalším roce obec přesáhne 
hranici 30 % jsou o této skutečnosti informovány všechny instituce poskytující podporu ze státních 
zdrojů s doporučením zohlednit tyto skutečnosti při realizaci podpory dotčeným obcím. Obec sice 
automaticky neztrácí nárok na podporu, nicméně lze předpokládat, že tomu tak ve skutečnosti často 
bude. 
 
2.2.3  Geografické aspekty financování obecních rozpočtů 
 
Problematickým bodem současného systému je provedení kategorizace obcí, které nepřihlíží k reálné 
hierarchii měst v České republice. Města téměř stejné velikosti a též geografické významnosti se 
mohou neopodstatněně lišit z hlediska příjmů ze sdílených daní v důsledku těsného nedosažení nebo 
naopak těsného překročení stanovené populační hranice. Jsou vytvořeny např. kategorie 50 – 100 tisíc 
a 100 – 150 tisíc obyvatel. Tyto kategorie pokrývají všechna krajská centra, přičemž nezohledňují 
minimální rozdíly v populační velikosti měst okolo 100 tisíc. Tato města jsou většinou krajskými centry 
a z hlediska významového a obslužného postavení v regionálním systému čelí bezesporu podobným 
výdajovým potřebám. Nicméně centra, která nepřesáhnou stotisícovou hranici mají podstatně nižší 
příjmy (koeficient 0,85 vs. 1,04) ze sdílených daní  oproti centrům, která tuto hranici těsně překonala. 
V tomto smyslu je vhodné posílit kontinuální charakter diferenciace příjmů obcí v závislosti na jejich 
populační velikosti a konkrétním charakteristikám systému osídlení České republiky. 
 
Provedená kategorizace není ani svázána s  analýzou „objektivních“ ekonomických a geografických 
souvislostí, která by vysvětlovala stávající rozčlenění obcí. To se týká též mechanismu stanovení 
koeficientů pro jednotlivé velikostní kategorie. Rozpětí koeficientů se pohybuje od 0,42 po 2,76, což 
znamená podstatné rozdíly v daňových příjmech na obyvatele. Je přirozené, že větší sídla zajišťují 
řadu regionálních funkcí pro obyvatele obcí ze svého zázemí a tudíž čelí vyšším nárokům na finance, 
nicméně analytické podklady pro v současnosti platné koeficienty zřejmě neexistují. Rozpětí 
koeficientů podstatně ovlivňuje výši hlavní složky obecních rozpočtů (daňových příjmů) a proto je jeho 
objektivizace nezbytná. V opačném případě může stanovený systém koeficientů omezovat investiční 
zdroje obcí s patřičnými implikacemi pro jejich aktivitu ve sféře podpůrných programů EU. Obcím a 
městům, jejichž příjmy jsou v důsledku nevhodné kategorizace uměle sníženy, se nemusí dostávat 
zdrojů na realizaci projektů, které svým významem (resp. rozvojovým efektem) odpovídají jejich 
významové funkci v regionálním systému.   
 
Závažný problém financování obcí v České republice souvisí s velmi rozdrobenou sídelní strukturu. 
Rozdrobenost sídel je přenesena do velikostní struktury obcí – základních samosprávných jednotek. 
Téměř 80 % obcí má méně než 1000 obyvatel. Takto malé samosprávné celky jsou schopny 
generovat pouze velmi nízké daňové příjmy. Rozpočet průměrné obce kolem 500 obyvatel se 
pohybuje kolem 7 – 10 miliónů korun, v případě obce s 1000 obyvateli kolem 16 – 20 miliónů korun. 
Již z obecně platného ekonomického pravidla o úsporách z rozsahu je zřejmé, že malé obce jsou 
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vystaveny zásadnímu nedostatku finančních zdrojů. Tyto obce mnohdy nejsou schopny financovat ani 
základní běžné činnosti. Je zřejmé, že v uvedených řádech nelze generovat podstatnější objem financí 
pro realizaci významnějších  investičních  projektů.  Tím  spíše,  když  naprostá   většina  výdajů  obcí  
této  
 
Tabulka 2.6  Velikostní struktura obcí České republiky  

počet obcí počet obyvatel velikostní kategorie (počet 
obyvatel) n % n % 
do 199 1648 26,3 203640 2,0 

200 - 499 2043 32,6 663848 6,4 
500 - 999 1283 20,5 895275 8,7 

1000 - 1999 657 10,5 910062 8,8 
2000 - 4999 367 5,9 1134947 11,0 
5000 - 9999 128 2,0 888274 8,6 

10000 - 19999 68 1,1 960339 9,3 
20000 - 49999 42 1246442 12,1 
50000 - 99999 17 1243485 12,1 
nad 100000 5 

1,0 
2146621 20,9 

ČR 6258 100,0 10292933 100,0 
Zdroj: Malý lexikon obcí ČR, ČSÚ, 2001 
 
velikostní kategorie má charakter běžných výdajů, případně řešení akutních problémů místního 
charakteru (oprava chodníku nebo zdi hřbitova, „záplatování“ místních komunikací apod.) Významnější 
investiční akce (plynofikace, výstavba obecních bytů nebo pečovatelského domu apod.) jsou vázány 
na účelové dotace, což znamená, že při přípravě a realizaci významnějšího projektu jsou malé obce 
závislé na centrálních dotacích. Tato skutečnost klade mimo jiné značné organizační a administrativní 
nároky na přípravu projektů k financování v rámci SF.   
 
V některých případech může nastat situace, že rozvojový projekt (např. ČOV pro obec, umožňující ale 
také rozvoj místních malých firem) bude podpořený ze státních prostředků a z prostředků 
strukturálních fondů, ale samotný následný provoz daného zařízení bude pro obec neúměrnou zátěží. 
Provozní náklady rozvojových infrastrukturních projektů představují proto další omezení zejména 
malých obcí. 
 
