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1. Úvod

Využívání indikátorů pro hodnocení nejrůznějších oblastí/činností na místní úrovni není v územně samosprávných celcích ČR 
(dále jen ÚsC) příliš obvyklým jevem. Většina obcí dosud systematicky nepracuje s indikátory místní ochrany životního pro-
středí zahrnující ekonomický a sociální aspekt. statistické ukazatele jsou využívány pouze izolovaně a nesystematicky. Návrh 
metodiky vznikl jako reakce na neexistenci jednoduché metodiky pro potřeby úřadů na místní úrovni. 
Cílem metodiky je podat jasný, stručný, jednoduchý a komplexní návod k provádění vyhodnocení efektivnosti běžných výdajů 
místní úrovně do oblastí ochrany a tvorby životního prostředí dle konceptu ochrany životního prostředí s přihlédnutím ke spe-
cifickým podmínkám každého ÚsC.
dle metodiky je možné hodnotit pouze běžné výdaje. důvodem je skutečnost, že pro hodnocení kapitálových výdajů lze zvo-
lit některou z obecně známých ekonomických metod nákladově užitkové analýzy, tj. analýzu nákladů a přínosů (CBa), analý-
zu efektivnosti nákladů (CEa) či analýzu nákladů a užitků (CUa) 1. 
společné těmto metodám je, že všechny měří náklady v peněžních jednotkách, odlišné pak je vyjadřování výstupů: při hodno-
cení pomocí CBa jsou výstupy měřeny v peněžních jednotkách, u CEa v naturálních nebo fyzikálních jednotkách a v případě 
CUa je užitečnost měřena pomocí kardinálních stupnic. 

1  Návodné jsou publikace prof. Ochrany z VŠE. (Ochrana, 2005, Ochrana, 2003, Ochrana, 2002)
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pro hodnocení kapitálových výdajů na ochranu životního prostředí je dle autorů této metodiky nejvhodnější použít metodu 
CBa, která je v případě velkých investic povinná u projektů, které jsou financovány z EU. pro hodnocení pomocí analýzy  
nákladů a přínosů je vhodné využít metodiku EU pro investiční projekty z června 2008, které obsahuje i případovou studii  
na hodnocení investic na ochranu životního prostředí2.

Metodika hodnocení efektivnosti výdajů obcí na životní prostředí (dále jen Metodika) je vystavěna na kritériích, které udávají 
celý rámec a filosofii tohoto materiálu, kterými jsou

	 využití konceptu ochrany životního prostředí zahrnující ekonomický a sociální aspekt – Metodika vychází primárně 
ze základních pilířů ochrany životního prostředí (environmentální, ekonomický a sociální). Každý pilíř je posuzován 
samostatně, přičemž celkové hodnocení je sumarizací těchto tří pilířů;  

	 využití existujících metodik a analýz – byly provedeny šetření a analýzy existujících způsobů, metod a kritérií pro 
hodnocení výdajů do oblasti ochrany a tvorby životního prostředí. pokud to bylo možné, byla převzata tzv. dobrá 
praxe a vyhovující indikátory hodnocení, které byly adaptovány na podmínky českých ÚsC;

	 dosažitelnost dat – základním kritériem, které je do značné míry prerekvizitou ochoty hodnotit a analyzovat výda-
je do oblastí ochrany životního prostředí ze strany ÚsC. snahou autorů bylo nadefinovat takové indikátory, k jejichž 
hodnocení by bylo možné využít data, která jsou úřadům ÚsC dosažitelná, nejlépe taková, která mají ihned k dispo-
zici;

	 multikriteriální hodnocení s využitím vah – efektivnost je hodnocena podle kritérií ekonomických, sociálních a envi-
ronmentálních a kritéria reálnosti plánování s využitím vah určujících důležitost jednotlivého výdaje a oblasti ochra-
ny životního prostředí;

	 jednoduchost a komplexnost výstupu – metodika byla na základě tohoto kritéria navržena jako indexová, tj. výsledný 
index je kombinací dílčích hodnotících indexů, které jsou nadefinovány pro jednotlivé pilíře ochrany životního pro-
středí. dílčím záměrem byla snaha usnadnit interpretaci/publikaci/komunikaci výsledků prováděného hodnocení.

Metodika je rozdělena do dvou částí – textové a aplikační. textová část, kterou tvoří tento dokument, obsahuje zásadní infor-
mace k metodice, vymezení základních používaných termínů, deskripci metodiky, postup hodnocení a doporučení pro artiku-
laci a použití jejích výsledků. druhou částí metodiky je certifikovaný software ve formátu Ms Excel, který slouží po zadání 
určitých – blíže specifikovaných údajů – pro praktické vyhodnocování efektivnosti výdajů do oblastí ochrany Žp. program byl 
otestován, neobsahuje tedy nesrozumitelné či nejednoznačné formulace. program je veřejně přístupný na webových stránkách 
http://amr.webnode.cz/metodika-hodnoceni-vydaju-obci/software-pro-hodnoceni/. 

pro oblast hodnocení výdajů na ochranu životního prostředí není na úrovni ČR i ve světě jednotný koncepční nástroj, který by 
umožňoval hodnocení běžných výdajů. pro hodnocení ekonomických nástrojů sice existuje metodika OECd (1997, 2002), z kte-
ré částečně vychází i tato Metodika.  pojetí metodiky OECd však vychází z jiné filosofie než propojení environmentálního, eko-
nomického a sociálního pilíře ochrany životního prostředí. pro konstrukci jednotného hodnotícího kritéria vychází z kritérií envi-
ronmentální efektivnost, administrativní a vyvolané náklady a ekonomická efektivnost (pavel, 2004). dále metodika OECd zdů-
razňuje a upozorňuje na nastavení institucionálního prostředí před příslušným hodnocením ekonomických nástrojů.

Kromě již uvedených metodik OEdC Metodika vychází také z „dobré praxe“ metodiky Jílkové (2004), metodiky Šauera 
(2009), a „good practises“ (Kiev, 2003) pro management veřejných výdajů na ochranu životního prostředí.  Uvedené přístupy 
upozorňují na pojetí efektivnosti jak obecně ve vztahu k veřejným výdajům, tak i specificky k veřejným výdajům na ochranu 
životního prostředí. dále poukazují na problémy vznikající při hodnocení veřejných výdajů. při tvorbě této Metodiky bylo při-
hlíženo i těmto přístupům.
Metodika je určena všem místním úřadům, jejichž představitelé mají:

	 zájem zjistit, zda jimi vynakládané prostředky do oblasti ochrany Žp jsou alokovány co nejvhodněji vzhledem ke sta-
noveným cílům, požadavkům, potřebám a specifikům a také vzhledem k možnostem, které se nabízí; tj. zda dochází 
ke správným rozhodnutím na místní úrovni;

	 chtějí srozumitelně informovat veřejnost o svých aktivitách, podat jim dostatečné a přitom jasné informace, udržet 
tak zpětnou vazbu a zájem veřejnosti o činnost úřadu obce/města.

2   European Union, Guide to cost-benefit analysis of investment projects, (structural funds, cohesion fund 
and instrument for Pre-accession), [on-line] 2008 dostupné na <http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/doc-
gener/guides/cost/guide2008_en.pdf>
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Hodnotící program Ms Excel je určen vedoucím odborů/oddělení Žp nebo osobám, které se agendou ochrany Žp v daném 
úřadě zabývají. Hodnocení by pak měla provádět osoba/osoby, které mají informace týkající se výdajů do oblastí ochrany ži-
votního prostředí, politiky životního prostředí obce, cílů a činností, které jsou prováděny v rámci ochrany životního prostředí 
v dané obci.  

pro uživatele má Metodika následující výhody:

	 podává jednoduchý, stručný a jasný návod na hodnocení prostředků alokovaných do oblasti ochrany životního pro-
středí;

	 hodnocení obsahuje hodnocení efektivnosti výdajů podle environmentálního, sociálního a ekonomického hlediska;

	 podává základ pro plánování, rozhodování, jednání, kontrolu a případně též argumenty pro obhajobu prováděných 
činností a s nimi spojené finanční prostředky;

	 sledování efektivity v reálném čase – jsou-li data k dispozici, je možné v reálném čase sledovat okamžité využití a 
účinky a účelnost vynaložených prostředků;

	 optimalizace finančních prostředků vzhledem k cílům a potřebám, tím pádem lze hovořit o zvýšení efektivity vyna-
kládaných prostředků;

	 snížení pravděpodobnosti chybné či neefektivní alokace prostředků (tj. do oblastí, které není nutné/žádoucí/efektivní/
účelné/hospodárné podporovat).