U malých obcí lze oprávněně očekávat problémy se spolufinancováním projektů, ale také se 
systematickou, plánovitou a cílenou přípravou projektů, protože možnosti, kapacity a vůle takových 
malých obcí např. připravovat strategické plány s vědomím jejich pozdější cílené (a v zásadě úplné) 
realizace jsou velice omezené. Financování je významný, ale zdaleka ne jediný faktor přípravy a 
realizace projektů k financování ze SF. Lze očekávat, že malé obce nedisponují potřebnými 
personálními kapacitami pro přípravu vlastních projektů. Jsou závislé na externích poradenských 
firmách, které jim zpracují projekt na zakázku. Tato skutečnost obsahuje dvě potenciální bariéry 
reálného vzniku projektů. První se týká samotného rozhodovacího mechanismu na úrovni dané obce. 
Obce nejsou zvyklé strategicky plánovat a její představitelé (mluvíme zde o malých obcích – cca do 
1000 obyvatel) často tuto činnost považují za zbytečnou, a vzhledem k velikosti obce mohou mít 
pravdu. V důsledku tohoto pohledu může docházet k odmítání využívat relativně „drahých“ projekčních 
služeb. Výsledkem může být nevyužívání těchto služeb vůbec nebo upřednostňování „levných“ 
(mnohdy na bázi osobních kontaktů starostů) domluvených poradců, jejichž profesionalita neodpovídá 
nárokům na širší i užší kvalitu k podpoře doporučeníhodných projektů. Druhá bariéra může vyplývat ze 
samotné dostupnosti kvalitních projekčních služeb. Lze očekávat, že se podstatně liší mezi jednotlivými 
regiony. V případě, že se obec již rozhodne využít služeb kvalitní poradenské firmy, existuje zde riziko 
značné informační asymetrie. Projektant nebude znát podrobně lokální situaci a potřeby lokálního 
rozvoje, což může negativně ovlivnit kvalitu (případně zaměření) projektu. Celkově tyto skutečnosti  
mohou  přispívat  k regionálním rozdílům v množství a zejména kvalitě předkládaných projektů.  
 
Konečně je nutné zdůraznit skutečnost, že není-li obec schopna projekt připravit z kapacitních důvodů 
či nedostatku dovedností, lez jen s výhradami předpokládat, že takový projekt bude schopna (snadno) 
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realizovat. Výjimku patrně tvoří jednoduché (byť třeba i objemem financí veliké) projekty 
infrastrukturní, u nichž lze rovněž valnou část realizačních služeb nakoupit. Rozvojové projekty 
předpokládající vznik nových funkcí/činností/služeb v území (tedy jiné než stavební aktivity) jsou 
patrně z výše uvedeného hlediska pro malé obce problémem.  
 
2.2.4  Dostupnost vnějších zdrojů - obce 
 
V předchozí části byla diskutována roztříštěnost finančních zdrojů územních rozpočtů v důsledku 
velkého množství malých obcí. Malé obce nejsou schopny generovat dostatečné investiční zdroje a 
jsou proto závislé na centrálních dotacích. Alternativu představují zdroje z privátního sektoru. Tato 
podkapitola se proto zabývá přístupem obcí k bankovním úvěrům, čímž se vztahuje ke třetí evaluační 
otázce týkající se vlivu omezené dostupnosti vnějšího financování na možnosti a ochotu rozvojových 
aktérů připravovat projekty k financování v rámci SF. Na základě předchozí podkapitoly se soustředíme 
především na malé obce.  
 
Význam dostupnosti vnějšího financování, jako faktoru ovlivňujícího schopnost splnit podmínky 
spolufinancování požadované v rámci podpůrných programů ze SF, se liší mezi různými subjekty a 
také v závislosti na charakteru a velikosti projektu. Obce představují pro finanční instituce poměrně 
lukrativní klienty. Jejich financování je v různé míře propojeno s veřejnými financemi, což jim 
garantuje jisté budoucí příjmy a proto jsou mnohem méně rizikové než privátní subjekty. Z hlediska 
rizika proto obce představují typově odlišné klienty. Garance budoucích příjmů vede k nižší potřebě 
zajištění úvěru. Pokud je jištění zapotřebí, obce obvykle disponují majetkem, který je možno bez potíží 
užít jako kolaterál (avšak v možnosti nabídnout adekvátní aktiva jako zajištění se obce mezi sebou 
značně liší – zejména malé obce mnohdy vhodnými aktivy nedisponují).  
 
Pod příslibem nezveřejnění jména banky jsme získali data  o úvěrovém portfoliu významné banky 
působící v České republice. Obce tvoří významnou skupinu klientů této banky. Ačkoliv velmi 
lukrativními klienty obecně jsou velká města, sledovaná banka se výrazně orientuje na financování 
menších obcí.  
 
Tabulka 2.7:  Úvěry poskytnuté sledovanou bankou obcím 

velikostní kategorie 
obce 

n podíl na úvěrech 
obcím % 

podíl na obyvatelstvu 
ČR 

medián (mil. Kč) 

0 -- 199 108 1,1 2,0 0,44 
200 -- 499 248 4,5 6,5 0,96 
500 -- 999 239 7,3 8,7 1,49 

1000 -- 2499 207 11,0 3,03 
2500 -- 4999 104 9,4 

19,7 
4,05 

5000 -- 9999 55 10,4 8,8 9,15 
10000 -- 24999  49 11,8 - 
25000 -- 49999 11 5,8 

21,4 
- 

50000 + 9 38,7 32,9 - 
celkem 1030 100,0 100,0 - 

Zdroj: Interní materiály banky XY. 
Pozn. Data za podíl na obyvatelstvu ČR jsou uvedena pouze pro informativní představu.     
          Těžko lze očekávat, že tomuto podílu bude odpovídat i podíl na úvěrech. 
 
Tabulka 2.7 obsahuje strukturu úvěrů poskytnutých obcím dle jejich velikosti. Nejméně prostředků na 
investiční činnost se přirozeně dostává nejmenším obcím (do 1000 obyvatel). Řada z nich po pokrytí 
běžných výdajů není schopna investovat vůbec. Nezbytnost vnějších zdrojů pro realizaci zamýšlené 
investice roste s klesající velikostní kategorií dané obce. Data z tabulky 2.7 naznačují, že obce do 1000 
obyvatel se sice k úvěrům dostanou, ale jedná se pouze o velmi malé částky. Sledovaná banka 
poskytla úvěr 595 obcím s méně než 1000 obyvateli. U poloviny z nich však nesplacená výše úvěru 
nepřesahuje 0,97 milionu korun (medián pro jednotlivé velikostní skupiny je uveden v tabulce). Pouze 
v 36 případech nesplacená výše přesahuje hodnotu 5 milionů korun. Ve skupině nejmenších obcí (0 – 
199 obyvatel) pouze v 16 případech ze 108 přesahuje výše úvěrového účtu 1 milion korun. V případě 
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poloviny nejmenších obcí nedosahuje nesplacená výše úvěru 440 tisíc korun. Vzácnou výjimkou je Boží 
Dar (21,6 mil Kč , 177 obyvatel). Tato výjimka ukazuje, že ve specifických případech může i velmi 
malá obec získat zajímavý úvěr. Otázkou však zůstává, zda je důvodem místní silná ekonomika 
odvíjející se od cestovního ruchu a zaručující4 nadprůměrné příjmy obecního rozpočtu nebo schopnost 
obce nabídnout velmi lukrativní kolaterál. V obecné rovině je nutné zdůraznit, že u malých obcí jsou 
velmi významným faktorem rozvoje a tudíž i dostupnosti vnějších zdrojů také přístup, schopnosti a 
důvěryhodnost starosty (případně také členů obecního zastupitelstva). 
 
Uvedená data naznačují, že jen minimální počet malých obcí má přístup k vnějším zdrojům financování 
v rozsahu, který by jim umožnil realizovat podstatnější investiční akce než například opravu 
autobusové zastávky nebo rekonstrukci zdi u hřbitova apod. Ačkoliv existují výjimky, malé obce 
obecně čelí nedostatku finančních zdrojů na realizaci skutečně rozvojových investičních akcí. V otázce 
spolufinancování projektů ze SF jsou malé obce odkázány téměř výhradně na veřejné zdroje.   
 
Naopak větší obce (nad 2500 obyvatel) a zvláště města nemají přílišné problémy se získáním relativně 
významného úvěru, což naznačuje, že jsou potenciálně samy schopny se z velké části (v případě 
menších projektů zcela) vypořádat s požadavky v rámci principu spolufinancování.  
 
Rozdílná možnost obcí obstarat si vnější zdroje z privátního sektoru není bohužel nijak reflektována 
v mechanismech domácích podpůrných a dotačních mechanismů. Tato skutečnost může vést a vede 
k situaci, kdy jsou veřejné zdroje používány na podporu obcí, které si často mohou potřebné zdroje 
obstarat samy a na malé obce, které si nemohou jinak pomoci se nedostává. Pro obce, které si mohou 
obstarat zdroje samy, je daný stav pohodlný a nevytváří prostředí stimulující jejich pro-aktivní přístup. 
Na druhé straně však musíme vyzdvihnout fakt, že masivní veřejná podpora malých obcí v současném 
kontextu obrovské fragmentace zdrojů a nízké míry spolupráce by byla značně neekonomická. Jako 
výsledek této situace lze očekávat menší (než potenciálně možný a žádoucí) počet projektů 
předkládaných k financování ze SF. Zejména lze tuto skutečnost očekávat u opatření z OP RVMZ. Při 
obvyklé neexistenci velkých (ekonomicky) aktérů ve venkovských oblastech je iniciační a koordinační 
význam veřejných samosprávných struktur zásadní. Prostředí fragmentace a nízké míry spolupráce 
nevytváří dostatečné pro-aktivní impulsy pro místní aktéry, což zřejmě negativně ovlivňuje motivaci 
projekty vůbec připravovat, natož pak jejich kvalitu a zaměření.  Otázkou zůstává, co by mohlo být 
spouštěcím mechanismem slučování obcí nebo sdružování jejich prostředků z cílem vytvářet společné 
projekty.  
 
2.2.5  Shrnutí 
 
Obce představují základní jednotky územní samosprávy a jako takové jsou významnými aktéry 
regionálního rozvoje, od nichž se očekává, že budou velmi aktivní v přípravě a předkládání projektů 
k podpoře ze SF. Obecní rozpočty jako celek vykazují relativně vysoký podíl kapitálových výdajů, 
přičemž zejména města realizují řadu projektů s patřičným rozvojovým efektem. Nicméně obce se 
mezi sebou podstatně liší z hlediska schopnosti financovat rozvojové akce. 
 
Rozdílná schopnost vychází především ze skutečnosti, že většinu obcí představují velmi malé územní 
jednotky, které nejsou schopny generovat podstatnější investiční zdroje. Tyto obce jsou z hlediska 
investičních zdrojů výhradně závislé na  státních zdrojích, což podporuje vznik vzorců pasivního 
chování (viz kapitola 2.4.4) s negativními dopady na počet, kvalitu a zaměření projektů. Fragmentace 
zdrojů do velkého množství objemově malých rozpočtů a velmi nízká míra vzájemné spolupráce je 
závažným problémem také z důvodu, že přispívají k územní koncentraci podpůrných zdrojů do 
ekonomicky úspěšnějších oblastí. Ve venkovských a řídce osídlených oblastech (často zaostávajících a 
vyžadujících patřičnou podporu) nevzniká dostatečná, nejen množstvím ale také kvalitou, nabídka 
projektů. 
 
Současný systém financování obcí nepodporuje pro-aktivní přístup. Časté změny systému omezují 
schopnost dlouhodobého plánování. Nemožnost výrazně ovlivnit výši vlastních příjmů a chybějící vazby 

                                                 
4 Vazba výkonu místní ekonomiky na příjmy do obecního rozpočtu je sice malá. Ale ve specifických případech 
může hrát roli. Mimo jiné i kvůli nadprůměrným výnosů z místních poplatků (de-facto místních daní).  
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příjmů na výkon místní ekonomiky nevytváření dostatečné stimuly pro rozvíjení místního 
sociálněekonomického prostředí, které by byl založeno na dlouhodobém strategickém plánování. 
Uvedená skutečnost se může výrazně projevovat v kvalitě a zaměření předkládaných projektů. Opět se 
tento problém týká zejména menších obcí, které obvykle nedisponují ani dostatečnými personálními 
zdroji.      
 
 
 
3.  Dostupnost vnějších zdrojů financování soukromého sektoru:  
 
Klíčovými rozvojovými aktéry v podmínkách tržní ekonomiky jsou firmy. Přestože maximální možná 
podpora z veřejných zdrojů v případě firem je nižší než v případě veřejných institucí, představují 
privátní firmy jeden z nejčetnějších typů subjektů předkládajících projekty k podpoře ze SF. Na rozdíl 
od veřejných institucí nemá smysl v případě firem analyzovat strukturu a charakter příjmů, protože se 
odvíjí od konkrétní činnosti každé firmy. Naproti tomu mnohem větší význam spočívá v dostupnosti 
vnějších zdrojů financování. Přístup k vnějším zdrojům financování je jedním z klíčových faktorů 
rozvoje ekonomických subjektů. Omezený přístup k vnějším finančním zdrojům limituje investiční 
možnosti a vytváří značný potenciál pro zaostání za konkurencí. Z hlediska absorpční kapacity může 
hrát dostupnost vnějších zdrojů významnou úlohu, jelikož jen velmi omezené množství subjektů 
disponuje dostatečným objemem vlastních prostředků ke zvládnutí požadavků na spolufinancování 
projektů, které jsou předkládány k podpoře v rámci SF. Nutnost vnějších zdrojů plyne zejména ze 
skutečnosti, že prostředky z podpůrných programů jsou propláceny zpětně po prokázání 
uskutečněných výdajů, což znamená, že v praxi je většinou nezbytné disponovat prostředky na 
realizaci celého projektu před jeho zahájením.  
 