1 

2 Seznam zkratek a vymezení pojmů

2.1 Seznam zkratek
aRIs automatický rozpočtový informační systém
CBa analýza nákladů a přínosů (angl. Cost Benefit analysis)
CEa analýza efektivnosti nákladů (angl. Cost Effectiveness analysis)
CEpa Klasifikace environmentálních výdajů (angl. Classification Environmental protection 

activities)
CsÚIs Centrální systém účetních informací státu
CUa analýza užitečnosti nákladů (angl. Cost Utility analysis)
ČR Česká republika
ČsÚ Český statistický úřad
dHM dlouhodobý hmotný majetek
ECI Indikátory udržitelného rozvoje (angl. European Common Indicators)
EIa Hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí (angl. Environmental Impact assesment)
EK Evropská komise
EU Evropská unie
HdI Index lidského rozvoje (angl. Human development Index)
Hdp Hrubý domácí produkt 
IIssp Integrovaný informační systém státní pokladny
Ma21 Místní agenda 21
MF Ministerstvo financí
Ms Microsoft
MŽp Ministerstvo životního prostředí
OsN Organizace spojených národů
sEa strategické posuzování vlivů  na životní prostředí  (strategic Impact assesment)
tIMUR týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj
UR Udržitelný rozvoj
ÚFIs prezentační systém centrálního systému účetních informací státu
ÚsC Územně samosprávní celky
Žp Životní prostředí
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2.2 Vymezení základních pojmů

V textu jsou používány pojmy, které je vhodné vysvětlit zejména v souvislosti s tím, že nemusí být všemi uživateli vnímány 
shodně. Na tomto místě jsou předloženy základní definice použitých termínů, aby bylo zřejmé, jak jsou pojímány v kontextu 
této Metodiky. 

Životní prostředí (ŽP): je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem je-
jich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie (§ 2 
zákona č. 17/1992 sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů).

Udržitelný rozvoj (UR): existuje celá řada definic tohoto pojmu.3 pro potřeby této metodiky je UR vnímán ve smyslu stra-
tegie udržitelného rozvoje ČR. Jedná se o takový rozvoj, „který zajistí rovnováhu mezi třemi pilíři: sociálním, ekono-
mickým a environmentálním. Podstatou udržitelnosti je naplnění tří cílů: (1) sociální rozvoj, který respektuje potře-
by všech členů společnosti, (2) účinná ochrana ŽP a šetrné využívání přírodních zdrojů a (3) udržení vysoké a stabil-
ní úrovně ekonomického růstu a zaměstnanosti“ (strategie UR, 2004, str. 3) 4.

Ochrana ŽP: systematická a vědecky podložená lidská činnost, která zahrnuje činnosti, jimiž se předchází znečišťování 
nebo poškozování Žp, nebo se toto znečišťování nebo poškozování omezuje a odstraňuje. Zahrnuje ochranu jeho jed-
notlivých složek, druhů organismů nebo konkrétních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb, ale i ochranu Žp jako cel-
ku (Zákon č. 17/1992 sb., o životním prostředí).

Oblast ochrany ŽP: pro potřeby této metodiky se oblastmi ochrany Žp rozumí jednotlivé soubory činností, které se vzta-
hují ke stejnému cíli či řešené problematice. V rámci této metodiky jsou rozlišovány oblasti ochrany životního pro-
středí tak, jak je rozlišuje MŽp. Jedná se o oblasti: ochrana vody, ochrana ovzduší, nakládání s odpady, ochrana půdy 
a podzemní vody, ochrana krajiny a biodiverzity, redukce působení fyzikálních faktorů, správa v ochraně Žp, výzkum 
Žp, ostatní činnosti v ekologii.

Paragraf oblasti ochrany ŽP: nejnižší stupeň klasifikace příjmů a výdajů dle funkčního členění rozpočtové skladby, které 
se vztahují k ochraně a tvorbě Žp. paragrafy funkčního členění rozpočtové sklady vztahující se k Žp jsou vyjmenová-
ny v tabulce č. 1 (v následujícím textu).

Výdaje do oblasti ochrany ŽP: finanční prostředky vynakládané na činnosti, cíle a priority týkající se ochrany Žp. tato me-
todika je vytvořena pro běžné výdaje. 

Kapitálové výdaje: investiční nebo také kapitálové výdaje na ochranu životního prostředí zahrnují veškeré výdaje na poří-
zení dlouhodobého hmotného majetku (dHM), a to koupí, vlastní činností, bezúplatným nabytím aj. do kapitálových 
výdajů se zahrnují samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením 
s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění stanoveném účetní jednotkou a to od částky stanovené zákonem 
o daních z příjmů pro tento majetek. Od roku 2001 je pro dlouhodobý hmotný majetek stanovena částka 40 tis. Kč. 

Běžné výdaje: jedná se o neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí, které zahrnují mzdové náklady, platby za 
spotřebu materiálu a energií, za opravy a udržování atd. a platby za služby, u kterých je hlavním účelem prevence, sní-
žení, úpravy nebo likvidace znečištění a znečišťujících látek nebo další degradace životního prostředí.  

Efektivnost5: pojímána v intencích konceptu 3E: Economy, Efficiency, Effectiveness (hospodárnost, efektivnost a účin-
nost). Hospodárností se v tomto konceptu rozumí takové použití veřejných výdajů k zajištění stanovených činností 
(úkolů) s minimálním vynaložením těchto výdajů a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů. Efektivností 
se rozumí takové použití veřejných výdajů, kterým se dosáhne podle možností maximálního rozsahu, kvality a přínosu 
plněných činností (úkolů) ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění. Efektivita a hospodárnost 
se pro účely kvantifikace a vzhledem k použití metod ekonomické analýzy chápou jako nákladová efektivnost. Účin-
ností se rozumí použití veřejných výdajů, kterým se dosáhne nejvyššího možného příslušného výstupu ve vztahu k po-
žadovaným výsledkům, které jsou předpokladem pro optimální naplnění předem stanovených cílů. Účinnosti se tedy 
rozumí jak vyprodukovaná služba/statek (např. odvoz odpadu) naplňuje užitek (např. čisté prostředí obce bez odpadu). 
Kromě těchto klasických 3E se někdy používá i pojem účelnost. Účelností se rozumí takové použití veřejných výda-
jů, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů (zákon o finanční kontrole). Je tedy možné 

3  Např. Zpráva Naše společná budoucnost (Moldan, 2001), definice sociálního ekologa Ivana Ryndy (Rynda, 2001)
4   strategie udržitelného rozvoje ČR. praha: Úřad Vlády ČR, 2004. dostupné na http://www.cenia.cz/web/www/web-

pub2.nsf/$pid/MZpMsFHdHBNa/$FIlE/sUR_CR_FINal_2004.pdf
5  § 2 zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole v platném znění.
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se ptát po správnosti a vhodnosti nastavených cílů např. v strategických dokumentech nebo z hlediska legitimity napl-
ňování resp. užitků jimi nastavených. Z pohledu posuzování všech těchto kritérií (hospodárnost, efektivita, účinnost a 
účelnost) se mluví o ekonomické efektivnosti veřejných výdajů.

Indikátor:  z latinského „indico“ (tj. ukázat, odhalit), obecně ukazatel, kvalitativní nebo kvantitativní proměnná, kterou 
lze měřit či popsat, a která poskytuje prostředky k posouzení, zda je stav v souladu s předem danými požadavky. Jedná 
se o měřitelné ukazatele, pomocí nichž lze hodnotit stav a vývoj určitého jevu, umožňují převádět složité skutečnosti 
na zjednodušené a přesto vypovídající údaje. Indikátor je odvozen z dostupných dat, čímž se stává základním nástro-
jem pro analýzu změn v dané oblasti (segnestam, 2002, str. 3).

3 Hodnocení efektivnosti

3.1 Důvody hodnocení efektivnosti

Jedním z prvních důvodů pro monitorování a hodnocení je:

„Když to nemůžeš měřit, nemůžeš to ani řídit“

Kaplan, norton (1996, str. 29)

Cílem veřejné správy je: „zvyšovat kvalitu života občanů při respektování zásad udržitelného rozvoje a současně zvyšovat vý-
konnost a kvalitu úřadem poskytovaných veřejných služeb“ (půček, Kocourek a Marek, 2005, str. 46). tento cíl odráží principy 
tzv. „good governance“ (dobré vládnutí), představené OsN v roce 2000. 

dle tohoto konceptu by veřejná správa měla dělat správné věci (zvyšování kvality života při respektování udržitelného rozvoje) 
správných způsobem (kvalitně, efektivně a včas).  Již  dokument „agenda 21“6 upozorňuje na to, že všeobecně používané uka-
zatele (jako hrubý domácí produkt, údaje o jednotlivých přírodních zdrojích apod.) neindikují v dostatečném rozsahu do jaké 
míry je nastoupena cesta směrem k udržitelnosti a proto je nutné vytvořit speciální indikátory7 pro měření.  předpokladem pro 
dosažení udržitelnosti je možnost posoudit, zda se vývoj ubírá správným směrem.  Každou činnost, kterou vykonáváme, dělá-
me s určitým cílem, nevyjímaje činnosti týkající alokace finančních prostředků, tedy rozhodování o tom kolik, jakým způsobem 
a kam vložíme. Nebudeme-li vědět, zda jsme daný cíl naplnili, nemůžeme si být jisti tím, že došlo k uspokojení přání, potřeb a 
požadavků uživatelů. tím spíš, že ve veřejné správě často chybí zpětná vazba. 

Z těchto důvodů je důležité provádět ve veřejném sektoru vyhodnocování, monitoring a kontrolu.

absence monitoringu a hodnocení, tj. nerespektování pravidla „Pokud neměřím, tak neřídím!“ vede k neefektivnosti. pokud po-
mocí zpětné vazby, kterou nám monitoring a hodnocení efektivnosti dá, nejsou usměrňovány činnosti tak, aby byly dosahovány 
cíle (a cílové hodnoty) ve stanovených termínech a se stanovenými zdroji, tedy hospodárně, efektivně a účinně (Ochrana, pů-
ček, Roche, Hartman, 2009) pak veřejné prostředky nemohou být dlouhodobě alokovány efektivně.

3.2 Postup hodnocení efektivnosti
Metodika proto obsahuje jednoduché otázky pro jednotlivé oblasti ochrany Žp s cílem provázat naplňování principů ochrany ži-
votního prostředí zahrnující ekonomický a sociální aspekt s vynakládanými výdaji a zhodnotit jejich efektivnost v konceptu 3E 
(efektivnost, hospodárnost, účinnost). Jako výchozí byl přitom požadavek na stanovení takových otázek, které by byly jednodu-
še vyhodnotitelné, pro něž existují a jsou dostupná data a není složité jejich zjišťování či získání. 
Výsledkem je hodnotící systém, který umožňuje porovnání s ostatními ÚsC. tedy provádění benchmarkingu, na základě které-
ho by bylo případně možné nastartovat proces „Učení se od druhých“.
K hodnocení je vytvořen samostatný program (ve formátu Ms Excel) s předdefinovanými funkcemi, vzorci a formátováním. 
tímto je hodnocení pro uživatele maximálně komfortní, jednoduché a přehledné. postup hodnocení efektivnosti výdajů na 
ochranu a tvorbu životního prostředí je ukázán na následujícím obrázku:

6 Bude stručně představena ve vymezovaných pojmech
7  V praxi panuje shoda, že pro oblast udržitelného rozvoje není možné mít jeden ukazatel, který by měl podobnou vy-

povídací schopnost, jednoduchou srozumitelnost a na základě něhož by bylo možné rozhodovat jako např. ukazatel  
hrubý domácí produkt (Hdp). Více viz segnestam (2001) , Moldan (2001, 2003, 2009), Environment Canada apod.
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Obr. 3.1. postup hodnocení efektivnosti výdajů ÚsC na ochranu životního prostředí

podrobný popis jednotlivých kroků hodnocení je uveden níže v textu.

4 rozdělení Sledovaných oblaStí

s ohledem na snahu provázat naplňování principů udržitelného rozvoje s výdaji a s ohledem na jednoduchost vyhodnocování, 
bylo vhodné využít existující aparát záznamových položek výdajů, které jsou ÚsC povinni aplikovat. 
pro potřeby této metodiky bylo využito odvětvové třídění8 a funkční členění rozpočtové skladby.
Výdaje jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby jsou pak rozčleněny podle klasifikace CEpa 20009 
do následujících oblastí ochrany životního prostředí:

1. ochrana vody;
2. ochrana ovzduší;
3. nakládání s odpady
4. ochrana půdy a podzemní vody;
5. ochrana biodiverzity a krajiny;
6. redukce působení fyzikálních faktorů;
7. správa v ochraně životního prostředí;
8. výzkum životního prostředí a
9. ostatní činnosti v ekologii. 

8 Nebyl brán zřetel na druhové a konsolidační třídění příjmů a výdajů, jež jsou také povinné pro ÚsC.
9  Classifiaciton of Environmental protection activities, vypracované statistickým úřadem Evropských společen-

ství (Eurostatem) v Evropském systému pro sběr ekonomických údajů týkajících se Žp. Blíže viz http://ec.europa.
eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?targetUrl=lst_NOM_dtl&strNom=CEpa_2000&strlanguage-
Code=EN&IntpcKey=&strlayoutCode=HIERaRCHIC
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tyto oblasti korespondují s členěním, které využívá Ministerstvo životního prostředí pro své analýzy a publikace. V tabulce 1 
jsou uvedeny jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí a k nim přiřazené paragrafy funkčního členění rozpočtové skladby. 
tato Metodika je postavena na hodnocení výdajů dle všech tří pilířů ochrany životního prostředí zahrnující ekonomický a soci-
ální aspekt, které lze stručně popsat následovně:

	 ekonomický pilíř: všechny hospodářské prostředky, jejichž prostřednictvím dochází k uspokojení potřeby a to co nej-
více šetřeným způsobem k Žp. Hlavní proud ekonomické vědy a zejména ekonomické praxe se zabývá především 
otázkou ekonomického růstu a hledá cesty, jak tohoto růstu pokud možno trvale dosahovat. právě v oblasti ekonomi-
ky je tedy nejčastěji rozvoj více méně automaticky ztotožňován s růstem.  Cílem je zajištění ekonomické prosperity 
(prosperita, inovace, znalosti, eko-efektivita, životní standard, zaměstnanost). Ekonomický pilíř je založen na pojmu 
přírodního kapitálu, který tvoří stejně jako materiální, lidský a finanční kapitál důležitý předpoklad a legitimní prvek 
ekonomické teorie a praxe. Za přírodní kapitál se považují služby a statky, které lze obecně nazvat přírodními zdroji. 
(Moldan, 2003, str. 134 – 135)

tab. 4.1. Oblasti ochrany Žp a jednotlivé paragrafy výdajů a příjmů veřejných financí vztahujících se k ochraně Žp

Ochrana vody

2321 Odvádění a čištění odpadních vod, kaly
2322 prevence znečišťování vody
2329 Odvádění a čištění odpadních vod j.n.
2333 Úprava drobných vodních toků

Ochrana ovzduší

2115 programy zateplování a úspor energie
3711 Odstraňování tuhých emisí
3712 Odstraňování plynných emisí
3713 Změny technologií vytápění
3714 Opatření ke snižování produkce skleníkových plynů
3715 Změny výrobních technologií za účelem odstranění emisí
3716 Monitoring ochrany ovzduší
3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.

Nakládání s odpady

2122 sběr a zpracování druhotných surovin
3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 sběr a svoz komunálních odpadů
3723 sběr a svoz ostatních odpadů
3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3727 prevence vzniku odpadů
3728 Monitoring nakládání s odpady
3729 Ostatní nakládání s odpady j.n.

Ochrana půdy a podzemní vody

2341 protiporézní ochrana
3731 Ochrana půdy a podzemní vody proti znečišťujícím infiltracím
3732 dekontaminace půd a čištění spodní vody
3733 Monitoring půdy a podzemní vody
3734 předcházení a sanace zasolení půd
3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n.

Ochrana biodiverzity a krajiny

1037 Celospolečenská funkce lesů
2334 Revitalizace říčních systémů
3741 ochrana druhů a stanovišť
3742 chráněné části přírody
3743 Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti 
3744 protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.
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Redukce a působení fyzikálních 
faktorů

3751 Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení
3752 + 3771 protiradonová opatření
3772 Radioaktivní odpad
3753 + 3773 Monitoring k zajišťování úrovně fyzikálních faktorů
3759 + 3779 Ostatní činnosti k redukci fyzikálních vlivů

správa v ochraně Žp
3761 Ústřední státní správa v ochraně Žp
3762 Ostatní orgány státní správy v ochraně Žp
3769 Ostatní správa v ekologii

Výzkum Žp 3780 Výzkum Žp

Ostatní činnosti v ekologii

3791 Mezinárodní spolupráce v Žp
3792 Ekologická výchova a osvěta
3793 Ekologické programy v dopravě
3799 Ekologické záležitosti a programy j.n.

	 sociální pilíř10: k sociální udržitelnosti musí být kombinace populace, kapitálu, technologie a společnosti konfiguro-
vána tak, aby životní úroveň každého jednotlivce byla adekvátní a bezpečná. sociální rozměr udržitelnosti lze vyjád-
řit jako sociální soudržnost (kohezi).11 Jednou ze zásad UR je právo na kvalitní život v harmonii s přírodou. Úkolem 
je zajištění sociální rovnosti a soudržnosti (včetně zdraví, bezpečnosti, práva, rovných příležitostí a kulturní diversi-
ty). sociální pilíř směřuje k rozvoji lidské osobnosti a sociální sféry. Ve sféře rozvoje lidské osobnosti jde o zvyšování 
kvality života. (Moldan, 2003, str. 135 – 136). pro účely komparace sociální soudržnosti sleduje Rozvojový program 
OsN12 pro všechny své členské státy index lidského rozvoje (HdI).13 

	 environmentální pilíř: pro udržitelnost vývoje životního prostředí musí toky materiálu a energie splňovat tři podmínky: 

1. intenzita využívání obnovitelných zdrojů nepřesahuje rychlost jejich regenerace, 

2. intenzita využívání obnovitelných zdrojů nepřesahuje rychlost, s níž jsou vyvíjeny jejich náhrady a 

3. intenzita znečišťování nepřesahuje asimilační kapacitu Žp.

pro environmentální pilíř je určující vztah lidí a přírody, který se v průběhu lidské společnosti výrazně měnil – od lo-
vecko-sběračského vývoje, přes zemědělský až po industriální společnost. (Moldan, 2003, str. 134). Zajištění environ-
mentálního rozměru v území v regionálním a lokálním měřítku zajišťují nástroje, které často vycházejí z dokumen-
tů přijatých vládami na nadnárodní úrovni, které jsou následně uplatňovány v národních systémech a prostřednictvím 
jejich závazné aplikace jako limitů využití území i v územním plánování. Environmentálním pilířem udržitelnosti se 
v praxi používají lokální (= místní) agendy 21, pro posuzování vlivu některých investic a strategií a plánů na Žp pak 
procedura hodnocení vlivu na Žp (EIa, sEa)14.