Dostupnost vnějších zdrojů v případě firem je ovlivněna mnoha faktory a může se podstatně lišit, 
především v závislosti na jejich velikosti (Berger, 1998; Hutchinson, 1990), charakteru odvětví (Dow, 
1992) a institucionální vzdálenosti5 (Martin, 1999; Porteous, 1995) a informační asymetrii (Stiglitz, 
1981) mezi poskytovatelem a příjemcem kapitálu. Pokud se firmy mezi sebou podstatně liší 
v dostupnosti vnějšího financování, lze očekávat, že omezená dostupnost vnějších zdrojů limituje firmy 
v přípravě a realizaci projektů předkládaných k podpoře ze SF. Tato kapitola se vztahuje ke třetí 
evaluační otázce, zaměřuje se na zhodnocení potenciálu existence významných rozdílů v dostupnosti 
vnějšího financování mezi firmami v České republice. Především je důležité zjistit, zda existuje rozdílná 
dostupnost vnějších zdrojů mezi jednotlivými odvětvími a regiony. Pokud ano, lze očekávat dopad této 
skutečnosti na počet a především zaměření předkládaných projektů. Dále je třeba se zaměřit na 
přístup MSP k vnějšímu financování, přičemž zvlášť by měly být posouzeny firmy pod zahraniční 
kontrolou. Studie zabývající se ekonomickým vývojem podnikového sektoru ukazují na značnou dualitu 
mezi ryze domácími podniky a podniky pod zahraniční kontrolou. Jelikož přímá analýza dostupnosti 
vnějšího financování není možná vzhledem k nedostupnosti potřebných informací je nutné užívat 
nepřímých a proto také velmi hrubých metod. Nezbytné je ověření takto dosažených výsledků 
na základě analýzy konkrétních informací o předkladatelích a předkládaných projektech.  
 
 
3.1  Finanční trh v české republice: obecné prostředí 
 
Vzhledem k nerozvinutosti kapitálového trhu v České republice je naprostá většina subjektů závislá na 
financování prostřednictvím bankovního sektoru. Úvěrová expanze z poloviny devadesátých let nebyla 
založena na udržitelných principech. Přinesla obrovský rozsah špatných úvěrů, což ohrozilo stabilitu 
bankovního systému. Následoval prudký  pokles objemu  financování, nastartovaný přísněním měnové 
politiky v roce 1996. Stabilizace  bankovního  sektoru  prostřednictvím  státních  intervencí  a  
následné  privatizace velkých státních bank  přinesla  od  roku  2003  opětovný  růst objemu  
poskytnutých  úvěrů. Graf 3.1 dokládá, že soukromý nefinanční sektor6 prošel mnohem výraznějším 

                                                 
5 Viz níže. 
6 Pojem „soukromý nefinanční sektor“ převzat z terminologie ČNB.  Jedná se o segment privátních firem 
podnikajících mimo finanční služby. 
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poklesem objemu financování ve srovnání s celkovým vývojem. Dále dokládá, že oživení úvěrování 
tohoto segmentu je výrazně pomalejší.  
 

Graf 3.1  Vývoj úvěrové emise v České republice
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Zdroj: ČNB – databáze ARAD 
 
Na nerozvinutost českého finančního trhu ukazuje mimo jiné skutečnost, že podíl objemu úvěrů na 
HDP v České republice (40 % v roce 2003) daleko zaostává za úrovní rozvinutých tržních ekonomik, 
kde stejný ukazatel obvykle přesahuje výši 100 % (např. v Eurozóně 130 % již v roce 1998; dle ECB). 
Tato skutečnost ukazuje na řádově nižší intenzitu finančního zprostředkování, což podporuje hypotézu, 
že dostupnost vnějšího financování v České republice zdaleka nedosahuje úrovně obvyklé v EU15. 
Hodnota tohoto ukazatele dokládá, že tuzemský bankovní systém je na nižším stupni kvalitativního 
vývoje oproti rozvinutým zemím. Nižší vývojové stupně finančních systémů bývají obvykle provázeny 
existencí značných rozdílů v dostupnosti kapitálu mezi různými typy subjektů a také mezi regiony 
(Dow, 1999). Na základě hodnoty uvedeného makroekonomického ukazatele a zkušeností v jiných 
zemích lze tedy očekávat existenci významných bariér v přístupu k finančním zdrojům s patřičnými 
dopady na schopnost  místních subjektů splnit relativně náročná kritéria na spolufinancování projektů, 
které jsou předkládány k podpoře v rámci politiky HSS. V důsledku podstatně nižší míry finančního 
zprostředkování lze také očekávat, že nároky na veřejné finance v oblasti spolufinancování budou v ČR 
výrazně větší než je obvyklé v EU15. 
 
 
3.2  Institucionální segmentace 
 
Uvedené makro ukazatele mají velmi hrubou vypovídací schopnost. Je nezbytné zdůraznit, že 
dostupnost i potřeba vnějšího financování se podstatně liší mezi různými typy subjektů. Jedním 
z hlavních hledisek odlišnosti je velikost daného subjektu.  Především malé a střední firmy se musí 
často vyrovnat s nedostatkem vlastních zdrojů. Tento segment je totiž spojen s vyšší mírou rizika a 
zhodnocení jeho bonity je relativně dražší a náročnější na získání potřebných informací. Tento 
segment byl dlouhou dobu opomíjen a až v posledních několika málo letech se na něj banky cíleně 
zaměřují. Oproti velkým zavedeným podnikům MSP nemají přístup na kapitálový trh a jejich majitelé 
nejsou schopni v případě nutnosti navýšit základní kapitál. Celkové údaje pro statistické podchycení 
dostupnosti vnějšího financování v závislosti na velikosti subjektu nejsou k dispozici. Určitým signálem 
může být např. skutečnost, že podíl FO - živnostníků na objemu úvěrů poskytnutých sektoru firem činil 
v roce 2003 pouhých 5 % (ČNB), zatímco na ekonomické produkci 11 % (MPO). Tyto hodnoty ukazují, 
že produkce živnostníků byla mnohem více založena na vlastních zdrojích kapitálu, což nepřímo 
ukazuje na omezený přístup k vnějším zdrojům financování. Z hlediska absorpční kapacity je jedním 
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z možných důsledků nízká nabídka projektů v opatřeních, která jsou svým charakterem určena spíše 
MSP. Dále pak může docházet k nízké nabídce projektů v rámci některých krajských grantových 
schémat. Nižší intenzitu poptávky lze očekávat v ekonomicky zaostávajících krajích, kde problémy MSP 
s dostupností vnějších zdrojů bývají nejvýraznější (Faini, 1992). 
 