Koncepce ochrany životního prostředí zahrnující ekonomický a sociální aspekt zdůrazňuje, že jednotlivé pilíře ochrany Žp (en-
vironmentální, ekonomický a sociální) nelze chápat izolovaně, nýbrž jako součásti jedné stavby. proto je metodika založena na 
posuzování efektivnosti z pohledu ekonomického, sociálního a environmentálního, viz následující obrázek.

10    principy udržitelného rozvoje území. [on-line] dostupné na: <http://www.mmr-vyzkum.cz/INFOBaNKa/down-
loadFile/5824.aspx>

11    pro porovnání sociální soudržnosti sleduje Rozvojový program OsN pro všechny členské státy OsN tzv. „index lid-
ského rozvoje“, který je vícerozměrným údajem složeným z: předpokládané délky života při narození, přístupu ke 
vzdělávání (podíl gramotných v dospělé populaci a průměrná doba školního vzdělávání) a hrubý produkt na obyvatele.

12   United Nations development program, UNdp
13    Index lidského života (HdI) je vícerozměrným údajem sestávající se ze tří částí: (1) dlouhý a zdravý život, (2) zna-

losti a (3) důstojný životní standard.
14   EIa – hodnocení vlivů záměrů na životní prostředí (angl. Environmental Impact assessment,) sEa – strategické 

posuzování vlivů  na životní prostředí  (angl. strategic Impact assesment).
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Obr. 4.1. schéma hodnocení efektivnosti environmentálních výdajů obcí15

přičemž hodnocení efektivnosti z pohledu ekonomického pilíře ochrany životního prostředí v sobě obsahuje hodnocení hospo-
dárnosti (efektivity), účinnosti a účelnosti. Následující obrázek zobrazuje pojetí ekonomické efektivnosti, ze kterého vycházíme 
v další analýze a používáme ho pro konstrukci metodiky hodnocení environmentálních výdajů obcí.

Obr. 4.2. Konceptuální pojetí efektivnosti veřejných výdajů16

15  soukopová, J., Bakoš, E. (2010) analýza efektivnosti výdajů obcí ČR na životní prostředí - případová studie pro od-
padové hospodářství, stUdIa OECOlOGICa, Ústí nad labem: Univerzita J. E. purkyně, Fakulta životního pro-
středí, 2010/IV, 1/2010, s. 37-46, IssN 1802-212x
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5 vstupní Údaje

použití níže představených indikátorů pro hodnocení efektivnosti výdajů do oblastí ochrany Žp z obecních rozpočtů není ná-
ročné na vstupní údaje, neboť údaje představující odpovědi na otázky jsou v obcích sledovány a byly vyplňovány do výkazů 
databáze ÚFIs (viz následující obrázek) a do roku 2009 do výkazů databáze aRIs16.

Obr. 5.1. Webová stránka prezentačního systému UFIs17

Jedním ze základních cílů této metodiky je její praktická využitelnost, která nutně předpokládá jednoduchost, dostupnost a do-
sažitelnost údajů, na kterých jsou indikátory hodnocení vystavěny. 
Vstupní údaje, které jsou v jednotlivých ukazatelích použity, budou údaje:

	 výdajů dle funkčního členění rozpočtové skladby;

	 ze strategických dokumentů Vaší obce, které se týkají ochrany Žp;

	 z analýz vyhodnocení Vámi prováděných aktivit, které se vztahují k obyvatelstvu, zdraví, Žp apod. (pokud jsou tato 
hodnocení či analýzy vytvářeny).

16   Ministerstvo financí rozhodlo o vybudování nového Integrovaného informačního systému státní pokladny (IIssp). 
V rámci IIssp byl k 1. 1. 2010 zahájen provoz Centrálního systému účetních informací státu (dále jen CsÚIs), kte-
rý vytváří datovou základnu účetních záznamů a finančních údajů předkládaných povinnými účetními jednotka-
mi pro potřeby státu podle vyhlášky č. 383/2009 sb (technická vyhláška o účetních záznamech). Roční údaje vy-
braných účetních záznamů a finančních údajů z CsÚIs jsou předmětem prezentačního systému ÚFIs, jehož apli-
kace zprostředkovávají uživatelům jejich zobrazení ve tvaru odpovídajících příloh vyhlášek č. 410/2009 sb. a č. 
449/2009 sb., ve znění pozdějších předpisů ( http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufis/info.pl). V důsledku této 
skutečnosti byl rozhodnutím ministra financí ukončen provoz informačního systému aRIs k 30.6.2010. 

17  http://wwwinfo.mfcr.cz/ufis/
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6 postup Hodnocení 

pro samotné hodnocení efektivnosti výdajů plynoucích do oblastí ochrany Žp je připraven program v Ms Excel přístupný na 
webové stránce http://amr.webnode.cz/metodika-hodnoceni-vydaju-obci/software-pro-hodnoceni/. 

logika Metodiky je soustředěna na hodnocení efektivnosti dle jednotlivých oblastí ochrany životního prostředí (listy oblastí 
ochrany Žp) a jednotlivých pilířů ochrany životního prostředí zahrnující ekonomický a sociální aspekt. 

K efektivní práci s metodikou slouží centrální možnost nastavení základních parametrů. sešit Ms Excel tak sestává z několika 
vzájemně propojených 12 listů, kterými jsou následující listy18: 

	 „obec“, který obsahuje základní informace o obci;

	 „obecné“ do kterého jsou zadávány informace o vztahu obce k ochraně Žp z pohledu používaných nástrojů environ-
mentálního managementu, dobré praxe a orgánů obce;

	 „vyhodnocení“, do kterého nejsou žádná data zadávána, je výstupem metodiky a obsahuje informace o efektivnosti 
běžných výdajů obce celkem a podle jednotlivých pilířů, jednotlivých oblastí i jednotlivých paragrafů;

	 listy jednotlivých oblastí ochrany životního prostředí podle klasifikace CEpa 2000, jedná se o listy „voda“, „ovzdu-
ší“, „odpady“, „půda“, „biodiverzita“, „redukce“ a „správa“, které vycházejí z členění MŽp uvedené v tabulce 1. 
V těchto listech se pak zadávají odpovědi na předem definované otázky dle ekonomického, sociálního a environmen-
tálního pilíře. propojení listů Vám pak zajišťuje, že respondent (zástupce obce) odpovídá na otázky pro hodnocení 
efektivnosti jen u výdajů, které byly v daném roce alokovány.

	 list „ostatní“ byl do programu přidán na základě konzultací s obcemi. Obce člení výdaje na ochranu životního pro-
středí často jiným způsobem než Ministerstvo životního prostředí proto list obsahuje další možné výdaje, které 
v sobě zahrnují ochranu životního prostředí (viz příloha č. 2 tohoto dokumentu).

Respondent (odpovědný zástupce obce) v programu Ms Excel v listech „obec“ a „obecné“ odpovídá dle pokynů na uvedené 
otázky. Následně program podle alokace výdajů dle funkčního členění rozpočtové skladby rozčlení výdaje do jednotlivých lis-
tů oblastí ochrany Žp (listy „voda“, „ovzduší“, „odpady“, „půda“, „biodiverzita“, „redukce“ a „správa“) a vyzývá respon-
denta k odpovědím na otázky v jednotlivých oblastech ochrany Žp.

V listu „vyhodnocení“ jsou pak zobrazeny výsledky hodnocení efektivnosti a to jak v tabulkovém tak grafickém zobrazení.

7 pokyny pro Hodnocení 

program obsahuje uzavřené a otevřené otázky, jejich umístění v jednotlivých listech je specifikováno v následující tabulce.

tab. 7.1. struktura otázek v jednotlivých listech programu Ms Excel

List název listu Otevřené 
otázky

Uzavřené 
otázky poznámka

1 „obec“ ano ano Odpovědi se vypisují i 
vybírají

2 „obecné“ Ne ano Odpovědi se pouze 
vybírají

3 „vyhodnocení“ Ne Ne Nevyplňuje se nic

4 - 11
„voda“, „ovzduší“, „odpady“, „půda“, 
„biodiverzita“, „redukce“, „správa“, 

„ostatní“
Ne ano Odpovědi se pouze 

vybírají

12 „jiné“ ano Ne Odpovědi se vypisují, list 
je pouze informativní

18  Názvy listů jsou bez diakritiky.
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program v Ms Excelu obsahuje celkem 12 listů. díky vzájemnému propojení výše uvedených listů se změna údajů v hlavním 
komunikačním rozhraní listu „obec“ okamžitě projeví ve všech následných vzorcích modelu v ostatních listech Ms Excelu, 
které jsou dále popsány.
pouze v prvním listě „obec“  a ještě v listě „jiné“ jsou otázky koncipovány jako otevřené, kdy zástupce obce odpovědi vy-
pisuje (jedná se především o vypsání položek z rozpočtu obce/města). U tohoto typu otázek jsou políčka určena k odpovědím 
podbarvena tmavě fialově.  
Ve všech následujících listech jsou pouze otázky uzavřené, ve kterých je možné zvolit z nabízených odpovědí tu, která vysti-
huje situaci v obci/městě, či je podle zástupce obce správná. políčka určena k odpovědím na tento druh otázek jsou podbarve-
na světle fialově.  
Všechna ostatní políčka jsou ponechána v bílé barvě a jsou uzamčena, což znamená, že program nedovolí zapsat nic mimo 
podbarvená políčka (políčka určena k vypsání či vybrání odpovědi).
U všech uzavřených otázek máte možnost vybrat variantu „bez odpovědi“. 

7.1 List „obec“

V prvním listu „obec“ jsou uvedeny základní obecné informace týkající se obce/města, tedy:
	 název obce 
	 druh úřadu
	 počet obyvatel
	 katastrální výměra a 
	 rozpočet běžných výdajů analyzovaných paragrafů. 

pro vlastní potřebu je vhodné vyplnit i rok, za který je hodnocení efektivnosti prováděno, aby bylo možné v případě archivace 
výsledků sledovat chronologicky vývoj a trend sledovaných indikátorů. V tomto listu je nutné požadované údaje vypsat.

7.2 List „obecné“

Ve druhém listu „obecné“ jsou uvedeny obecné otázky environmentálního pilíře, které se týkají všech oblastí (tj. jsou natolik 
obecné, že je možné je vnímat jako společné pro všechny oblasti ochrany Žp). Otázky jsou rozděleny do tří okruhů, viz tabulka.
tab. 7.2.  Okruhy a počet otázek pro hodnocení obecného environmentálního pilíře

Hodnocený okruh Počet otázek Poznámka

Používané nástroje systému environmentálního 
managementu

3
Otázky jsou formulovány 

jako uzavřené, tj. vybírá se 
z nabízených odpovědí

Dobrá praxe 4

Podpora volených orgánů obce/města 1

Celkem otázek 8

7.3 List „hodnocení“

třetí list „hodnocení“ je vyhrazen pro vyhodnocení efektivnosti výdajů. tento list je základním výstupem metodiky.  Ob-
sahuje vyhodnocení jednotlivých oblastí ochrany Žp z hlediska environmentálního, ekonomického a sociálního vyhodnoce-
ní celkové efektivnosti vynakládaných finančních prostředků (viz výše). Hodnocení je též graficky zpracováno. Vyhodnocení 
efektivnosti je provedeno pro:

	 celkové výdaje na ochranu životního prostředí;
	 výdaje do jednotlivých oblastí ochrany Žp;
	 výdaje do jednotlivých paragrafů ochrany Žp; 
	 efektivnost ekonomického pilíře podle:

−	 jednotlivých paragrafů;
−	 jednotlivých oblastí ochrany Žp;
−	 celkem;

	 efektivnost sociálního pilíře podle:
−	 jednotlivých paragrafů;
−	 jednotlivých oblastí ochrany Žp;
−	 celkem;
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	 efektivnost environmentálního pilíře podle:
−	 jednotlivých paragrafů;
−	 jednotlivých oblastí ochrany Žp;
−	 celkem;

	 reálnost plánování (sestavování rozpočtu) podle:
−	 jednotlivých paragrafů;
−	 jednotlivých oblastí ochrany Žp;
−	 celkem.

7.4 Listy oblastí ochrany ŽP

Každé oblasti ochrany Žp je vyčleněn jeden list, ve kterém jsou tyto oblasti hodnoceny z hlediska ekonomického, sociálního a 
environmentálního pilíře. Jedná se o listy „voda“, „ovzduší“, „odpady“, „půda“, „biodiverzita“, „redukce“ a „správa“. 

Hodnocení ekonomického a sociálního pilíře je pro všechny oblasti ochrany Žp shodné. Rozdílné jsou otázky environmentál-
ního hlediska hodnocení. K ekonomickému a sociálnímu pilíři jsou sady otázek dále ještě tematicky rozděleny do okruhů. 

Celkem je ke každé oblasti 30 otázek. Ekonomického pilíře se týká 15 otázek, sociálního 7 otázek a environmentálního 8 otá-
zek. 27 otázek je hodnoceno z hlediska jednotlivých paragrafů, celkem 3 otázky pak z hlediska celé oblasti. Blíže viz následu-
jící tabulka.

tab. 7.3. počet a struktura otázek

Hodnoceny okruh v rámci pilíře Počet otázek
Hodnocení z hlediska:

Jednotlivých § Celé oblasti

Ekonomický pilíř

Legitimita (zákonnost) 2 Ano (1 otázka) Ano (1 otázka)

Účelnost 7 Ano Ne

Hospodárnost 4 Ano Ne

Efektivnost 2 Ano Ne

Sociální pilíř

Legitimita a transparentnost vynaložených 
prostředků

1 Ano Ne

Rozsah, v němž politika ochrany ŽP vytváří 
prostor pro spoluúčast zainteresovaných stran

1 Ano Ne

Zlepšení kvality života 2 Ano Ne

Zlepšení pracovních podmínek 1 Ano Ne

Ostatní 2 Ano Ne

Environmentální pilíř

8 Ano (6 otázek) Ano (2 otázky)

Celkem otázek 30 27 3

Znění všech otázek a odpovědí, které se k jednotlivým otázkám nabízí, je obsaženo v příloze tohoto textu.

7.5 List „jiné“
list „jiné“ obsahuje další paragrafy, které v sobě obsahují ochranu a tvorbu životního prostředí. Jedná se o paragrafy obsažené 
v příloze č. 2 tohoto dokumentu.
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8 metodika hodnocení a interpretace výSledků

Vyhodnocení efektivnosti je rozděleno na dvě větve. první větev se týká vyhodnocení tzv. obecného environmentálního pi-
líře, ve kterém nejsou rozlišeny jednotlivé oblasti a paragrafy těchto oblastí, jedná se o zhodnocení bez použití vah. Maximál-
ně lze získat 100 bodů. 

druhá větev je syntézou hodnocení ekonomického, sociálního a environmentálního pilíře a reálnosti plánování, a to pro 
všechny jednotlivé oblasti ochrany Žp. 

Jedná se o vážené hodnocení z několika pohledů:

	 Vážené hodnocení z pohledu výše výdajů (efektivnost výdaje, který v rámci celkových environmentálních výdajů tvo-
ří např. 80%, ovlivňuje z 80% celkové hodnocení efektivnosti všech environmentálních výdajů obce)

	 Vážené hodnocení z pohledu ochrany životního prostředí zahrnující ekonomický a sociální aspekt přičemž je vyhod-
nocována efektivnost i bez zohlednění vah
1. ekonomický pilíř – váha 0,35
2. sociální pilíř – váha 0,25
3. environmentální pilíř – váha 0,30
4. reálnost plánování – váha 0,10

Následující text obsahuje modelový výpočet efektivnosti vybrané oblasti ochrany Žp z hlediska vybraného pilíře (oblast ochra-
na vody; ekonomický pilíř). Za každým krokem vyhodnocení je naznačen přístup k interpretaci získaných dílčích výsledků, jež 
se zobrazují v listě „hodnocení“.  

Každá odpověď má přidělený počet bodů, v závislosti na charakteru odpovědi. pro každý paragraf jsou sečteny všechny body 
v jednotlivých hodnocených pilířích (včetně reálnosti plánování). Získané body jsou dále váženy, aby nedocházelo ke zkreslení 
výsledků a pro případné porovnání se s jinou obcí/jiným městem. právě aparát vah umožňuje zohlednit specifičnost a jistou je-
dinečnost každé obce/každého města, struktura výdajů dané obce do oblasti ochrany Žp může být a většinou je odlišná (jiné pri-
ority, jiné cíle) a tomu je přizpůsobena skladba výdajů na ochranu Žp. 

8.1 Vážené hodnocení podle výše výdajů 

Nejprve jsou váženy jednotlivé paragrafy v rámci každé oblasti ochrany Žp, přičemž váhy jsou počítány jako procentní podíly 
na celkových výdajích do dané oblasti a výdaje dané oblasti jako procentní podíly na celkových výdajích na ochranu a tvorbu 
Žp. Váha jednotlivého výdaje v dané oblasti je vypočítána podle následujícího vzorce:

  

        (1)

kde  vio je váha i-tého výdaje v O-té oblasti ochrany Žp (i = 1,…,n  o = 1,…, 719) 
 cio je i-tý výdaj v O-té oblasti ochrany Žp

a váha dané oblasti podle následujícího vzorce:

 1

kde  vo je váha O-té oblasti ochrany Žp
 co je celkový výdaj za danou oblast.