Dalším z faktorů způsobujících rozdíly v dostupnosti vnějších finančních zdrojů může být obor činnosti 
daného subjektu. Zdroje rizika, intenzita konkurence nebo fáze ziskového cyklu daného oboru a jeho 
vyhlídky představují podmínky, které věřitel při rozhodování o poskytnutí úvěru obvykle podrobně 
zkoumá. Navíc se charakter uvedených podmínek projevuje ve finančních ukazatelích subjektu, které 
jsou klíčové při analýze jeho bonity (úvěruschopnosti). Některé banky dokonce užívají pro vybraná 
odvětví úvěrové limity. 
 
Tabulka 3.1 Porovnání odvětvové struktury hrubé přidané hodnoty a úvěrového portfolia bankovního 
sektoru České republiky 
    HPH7 úvěry UK8 

kód OKEČ % %   
  2002 2002 2002 

A+B zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov 3,08 2,03 0,66 
C těžba nerostných surovin 1,39 0,87 0,63 
D zpracovatelský průmysl 25,54 16,17 0,63 
DA potraviny, nápoje, tabák 2,99 2,66 0,89 

DB+DC textilní, oděvní, kožedělný 1,44 1,11 0,77 
DD+DE dřevozpracující, papírenský, polygrafický 2,56 1,64 0,64 

DF výroba koksu, jaderných paliv, rafinace ropy 0,1 0,59 5,92 
DG výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken 1,43 1,55 1,08 
DH výroba pryžových a plastových výrobků 1,03 0,89 0,86 
DI výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 1,91 1,75 0,92 
DJ výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků 4,01 1,72 0,43 
DK výroba a opravy strojů a zařízení jinde neuvedených 2,59 1,60 0,62 
DL výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení 2,85 0,88 0,31 
DM výroba dopravních prostředků a zařízení 3,37 1,08 0,32 
DN ostatní průmysl 1,26 0,68 0,54 
E výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 4,31 3,66 0,85 
F stavebnictví 6,63 1,38 0,21 
G obchod, prodej, údržba, opravy 12,15 11,34 0,93 
H ubytování a stravování 2,22 0,54 0,24 
I doprava, skladování a spoje 11,12 3,59 0,32 
J finanční zprostředkování a pojišťovnictví 3,52 22,15 6,29 
  "ostatní služby"9 30,04 38,26 1,27 
  služby celkem 59,05 75,89 1,29 

Zdroj: Statistická ročenka ČR, ČNB – databáze ARAD 
   
Tabulka 3.1 zobrazuje odvětvovou strukturu úvěrového portfolia bank působících na území České 
republiky. Je zde také zachycena odvětvová struktura tvorby hrubé přidané hodnoty. Porovnáním 
podílu dané odvětvové skupiny na úvěrovém portfoliu a hrubé přidané hodnotě získáme informaci o 
míře koncentrace poskytnutých úvěrů do jednotlivých odvětvových skupin. V případě srovnání 
ekonomických sektorů je patrné, že banky výrazně intenzivněji financují sektor služeb ve srovnání 
s primárním a sekundárním sektorem. Z uvedených dat lze dle očekávání usuzovat na velký rozdíl 
mezi segmentem progresivních služeb, jako je např. finanční zprostředkování (podíl na úvěrech je 
šestkrát větší ve srovnání s podílem na hrubé přidané hodnotě) nebo služby pro podniky a službami 

                                                 
7 HPH – hrubá přidaná hodnota. 
8 UK – úvěrový koeficient (podíl odvětvové skupiny na úvěrech/podíl na hrubé přidané hodnotě).  
9 Kromě uvedených skupin služeb ČNB nevykazuje data o úvěrech  ve stejně podrobném členění jako ČSÚ. Proto 
bylo nezbytné ostatní skupiny služeb sloučit.  
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neprogresivní povahy (viz výrazné podfinancování služeb dopravy a ubytování a stravování). Rozdíly 
mezi odvětvími zpracovatelského průmyslu jsou značné, na podrobnější diskusi důvodů je však členění 
uvedených dat nedostatečné. Nutno zdůraznit, že se jedná o celkovou charakteristiku jednotlivých 
odvětví, což nevylučuje konkrétní případy v naprostém rozporu s uvedenými informacemi a tvrzeními.  
 
Ve skupině nefinančních podniků se liší dostupnost vnějších zdrojů financování mezi domácími 
subjekty a subjekty pod zahraniční kontrolou. Studie ČSÚ10 zabývající se analýzou nefinančních 
podniků se 100 a více zaměstnanci sledovala mimo jiné rozdíly ve zdrojích kapitálu mezi národními 
soukromými a veřejnými subjekty a subjekty pod zahraniční kontrolou. Data z tabulky 3.2 ukazují, že 
podniky pod zahraniční kontrolou užívají v průměru intenzivněji cizí zdroje ve srovnání s podniky pod 
kontrolou domácích subjektů. Výrazně nižší podíl cizích zdrojů v případě veřejných nefinančních 
podniků nelze jednoduše vysvětlovat horší dostupností vnějšího financování. Svou roli zde hraje 
poněkud odlišný charakter finančního řízení. Navíc lze předpokládat, že ve skupině veřejných 
nefinančních podniků je zahrnuta stále ještě řada uměle udržovaných subjektů.    
 
Tabulka 3.2  Struktura zdrojů kapitálu nefinančních podniků se 100 a více zaměstnanci 

 vlastní kapitál  cizí kapitál  celkem  
typ subjektu mld. KČ % mld. KČ % mld. KČ % 

národní soukromý 759,8 50,2 754,8 49,8 1514,6 100,0 
národní veřejný 466,2 70,2 198,3 29,8 664,5 100,0 

pod zahraniční kontrolou 554,4 44,5 690,1 55,5 1244,5 100,0 
Zdroj: ČSÚ – Strukturální analýza velkých nefinančních podniků v roce 2003 
 
Vyšší využití cizích zdrojů subjekty pod zahraniční kontrolou dává důvod k předpokladu o lepší 
dostupnosti vnějšího financování. Tuto domněnku podporují též informace obsažené v grafu 3.2. Graf 
zobrazuje vývoj objemu úvěrů poskytnutých soukromým nefinančním podnikům bankami, které působí 
na území České republiky. Rozlišeny jsou podniky pod zahraniční kontrolou a podniky domácí. 
Segment podniků pod zahraniční kontrolou vykazuje plynulý nárůst objemu poskytnutých úvěrů, 
zatímco objem úvěrů pro domácí sektor v současnosti nedosahuje hodnot z konce roku 1994 (a to se 
jedná o vyjádření   v běžných  cenách). Samotnou skutečnost nárůstu objemu úvěrů poskytnutých  
subjektům pod zahraniční 
 