19 V metodice je sledováno 7 oblasti ochrany Žp – voda, ovzduší, odpady, půda, biodiverzita, redukce a správa.
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stanovení vah ukazuje také následující tabulka:

tab. 8.1. příklad stanovení vah jednotlivých paragrafů v závislosti na výši vynakládaných prostředků do dané oblasti a paragrafu

Oblast Paragraf (§) Výdaje (Kč) Váha (%)

Ochrana vody

2321 0 0,00
2322 4 444,00 48,77
2329 213, 25 2,34
3331 4 454,00 48,88
2333 0 0,00

Za oblast celkem 9 111,25 100,00 
podíl oblasti na celkových výdajích 1 634 644,82 0,56 

Interpretace dílčího výsledku: výsledkem je poznání rozložení objemu prostředků, které byly alokovány do jednotlivých 
činností (tj. paragrafů) v rámci oblasti ochrany vody. Zástupci obce tak získají informaci o tom, jak velký podíl (tj. ko-
lik procent z celkové částky na oblast ochrany vody) tvoří jednotlivé paragrafy. dále váhy ukazují údaj o podílu vý-
dajů směřujících do dané oblasti na celkových výdajích směřujících do oblasti ochrany Žp za hodnocený rok.  Infor-
mace je využitelná pro vlastní potřeby obce/města, má informativní charakter, slouží jako vstup do dalšího kroku vý-
početního algoritmu.

8.2 Hodnocení podle jednotlivých pilířů ochrany životního prostředí

V Metodice jsou hodnoceny výdaje podle ekonomického, sociálního a environmentálního pilíře ochrany životního prostředí a 
podle reálnosti plánování. 

Výdaj je možné podle každého z pilířů hodnotit samostatně. V listu „hodnocení“ pak je zřejmé, zda daný výdaj je více či méně 
efektivní z pohledu ekonomického, sociálního či environmentálního.

Body za celý pilíř jsou součtem bodů dosažených v jednotlivých okruzích. Viz následující tabulka.

tab. 8.2. Výpočet celkového počtu bodů v rámci ekonomického pilíře 

Oblast §
Ekonomický pilíř

Legitimita Účelnost Hospodárnost efektivnost celkem 
dosažené body Max bodů

Ochrana 
vody

2321 0 0 0 0 0 30
2322 4 14 8 4 30 30
2329 4 10,2 6 2 22,4 30
3331 2 14 6 2 24 30
2333 0 0 0 0 0 30

Interpretace dílčího výsledku: výsledkem je součet bodů za jednotlivé paragrafy v rámci vybrané oblasti ochrany Žp 
z hlediska jednotlivých okruhů, které byly shledány jako ty, jež jsou důležité v hodnocení daného pilíře ochrany život-
ního prostředí. Zjištěné údaje mají pouze informativní charakter a slouží jako vstup dalšího kroku výpočtu.

pro vyjádření efektivnosti jsou pak pro každý paragraf a tedy i pro všechny oblasti získané vážené body sečteny. tento vážený 
součet slouží k posouzení efektivnosti jednotlivých pilířů za celou oblast. tuto informaci naleznete v listě „hodnocení“ ve sloup-
cích s a t v programu Ms Excel. Viz následující příklad:
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tab. 8.3 Výpočet efektivnosti z vážených bodů pro jednotlivé paragrafy

Oblast § váhy 
(tab. 5)

Ekonomický pilíř Ostatní 
pilíře Efektivnost za všechny pilíře

Body 
(tab. 6) Vážené body Body Vážené body

Ochrana 
vody

2321 0,00 0,00 = sl. váhy * sl. 
body (0,00) … =∑ body za 

všechny pilíře
=∑ body za 
všechny pilíře

2322 0,4877 30 = sl. váhy * sl. 
body (14,63) … =∑ body za 

všechny pilíře
=∑ body za 
všechny pilíře

2329 0,0234 22,4 = sl. váhy * sl. 
body 0,524) … =∑ body za 

všechny pilíře
=∑ body za 
všechny pilíře

2331 0,4888 24 = sl. váhy * sl. 
body (11,73) … =∑ body za 

všechny pilíře
=∑ body za 
všechny pilíře

2339 0,00 0,00 = sl. váhy * sl. 
body (0,00) … =∑ body za 

všechny pilíře
=∑ body za 
všechny pilíře

Celkem za oblast 76,4 26,884 … =∑ body za 
všechny pilíře

=∑ body za 
všechny pilíře

Celkem za oblast vzhledem 
k celkovým výdajům do ochrany 

Žp v hodnoceném roce

=∑ vážené 
body za oblast 
* váha oblasti 
vzhledem 
k celkovým 
výdajům 
v daném roce  
(7,42 * 0,56 =   
0,04)

= ∑ vážené 
body za všechny 
pilíře * váha 
oblasti vzhledem 
k celkovým 
výdajům 
v daném roce 
(tab. 5 poslední 
ř.)

Jak již bylo ukázáno v tabulce č. 7.3, pro každý pilíř byly vytyčeny okruhy, v rámci nichž byly naformulovány otázky, které mají 
souvislosti s daným pilířem. tyto sady otázek obsahují různý počet otázek a tedy i různý maximální počet bodů, které lze zís-
kat.  Celkově lze dosáhnout max. 100 bodů:

	 za ekonomický pilíř max. 40 bodů (hodnocena legitimita; účelnost; hospodárnost; efektivnost);

	 za sociální pilíř max. 30 bodů (hodnocena legitimita a transparentnost vynaložených prostředků; rozsah, v němž Vaše 
politika v oblasti ochrany Žp vytváří prostor pro širokou spoluúčast zainteresovaných stran; zlepšení kvality života; 
zlepšení pracovních podmínek; ostatní);

	 za environmentální pilíř max. 24 bodů;

	 za reálnost plánování pak max. 6 bodů.

Vzhledem k tomu, že za ekonomický pilíř je možné získat celkem 40 bodů, pak je skutečně dosažený počet bodů každého pa-
ragrafu vydělen tímto maximem, pro zhodnocení celé oblasti se pak použije vážený počet bodů pro daný pilíř. pro zhodnoce-
ní celkové oblasti je pak opět použita váha výdajů do dané oblasti vzhledem k výši celkových výdajů za sledovaný rok do ob-
lasti ochrany Žp. Viz následující příklad.
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tab. 8.4 Výpočet efektivnosti z vážených bodů pro jednotlivé paragrafy

Oblast § Celkem dosažené body (tab. 5) Efektivnost ekonomického pilíře (%)

Ochrana 
vody

2321 0,00 = sl. celkem dosažené body/max. dosažitelný počet 
bodů za daný pilíř (0/40 = 0,00)

2322 40 = sl. celkem dosažené body/max. dosažitelný počet 
bodů za daný pilíř (40/40 = 100,00)

2329 22,4 = sl. celkem dosažené body/max. dosažitelný počet 
bodů za daný pilíř (22,4/40 = 56,00)

3331 24 = sl. celkem dosažené body/max. dosažitelný počet 
bodů za daný pilíř (24/40 = 60,00)

2333 0,00 = sl. celkem dosažené body/max. dosažitelný počet 
bodů za daný pilíř (0/40 = 0,00)

Celkem za oblast se pak využije vážený počet bodů, který zohledňuje sílu jednotlivých paragrafů v rámci hodnocené 
oblasti

Celkem za oblast 
(vážený součet) 28,8 = sl. celkem dosažené body/max. dosažitelný počet 

bodů za daný pilíř (28,8/40 = 72,00)

Interpretace dílčího výsledku: výsledky efektivnosti jednotlivých pilířů ke konkrétním paragrafům poskytují informaci o 
tom, které podoblasti – činnosti jsou z hlediska hodnoceného úhlu pohledu (ekonomického, sociálního, ekologického) 
v rámci dané oblasti nejvíce efektivní, respektive na kolik % jsou výdaj do toho či kterého paragrafu efektivní v po-
rovnání s ostatními paragrafy. Výsledek má informativní charakter. 

Získaná efektivnost ekonomického pilíře za celou oblast ochrany vody zohledňující podíl této oblasti na celkových výdajích 
za sledovaný rok, které byly z Vašeho rozpočtu vynaloženy do oblasti ochrany Žp (tj. 0,1 %), se sečte s efektivností ekonomic-
kých pilířů všech ostatních oblastí (tj. oblast ochrany ovzduší, nakládání s odpady atd.) a vyjádří se Celková efektivnost eko-
nomického pilíře. 

analogickým způsobem se vypočítá i efektivnost sociálního pilíře, ekologického pilíře a reálnost plánování. Celková efektiv-
nost je pak rovna součtu efektivností všech pilířů UR a reálnosti plánování. 

V listu „hodnocení“ je pak také možnost nastavit pro jednotlivé pilíře váhy, aby bylo možné sledovat efektivnost podle priorit 
obce. alternativně pak vychází hodnocení podle součtu všech oblastí a podle priorit obce (větší důraz na reálnost plánování aj.).

také s ohledem na existenci hodnocení obecného environmentálního pilíře, pak jsou tyto dosažené součty dále ještě váženy:

	 součet efektivností pilířů UR a reálnost plánování: váha 0,9.

	 obecný environmentální pilíř (společné pro všechny oblasti ochrany Žp): váha 0,1.

po zohlednění vah je pak vyčíslena konečná efektivnost a to součtem váženého součtu efektivností pilířů ochrany životního pro-
středí zahrnující ekonomický a sociální aspekt a reálnosti plánování a váženého součtu bodů obecného environmentálního pilíře.

9 využití výSledků

Výsledkem hodnocení je informace o ekonomické efektivnosti, sociální efektivnosti, environmentální efektivnosti a reálnos-
ti plánování u jednotlivých výdajů, oblastí ochrany i o celkových výdajích na ochranu životního prostředí. tím je možné získat 
přehled o tom, zda alokované prostředky přinášejí, s ohledem na výši celkových výdajů do všech oblastí a činností ochrany Žp, 
žádoucí výsledky z hlediska principů ochrany životního prostředí obce/města. Všechny čtyři hodnoty jsou graficky zobrazeny 
pro všechny jednotlivé oblasti ochrany Žp.

Kromě efektivnosti finančních prostředků jednotlivých oblastí ochrany je vyčíslena souhrnná ekonomická, sociální, environ-
mentální efektivnost a reálnost plánování a také celková efektivnost celkových výdajů na ochranu životního prostředí. 
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Získané informace lze využít:

	 pro další plánování, rozhodování a řízení, a to na základě toho, že výstupy hodnocení poskytují argumentační základ 
vystavěný na poznání reality;

	 do nejrůznějších strategických a koncepčních materiálů;

	 pro sledování trendu výdajů do oblastí ochrany Žp, na základě kterého bude možné provést zpětné hodnocení a kom-
paraci údajů, pokud bude vyhodnocování prováděno pravidelně (výstupy hodnocení pomohou zvýšit znalost a infor-
movanost jednotlivých úředníků o výdajích směřujících do oblastí ochrany Žp);

	 ke zprůhlednění prováděných výdajových rozhodnutí, jež jsou důležitá především směrem k voleným orgánům Vaší 
obce/Vašeho města. (zejména grafické výstupy pomohou členům těchto orgánů jednoduše a rychle porozumět Vámi 
prováděné politice či strategii v oblasti ochrany Žp);

	 pro zajištění informovanosti a případné zpětné vazby s veřejností (veřejnost bude obeznámena s finančními toky do 
ochrany Žp včetně toho, zda jsou tyto prostředky efektivní s ohledem na snahu řídit a spravovat obce/město udržitel-
ně), čímž bude zajištěna transparentnost Vašeho konání v oblasti ochrany Žp;

	 k porovnání se s jinou obcí/městem, z čehož je možné získat zpětnou vazbu a porovnání.  tímto je možné získat pro-
stor pro případné poučení se, přejmutí dobré praxe a to i přesto, že je oblast ochrany Žp dosti individuální záležitost 
každé obce;

	 s ohledem na zainteresovanost Ministerstva Žp ČR jako projev dobré vůle a akceptace doporučení vrcholného státní-
ho orgánu pro oblast ochrany Žp (zatím není uvažováno zavedení povinného hodnocení efektivnosti výdajů do oblas-
tí ochrany Žp, podle MŽp je však takové hodnocení důležité a bylo by vhodné, aby bylo prováděno a to nejen v územ-
ně-samosprávných celcích);

	 v neposlední řadě také v řízeních týkajících se získávání finančních prostředků pro oblast ochrany Žp a UR z EU, ze 
státního rozpočtu, státních fondů, soukromých podnikatelských subjektů či od jiných donátorů (budete-li se prezento-
vat jako obec/město, které soustavně sleduje a vyhodnocuje svá rozhodnutí a své výdajové toky, pak budete působit 
důvěryhodněji a otevřeněji, Vaše transparentnost Vám tak zajistí dobré jméno).

10 doporučení pro hodnocení

Hodnocení by mělo být pravidelné a soustavné, aby bylo možné posoudit, zda jsou z hlediska udržitelného rozvoje naplňovány 
cíle a to jak dlouhodobé, střednědobé či krátkodobé. 

Hodnocení by mělo být prováděno nejlépe jednou ročně. Je však na rozhodnutí každé obce, v jakém období hodnocení provede. 
lze však doporučit provádění posuzování efektivnosti krátce po skončení každého rozpočtového období – tj. v prvním čtvrtletí 
následujícího roku, za který se hodnocení provádí.

pokud by osoba, odpovědná za vyplnění otázek v Ms Excelu, neměla dostatek informací, lze doporučit součinnost a spoluprá-
ci s úředníky z dalších odborů a oddělení (např. odbor ekonomický, oddělení rozpočtu a financí, odbor regionálního rozvoje 
apod.). tato spolupráce může zajistit vyšší reálnost a vypovídací schopnost získaných výsledků.

provedení hodnocení by mělo být pro obec/město přínosné. sami úředníci, zastupitelé, občané aj. by měli rozumět nutnosti pro-
vádět evaluaci (nejen pro oblast ochrany Žp). Měli by být tedy obeznámeni s možností takového hodnocení, s jeho přínosy a 
možným využitím. 

také by bylo vhodné získat pro provádění hodnocení podporu či alespoň „tichý souhlas“ volených orgánů obce/města Postup 
hodnocení podle pokynů v programu EXCEL a vedení úřadu. Informovanost, znalost a případná podpora vedení úřadu a vo-
lených orgánů se neobejde bez komunikace a zpětné vazby osob, které hodnocení v Ms Excelu provádí.
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12 přílohy

Příloha č. 1
přehled otázek a odpovědí dle jednotlivých pilířů ochrany životního prostředí zahrnující ekonomický a sociální aspekt

podotázka Otázka Odpovědi
Environmentální pilíř pro všechny oblasti

používané nástroje 
systému environmentálního 

managementu

používáte ve svém úřadě systém EMas – dle 
Nařízení rady (EHs) č. 1836/93? ano

Ne
Bez odpovědi

používáte ve svém úřadě systém norem řady IsO 
14000?
používáte ve svém úřadě metodu „Metoda čistší 
produkce“?

dobrá praxe v oblasti ochrany 
Žp

Jste členem organizací či uskupení, které se zabývají 
ochranou Žp či UR?

ano
Ne

Bez odpovědi
Necháváte se inspirovat „dobrou praxí“ pro oblasti 
ochrany Žp od jiných ÚsC?

ano
Částečně

Ne
Bez odpovědi

poskytuje „dobrou praxi“ v oblasti ochrany Žp 
ostatním obcím?

ano
Částečně

Ne
Bez odpovědi

Vypisujete či podporujete projekty, které se týkají 
ochrany Žp?

ano
Ne

Bez odpovědi

podpora volených orgánů obce
podporuje zastupitelstvo obce dlouhodobě a 
soustavně ochranu Žp a UR obce?

ano
Ne

Bez odpovědi
Pilíře pro jednotlivé oblasti

Ekonomický pilíř

legitimita

Jsou výdaje (vynakládané finanční prostředky) do 
jednotlivých podoblastí dány právním předpisem 
(povinné ze zákona)?

ano (nad 60 %)
Částečně (10 – 59 %)

Ne (do 10 %)
Bez odpovědi

Vynakládáte na dané podoblasti finanční prostředky, 
které nejsou povinné ze zákona na základě jiných 
předpisů (i interních)?

ano
Ne

Bez odpovědi
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Účelnost

Jsou vytyčeny cíle a záměry v podoblastech ochrany 
vod – jakou mají podobu

strategický dokument
Nepsané cíle a záměry

Neexistují
Bez odpovědi

Existuje návaznost výdajů na vytyčené cíle 
v podoblastech ochrany …?

ano (nad 75 %)
Částečně (25 – 74 %)

Ne
Bez odpovědi

probíhá kontrola plnění cílů a záměrů 
v podoblastech…?

ano
Ne

Bez odpovědi

Je provázanost výdajů a stanovených cílů pravidelně 
vyhodnocována?

ano
Ne

Bez odpovědi
Učinili jste kroky k obeznámení veřejnosti (občané, 
podnikatelé, neziskové organizace apod.) s Vašimi 
cíli a záměry v podoblastech..?

ano
Ne

Bez odpovědi

domníváte se, že jsou Vaše cíle a záměry 
v podoblastech … kompatibilní s názory, postoji, cíli, 
potřebami a přáními veřejnosti?

ano (nad 75 %)
Částečně (25 – 74 %)

Ne
Bez odpovědi

Objevil se ve sledovaném roce projev nesouhlasu 
s Vámi prováděnou politikou v podoblastech… ze 
strany veřejnosti (petice, protestní akce apod.)?

ano
Ne

Bez odpovědi

Hospodárnost

sledujete a vyhodnocujete, zda jsou cíle 
v podoblastech.. dosaženy s co nejnižšími náklady 
(hospodárnost)?

ano
Ne

Bez odpovědi

Vyhodnocujete, zda jsou cíle v podoblastech.. 
dosaženy s co nejnižšími náklady?

ano
Ne

Bez odpovědi

Jsou podle Vašeho názoru dosaženy stanovené cíle 
v jednotlivých podoblastech s nejnižšími možnými 
náklady?

ano (nad 75 %)
Částečně (25 – 74 %)

Ne
Bez odpovědi

spatřujete možnost ušetřit při zachování kvality a 
kvantity zajišťovaných záležitostí v jednotlivých 
podoblastech?

ano
Ne

Bez odpovědi

Efektivnost

sledujete, jaké jsou přínosy (efekty) Vámi 
vynaložených finančních prostředků do podoblastí 
…?

ano
Ne

Bez odpovědi

spatřujete možnost zvýšit dosahované přínosy 
(efekty) při zachování současných výdajů?