Graf 3.2  Vývoj úvěrování soukromých nefinančních subjektů v České republice
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10 Strukturální analýza velkých nefinančních podniků v roce 2003. ČSÚ 
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Zdroj: ČNB – databáze ARAD 
 
kontrolou lze z velké části vysvětlit nárůstem jejich počtu a přechodem subjektů ze skupiny domácích 
subjektů. Nicméně rozdíl mezi uvedenými skupinami v úvěrech se splatností nad jeden rok (v případě 
úvěrů se splatností do jednoho roku nelze hovořit o vnějších zdrojích pro rozvoj, ale jedná se o zdroje 
na běžný provoz) dokládá, že zde významný rozdíl je. Růst podílu úvěrů se splatností nad jeden rok na 
celkovém objemu úvěrů ve skupině subjektů pod zahraniční kontrolou ukazuje na vyšší důvěru 
domácích bank v tento segment oproti subjektům, které nejsou pod zahraniční kontrolou. 
 
Podniky pod zahraniční kontrolou mohou navíc těžit též ze spolupráce s institucemi, které financují 
aktivity ovládajícího subjektu. Snazší dostupnost vnějších zdrojů financí v případě subjektů pod 
zahraniční kontrolou je doprovázena možností přenosu zkušeností s podpůrnými programy politiky 
HSS ze strany ovládajícího subjektu. Firmy pod zahraniční kontrolou jsou mnohem výrazněji 
koncentrovány v úspěšných regionech. Spojením uvedených skutečností vzniká potenciál pro 
koncentraci prostředků z veřejných zdrojů do úspěšných regionů, což by dále přispívalo k prohlubování 
nerovnoměrného regionálního rozvoje na národní úrovni11. 
 
3.3  Analýza územní struktury úvěrového portfolia vybrané banky 
 
Dostupnost vnějšího financování může vykazovat podstatné územní rozdíly. Příčinou není lokalizace 
daného subjektu sama o sobě, nýbrž institucionální vzdálenost mezi poskytovatelem a příjemcem 
kapitálu (Porteous, 1995). Systémy pro hodnocení bonity žadatelů jsou obecně odvozeny dle místně 
specifických podmínek (ekonomická a finanční síla podniků, charakter trhu, odvětvová struktura atd.) 
ekonomicky úspěšných regionů. Mnohdy se jedná navíc o podmínky hlavních metropolitních regionů, 
protože právě zde sídlí ústředí a hlavní analytické orgány finančních institucí. Tato institucionální 
vzdálenost může mít za následek, že subjekty z ekonomicky zaostávajících oblastí mají ztížen přístup 
k vnějším zdrojům financování. Uvedený princip je selektivní povahy a může mít charakter pozitivní 
zpětné vazby. Relativně vyšší přísun kapitálu do úspěšných regionů dále dynamizuje výkonnost 
místních firem, což vyžaduje další kapitál. Pokud je tento mechanismus značně rozvinut, významným 
dílem přispívá k prohlubování rozdílů v dosažené úrovni sociálněekonomického rozvoje mezi regiony. 
 
Tabulka 3.3  Struktura úvěrového portfolia banky XY dle krajů ČR 

  
  

podíl na 
HDP ČR 

podíl na 
úvěrovém portfoliu 

  
ULK12 

kraj 2001 2001   
Pražský 24,9 35,9 1,44 

Středočeský 9,2 9,7 1,05 
Jihočeský 5,4 4,2 0,77 
Plzeňský 5,2 5,8 1,11 

Karlovarský 2,3 1,8 0,79 
Ústecký 6,4 3,9 0,61 

Liberecký 3,5 3,3 0,95 
Královéhradecký 4,7 5,1 1,08 

Pardubický 4,2 5,4 1,29 
Vysočina 4,2 3,9 0,93 

Jihomoravský 10,0 5,2 0,52 
Olomoucký 4,8 5,2 1,0913 

Moravskoslezský 10,4 7,6 0,73 

                                                 
11 To odpovídá celkovému trendu snižování mezistátních a prohlubování vnitrostátních rozdílů v EU.    
12 Úvěrový lokalizační koeficient: jedná se o podíl, kdy v čitateli se nachází podíl územní jednotky na úvěrovém 
portfoliu, ve jmenovateli podíl jednotky na HDP ČR. Čím více překračuje ULK hodnotu jedna, tím více je sledovaný 
kapitál koncentrován v dané jednotce a naopak. 
13 Hodnota v případě Olomouckého kraje je zkreslena velmi vysokým objemem úvěrů poskytnutých do okresu 
Prostějov (jedná se o tři případy vysoce nadprůměrného objemu – zřejmě místní velké firmy). Pro zbytek kraje 
činí hodnota ULK 0,52. 
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Zlínský 4,8 3,0 0,62 
Zdroj: Interní materiály sledované banky. Regionální národní účty 2001, ČSÚ. 
 
Intenzita finančního zprostředkování se posuzuje prostřednictvím podílu úvěrové emise na 
ekonomickém výstupu. Pokud existují územní rozdíly v dostupnosti vnějšího financování, měla by se 
tato skutečnost projevit podstatnými rozdíly v hodnotách uvedeného podílu mezi sledovanými regiony. 
Tabulka 3.3 obsahuje územní strukturu úvěrového portfolia významné domácí banky dle krajů  České  
republiky. Jedná se o stejnou banku, která nám poskytla data o úvěrování obcí, proto nemůžeme 
zveřejnit její jméno (viz kapitola 2.2.4).  Porovnáním  této  struktury se strukturou HDP zjistíme, že 
sledovaná banka se mnohem intenzivněji angažuje  v  krajích  ekonomicky úspěšných (Pražský, 
Středočeský, Plzeňský, Pardubický, Královéhradecký – překvapením je slabá angažovanost 
v Jihočeském kraji), zatímco v ostatních krajích její angažovanost podstatně zaostává za potenciálem 
(HDP). Jedná se o relaci k HDP, nejedná se tedy o to, že do úspěšných regionů jde více peněz, ale 
relativně více! Uvedená skutečnost dokládá14, že je v České republice opodstatněné počítat s existencí 
územních rozdílů v dostupnosti vnějšího financování.  
 
Obrázek 3.1 znázorňuje podrobnější územní strukturu úvěrového portfolia sledované banky.  Jelikož 
HDP v členění dle okresů není k dispozici, je ve jmenovateli ULK použita jeho náhrada – ekonomický 
agregát15. 
 