ano
Ne

Bez odpovědi
Sociální pilíř

legitimita a transparentnost 
vynaložených prostředků

Mají činnosti prováděné v rámci místní politiky … 
podporu veřejnosti a dalších zainteresovaných stran?

ano
spíše ano
spíše ne

Ne
Bez odpovědi
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Rozsah, v němž Vaše politika 
v oblasti ochrany Žp vytváří 

prostor pro širokou spoluúčast 
zainteresovaných stran

Může se veřejnost (tj. občané, neziskové organizace, 
podnikatelské subjekty apod.) podílet na směřování 
vývoje a rozvoje obce v oblasti..?

ano
spíše ano
spíše ne

Ne
Bez odpovědi

Jakým způsobem:
Účast na zasedání zastupitelstva

ano
Ne

Bez odpovědi

Informační kampaně a setkávání s občany
Zapojení veřejnosti v rámci místní agendy 21
Konání místních referend k otázkám Žp
akce k ochraně Žp pořádané/spolupořádané úřadem
Šetření spokojenosti veřejnosti s činností úřadu
Jinak

Zlepšení kvality života 
(tj. životních podmínek 

obyvatelstva)

došlo ve sledovaném roce ke zkvalitnění životních 
podmínek

ano
spíše ano
spíše ne

Ne
Bez odpovědi

přispívají vynaložené výdaj do podoblastí .. ke 
zvýšení čistoty obce?

ano
spíše ano
spíše ne

Ne
Bez odpovědi

Zlepšení pracovních podmínek 
obyvatelstva

došlo v souvislosti s podporou .. k vytvoření 
pracovních míst pro zdejší občany?

ano, zaměstnavatelem je 
OÚ/MěÚ

ano, zaměstnavatelem je 
soukromý podnikatelský 
subjekt, který zaměstnává 

zdejší obyvatele
Ne, veškeré činnosti 
zadáváme soukromé 
firmě, která má své 

vlastní zaměstnance (tzv. 
outsourcing)

Ne, nezaměstnáváme, ani 
nevyužíváme služeb v rámci 

outsourcingu
Bez odpovědi

Ostatní

dle Vašeho odhadu – došlo ke zlepšení zdravotního 
stavu místních občanů vlivem podpory..?

ano
spíše ano
spíše ne

Ne
Bez odpovědi

pokud jste zaznamenali pozitivní ohlasy na Vámi 
prováděnou politiku.., kdo tyto pozitivní ohlasy 
vyjádřil? pozitivní ohlasy byly ze strany:
Občanů

ano
Ne

Bez odpovědi

Neziskových organizací
podnikatelských subjektů
Orgánů státní správy
Orgánů samosprávy
turistů a návštěvníků
Odborníků erudovaných v oblasti Žp
Někoho jiného
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Environmentální pilíř

pro všechny pilíře

poskytujete v oblasti.. dobré praxe ostatním obcím
ano
Ne

Bez odpovědi

Necháváte si zpracovat analýzu kvality Žp pro 
oblast..?

ano
Ne

Bez odpovědi

Vyhodnocujete indikátory UR dle metodiky místní 
agedny 21 či indikátory týmové iniciativy pro 
udržitelný rozvoj, případně jiné?

ano
Částečně

Ne
Bez odpovědi

přispívají vynaložené finanční prostředky na.. ke 
zlepšení stavu Žp jako celku?

ano
spíše ano
spíše ne

Ne
Bez odpovědi

přispívají vynaložené finanční prostředky ke snížení 
znečištění..?

ano
spíše ano
spíše ne

Ne
Bez odpovědi

přispívají vynaložené finanční prostředky na.. 
k  udržitelnému rozvoji obce?

ano
spíše ano
spíše ne

Ne
Bez odpovědi

Environmentální pilíř pro 
oblast vody

podíl obyvatel zásobovaných vodou z veřejných 
vodovodů (%)

Více než 80 %
30 % - 79 %

Méně než 30 %
Bez odpovědi

podíl obyvatel připojených na veřejnou kanalizaci 
(nezakončenou ČOV) (%)

Více než 90 %
50 % – 89 %

Méně než 50 %
Bez odpovědi

Environmentální pilíř pro 
oblast ovzduší

sledujete a zajímáte se o imisní situaci ve Vámi 
spravovaném území?

ano
Ne

Bez odpovědi

% plochy, kde došlo k překročení imisního limitu 
zákl. znečišťujících látek (CO2, NOx, sO2, NH3, O3 
apod.) pro ochranu zdraví (za sledovaný rok)

Více než 80 %
50 % - 79 %
20 % - 49 %

Méně než 20 %
Bez odpovědi

Environmentální pilíř pro 
oblast odpady

pokrývá vybíraný poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů náklady na tuto 
činnost?

ano (85 % - 100 %)
spíše ano (50 % - 84 %)
spíše ne (10 % - 49 %)

Ne (méně než 10 %)
Bez odpovědi

Míra recyklace a opětovného používání 
vyprodukovaného odpadu (tj. podíl recyklovaných 
odpadů na celkovém objemu vyprodukovaného 
odpadu ve sledovaném roce)

Více než 50 %
25 % - 49 %
15 % - 24 %
7 % - 14 %
2 % - 6 %

Méně než 2 %
Bez odpovědi
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Environmentální pilíř pro 
oblast půdy

došlo ve sledovaném období ke zhoršení kvality 
podzemních vod?

ano
Ne

Bez odpovědi
poklesla oproti minulému období výnosnost 
zemědělské půdy (vyjádřen hrubým ročním rentním 
efektem z rostlinné výroby) ve Vámi spravovaném 
území?

ano
Ne

Bez odpovědi

Environmentální pilíř pro 
oblast biodiverzity

Účastnila se obec ve sledovaném roce soutěže 
„Vesnice roku“?

ano
Ne

Bez odpovědi
Vyskytují se a žijí na Vámi spravovaném území 
ohrožené či chráněné druhy organizmů (rostlinná, 
živočišná říše)?

ano
Ne

Bez odpovědi

Environmentální pilíř pro 
oblast redukce

sledujete a zajímáte se o expozici obyvatel hlukem 
ve Vámi spravovaném území?

ano
Ne

Bez odpovědi

% obyvatel obce vystaveno nadměrnému hluku

Více než 80 %
50 % - 79 %
20 % - 49 %

Méně než 20 %
Bez odpovědi

Environmentální pilíř pro 
oblast správa

provedli jste ve sledovaném roce tzv. energetické 
hodnocení budov (dle z. č. 406/2006 sb.,) staveb ve 
vlastní správě?

ano
Ne

Bez odpovědi
provedli jste ve sledovaném roce činnosti, jež by 
snížily energetickou náročnost Vašeho úřadu (např. 
zateplení, výměna oken, ekologizace provozu apod.) 
nebo snížily dopad Vaší činnosti na Žp (v intencích 
požadavků UR)?

ano
Částečně

Ne
Bez odpovědi

Environmentální pilíř pro 
oblast ostatní

Využili jste pro oblast Žp ve sledovaném období 
finanční prostředky ze zahraničních zdrojů?

ano
Ne

Bez odpovědi
podpořili jste ve sledovaném období v činnostech 
ochran y Žp neziskové organizace, příspěvkové 
organizace, podnikatelské subjekty apod.?

ano
Ne

Bez odpovědi

Příloha č. 2
list „jiné“

Paragraf Název činnosti
1031 pěstební činnost
1032 podpora ostatních produkčních činností
1036 správa v lesním hospodářství
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství
1070 Rybářství
1082 lesnický výzkum
1092 Mezinárodní spolupráce v lesním hospodářství
1099 Ostatní výdaje na lesní hospodářství
2231 Vodní cesty
2310 pitná voda
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2332 Vodní díla na vodohospodářky významných a vodárenských tocích
2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.
2341 Vodní díla v zemědělské krajině
2349 Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině
2362 Činnost ostatních orgánů státní správy ve vodním hospodářství
2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství
2380 Vodohospodářský výzkum a vývoj
2391 Mezinárodní spolupráce v oblasti vodního hospodářství
2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství
3635 Územní plánování
3636 Územní rozvoj
3639 Komunální služb y a územní rozvoj j.n.
4222 Veřejně prospěšné práce
4223 společensky účelná pracovní místa
4226 Ostatní podpra zaměstnanosti
4227 Cílené programy k řešení zaměstnanosti
4229 aktivní politika zaměstnanosti j.n.
5220 Hospodářská opatření pro krizové stavy
5261 státní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a v oblasti krizového řízení
5269 Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy

5272
Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správníh úradů v oblasti 
krizového řízení

5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení
5274 podpora krizového řízení a nouzového plánování
5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené
5289 Výzkum a vývoj v oblasti krizového řízení
5291 Mezinárodní spolupráce v oblasti krizového řízení
5511 požární ochrana - profesionální část
5512 požární ochrana - dobrovolná část
5519 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchránného systému
5522 Ostatní činnosti v integrovaném záchranném systému
5529 Ostatní složky a činnosti integrovaného záchranného systému
5563 Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému
5580 Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému
5591 Mezinárodní spolupráce v oblasti požární ochrany a integrovaném záchranném systému
5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchránného systému
6173 Místní referendum
6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6399 Ostatní finanční operace
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