Obrázek 3.1  Územní struktura úvěrového portfolia sledované banky16 

Okrcr
0 - 0.49
0.5 - 0.74
0.75 - 0.99
1 - 1.24
1.25 - 4.24

 
 
Zdroj: Vypočteno na základě interních materiálů sledované banky. 
 
Obrázek 3.1 ukazuje na značnou koncentraci sledovaného kapitálu do ekonomicky úspěšných oblastí 
Čech, přičemž 36 % celkového objemu připadá na samotnou Prahu, kde sídlí ústředí sledované 

                                                 
14 Opatrnost explanace je nezbytná – svou roli hraje úvěrová politika banky, mohou existovat územní rozdíly 
v postavení na trhu apod. Data za celý bankovní sektor bohužel nejsou dostupná.  
15 Jedná se o součin počtu pracovních příležitostí a průměrné mzdy zaměstnanců v daném okrese. Srovnatelnost 
dat s daty za HDP byla ověřena porovnáním výsledků na úrovni krajů. 
16 ULK – podíl okresu na úvěrovém portfoliu/podíl okresu na ekonomickém agregátu.  Sloučeny okresy: Praha + 
P-východ + P-západ, Plzeň + P-sever + P-jih, Liberec + J. nad Nisou, Brno + Brno-venkov, Ostrava + Karviná. 

ULK
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banky17. Severozápad Čech a většina Moravy jsou naopak výrazně podfinancovány. Významná část 
kapitálu plynoucího do zaostávajících oblastí státu navíc připadá na několik velmi vysokých úvěrů pro 
místní velké podniky (případ okresů Sokolov, Prostějov, Frýdek Místek a Ostrava). Uvedená data se 
týkají pouze jedné, i když podílem na trhu velmi významné, banky působící na území ČR. Přirozeně lze 
očekávat jisté rozdíly v územní struktuře úvěrových portfolií ostatních bank. Pokud však i pro ostatní 
banky platí, že se mnohem intenzivněji angažují v ekonomicky úspěšných regionech, není důvod tomu 
nevěřit18, existují v České republice podstatné územní rozdíly v dostupnosti vnějších zdrojů 
financování. 
 
 
3.4  Shrnutí 
 
Ačkoliv jsou uvedené důkazy velmi hrubé a vyžadují podrobné ověření na konkrétních příkladech 
projektů a žadatelů, podporují předpoklad o existenci významných rozdílů v dostupnosti vnějšího 
financování uvnitř firemního sektoru. Za prokázané lze považovat podstatné územní rozdíly 
v dostupnosti vnějšího financování, kdy kapitál je koncentrován do ekonomicky úspěšných regionů. 
Dále také skutečnost, že firmy pod zahraniční kontrolou mají podstatně snadnější přístup ke kapitálu 
oproti ostatním firmám. Tato skutečnost se týká zejména malých a středních firem.  
 
Omezená možnost získat vnější zdroje financování může mnohým soukromých subjektům, zejména 
v zaostávajících regionech, bránit v ucházení se o podporu ze strukturálních fondů, jelikož nebudou 
schopny splnit relativně náročné podmínky na spolufinancování. Problém může působit ve dvou 
rovinách. První představuje reálné omezení vnějších zdrojů s implikacemi pro schopnost 
spolufinancování. Realizace projektů totiž vyžaduje, aby daný subjekt disponoval (resp. měl zajištěn 
dostatečně flexibilní přístup k financím) celým objemem prostředků již před jeho zahájením. Platby 
v rámci podporovaných projektů totiž probíhají až zpětně po prokázání uskutečněných výdajů. Navíc 
dochází k časovým prodlevám v důsledku řady nezbytných administrativních úkonů. Tyto prodlevy činí 
značné nároky na cashflow konečných uživatelů, zejména pokud se jedná o malé firmy. 
    
Druhou rovinou je skutečnost, že firmy s omezeným přístupem ke kapitálu se mohou vyznačovat 
relativní pasivitou ve vztahu k podpůrný programům PHSS. Firmy s dlouhodobou zkušeností 
s problémovým přístupem k vnějším zdrojům přizpůsobily této skutečnosti své chování a svůj rozvoj 
zakládají pouze na vlastních zdrojích. V zaostávajících oblastech je toto chování umocněno neochotou 
firem se zadlužovat, jež pramení z nedůvěry v budoucí schopnost generovat dostatečné zdroje na 
splacení svých závazků. Lze očekávat, že tyto subjekty se nebudou ucházet o podporu ze SF, protože 
samotnou přípravu projektů mohou, v důsledku následné nemožnosti získat dostatečné vnější zdroje,  
považovat za zbytečnou činnost.  
 
Jelikož uvedené chování se týká zejména malých firem a je rozšířené především v zaostávajících 
regionech, může vést k situaci, kdy zdroje ze SF jsou koncentrovány do ekonomicky úspěšných 
regionů a jsou užívány firmami, které pomoc zas až tak nepotřebují. Existence uvedené situace pak 
přispívá k prohlubování vnitrostátních rozdílů, což je v rozporu s cíli PHSS. Uvedené hrubé důkazy jsou 
pouze extenzivního charakteru. To znamená, že ukazují, že v České republice existuje k podobnému 
mechanismu potenciál. Zda k němu skutečně dochází je třeba ověřit na základě konkrétních údajů o 
schválených projektech.  
 
 
4.  Závěr 
 
Je třeba zdůraznit, že všechny níže uvedené závěry jsou založeny pouze na hrubých metodách a o 
pohled na bariéry financování projektů „shora“. Jedná se o výstupy extenzivního šetření, jejichž cílem 
je nalézt důležité souvislosti a potenciální vazby mezi nimi. Tyto závěry mají dále sloužit jako rámec a 

                                                 
17 Až na Volksbank se nacházejí všechna ústředí tuzemských bank v Praze. 
18 Např. data za celý bankovní sektor na Slovensku ukazují na skutečnost, že téměř 60 % všech poskytnutých 
úvěrů nefinančnímu podnikovému sektoru je koncentrováno do Bratislavského kraje (podíl  kraje na HDP činí 
25 %). Podobné relace byly prokázány i pro vyspělé evropské země (poměry jsou však trochu nižší). 
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vodítko pro podrobnější zkoumání, která budou založena na datech o konkrétních projektech a jejich 
předkladatelích. Z výše uvedeného důvodu je řada tvrzení spíše spekulativní povahy a mnohé závěry 
mohou býr relativně neucelené či částečně nepřesné.  
 
Hlavním cílem této studie bylo v obecné rovině rozpracovat vliv finančních podmínek, v nichž se 
nachází a operují klíčoví aktéři rozvoje, s důrazem na jejich schopnost připravovat a předkládat 
projekty k financování ze SF. Tento cíl byl rozložen do následujících tří evaluačních otázek:  
 

1. Umožňuje stávající systém financování územních rozpočtů krajům a obcím generovat 
dostatečný objem prostředků potřebných na realizaci projektů podporovaných ze SF? 

2. Má charakter hospodaření obcí a krajů vliv na zaměření a kvalitu předkládaných projektů? 
3. Existují významné institucionální (typ a velikost subjektu) a územní rozdíly v dostupnosti 

vnějších finančních zdrojů, které by mohly zabraňovat některým skupinám subjektů účastnit 
se podpůrných programů v rámci SF? 

 
Ve vztahu k první otázce bylo zjištěno, že kraje i obce se potýkají s významnými problémy ve 
schopnosti generovat dostatečné zdroje investičních prostředků. Na úrovni krajů se ukazuje evidentní 
nedostatek zdrojů na významné investiční akce z rozvojovým efektem regionálního významu. 
Problémem je vysoká závislost na státních dotacích, která neumožňuje dostatečně realizovat vlastní 
rozvojovou politiku. Na úrovni obcí se ukazuje rozpor mezi městy a malými obcemi. Zatímco města 
jsou schopna generovat poměrně významný objem investičních zdrojů a navíc nemají problém 
s dostupností vnějších zdrojů z privátního (bankovního) sektoru, malé obce nejsou schopny 
shromáždit dostatek zdrojů a jsou odkázány na podporu státu či různé formy pomoci krajů. Realizace 
účinné podpory státu ve větším rozsahu je však ve stávajících podmínkách značně problematická 
z důvodu nesmírné roztříštěnosti zdrojů mezi velké množství velmi malých obcí a velmi nízké míry 
vzájemné spolupráce. Podobně pomoc ze strany krajů je v oblasti financování projektů obcé (byť 
malých, ale potenciálně ve velkém množství) nutně omezená, a pomoc nefinanční (např. poradenská 
apod) naráží na kapacitní omezení personálu krajských úřadů.  
 
V odpovědi na druhou otázku je nutné zdůraznit, že systémy financování decentralizovaných orgánů 
veřejné správy obsahují množství mechanismů, které nepodporují pro-aktivní přístup rozvojových 
aktérů. Hlavními nedostatky jsou:  
 
 Častá proměnlivost celého systému, která nabourává možnost dlouhodobého finančního 

plánování.  
 Nemožnost ovlivnit výši vlastních příjmů a neexistence (resp. slabá existence v případě obcí) 

vazeb mezi vývojem místní ekonomiky a příjmy rozpočtu. 
 Značná závislost většiny aktérů (s výjimkou větších měst) na státních dotacích.  

 
Uvedené nedostatky vytvářejí prostředí, v němž je velmi problematické realizovat dlouhodobé 
strategické plánování (s důrazem na implementaci strategií jako celku), na jehož základě by bylo 
možné připravovat koherentní projekty s významným rozvojovým efektem. Dále toto prostředí 
nepodporuje vytváření žádoucích vazeb mezi veřejným a soukromým sektorem, které jsou na lokální 
úrovni často významným prvkem rozvoje.  
 
Vzhledem ke třetí otázce je nutné konstatovat, že provedená šetření podporují předpoklad o existenci 
podstatných rozdílů v dostupnosti vnějších zdrojů financování. Významně se tato skutečnost týká 
malých obcí, které sice v relativně hojném počtu získávají úvěr, ale jeho výše neumožňuje  realizovat 
rozsáhlejší investiční akce, což posiluje jejich závislost na státu a vytváří značné organizační a 
administrativní nároky na přípravu a realizaci projektů malých obcí. Ukázalo se, že existují nadměrné 
rozdíly v přílivu kapitálu do jednotlivých regionů, což podporuje tezi o územních rozdílech v přístupu ke 
kapitálu. Lze očekávat, že problémům čelí především malé firmy. Dále se ukázalo, že rozdílný přístup 
ke kapitálu mají firmy pod zahraniční kontrolou. 
 
Vzájemným působením uvedených skutečností může docházet k výrazné koncentraci podpůrných 
zdrojů do ekonomicky úspěšných regionů. V těchto regionech se totiž nachází subjekty s vyšší finanční 
kapacitou, která je daná jak ekonomickou dynamikou, tak snadnějším přístupem ke kapitálu. Tyto 
oblasti se vyznačují většinou relativně hustou sítí větších měst a obcí, které jsou schopny generovat 



Berman Group – služby ekonomického rozvoje 

Analýza financování rozvojových aktérů – projekt 03/04 Analýza a vyhodnocení vnějšího prostředí systému implementace RPS  21 

vyšší objemy investičních zdrojů. Také je zde mnohem větší podíl firem pod zahraniční kontrolou, 
které mají snadný přístup ke kapitálu a přístup k know-how ohledně přípravy projektů k podpoře ze SF 
ze strany svých vlastníků. Ověření regionálního vzorce toku podpůrných prostředků má zásadní 
význam, protože lze očekávat, že podpůrné zdroje jsou vynakládány na projekty subjektů, které 
pomoc nepotřebují. Jako celek tento mechanismus může podporovat další prohlubování  vnitrostátních 
územních rozdílů v dosažené úrovni sociálněekonomického rozvoje. 
 
Dalším výsledkem vzájemného působení výše uvedených skutečností je vznik ustálených vzorců 
chování, které nepříznivě ovlivňují počet, kvalitu a zaměření předkládaných projektů.  Dlouhodobější 
zkušenosti některých subjektů (zejména MSP, ale i malých obcí) s omezeným přístupem k vnějším 
zdrojům, které jsou doprovázeny nedostatkem adekvátních personálních zdrojů, mohou vést 
k rezignaci na jakékoli snahy připravovat projekt a ucházet se s ním o podporu ze SF. Tato činnost 
totiž může být těmito subjekty hodnocena jako „ztráta času“. K podobnému „defenzivnímu“ chování 
mnohdy přispívá také nedostatečná (často též zkreslená) informovanost ohledně skutečných 
administrativních a finančních procedur spojených s realizací samotných projektů. V případě malých 
obcí a firem ve venkovském prostředí může být pasivita živena také obecně rozšířenou nedůvěrou ve 
vše, co je nové.  
 
Výše uvedená tvrzení je třeba považovat za průběžné závěry, které slouží jako podklady pro další 
šetření. To bude zaměřeno na studium konkrétních příkladů situace a chování individuálních aktérů a 
jimi předkládaných projektů, na jehož základě budou uvedené obecné závěry korigovány.  
 
 
______________________________________________________ 
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