REGIONÁLNÍ VEŘEJNÉ VZTAHY

Zpracovatel:
Ing. Petr Ponikelský
Ing. Václav Kupka, CSc.

Ing. Josef Noţička, CSc.

ÚVOD DO PŘEDMĚTU REGIONÁLNÍ
VEŘEJNÉ VZTAHY

„PR“ (public relations) vymezení
 dlouhodobá, cílevědomá, soustavná a
systematická činnost s cílem udržet dobré vztahy
s důležitými skupinami veřejnosti
 využívají speciální techniky a nástroje
 identifikují postoje veřejnosti a snaží se je
ovlivňovat
 poskytování informací veřejnosti a zároveň
získávání zpětné vazby a dalších informací od
veřejnosti - KOMUNIKACE
 důležitým aspektem PR je obousměrnost
komunikace.

ÚVOD DO PŘEDMĚTU REGIONÁLNÍ
VEŘEJNÉ VZTAHY
„VS“ (veřejná správa) vymezení
 vzájemné působení a ovlivňování veřejného
sektoru a ostatních regionálních aktérů,
 specifické postavení veřejné moci
VEŘEJNÁ MOC
 schopnost autoritativně rozhodovat o právech a
povinnostech subjektů
 charakteristická je nerovnost vztahů mezi
orgánem veřejné moci a subjektem, o kterém je
rozhodováno
 rozhodnutí není závislé na vůli subjektu

ÚVOD DO PŘEDMĚTU REGIONÁLNÍ
VEŘEJNÉ VZTAHY
VEŘEJNÁ MOC










prvotním nositelem veřejné moci = vždy stát → triáda
moci
moc výkonná = veřejná správa
veřejná správa = správa věcí veřejných ve veřejném
zájmu
veřejná správa = státní správa, samospráva (územní,
zájmová), jiná veřejnoprávní korporace (VZP)
veřejná správa
- vrchnostenská = mocenská forma příkazů a zákazů podle
veřejného práva

- nevrchnostenská = péče o občany a rozvoj s využíváním forem
soukromého práva

ÚVOD DO PŘEDMĚTU REGIONÁLNÍ
VEŘEJNÉ VZTAHY

REGIONÁLNÍ VEŘEJNÉ VZTAHY

= vztahy veřejného sektoru a ostatních
subjektů ve vymezeném regionu ve
smyslu vrchnostenské i
nevrchnostenské formy realizace
veřejné správy

ZÁKLADNÍ POJMY A SOUVISLOSTI

VEŘEJNÁ SPRÁVA

= státní správa + samospráva
STÁTNÍ SPRÁVA
 veřejná správa vykonávaná státem
 je autoritativní, nezastupitelná
 má pravomoci
- výkonnou
- zákonodárnou
- nařizovací
- kontrolní

ZÁKLADNÍ POJMY A SOUVISLOSTI

VEŘEJNÁ SPRÁVA

= státní správa + samospráva
SAMOSPRÁVA
 veřejná správa vykonávaná jinou institucí než státem
 relativně samostatná, nezávislá na státu
 územní samospráva / zájmová samospráva

ZÁKLADNÍ POJMY A SOUVISLOSTI

MODELY VEŘEJNÉ SPRÁVY





francouzský model = oddělená státní správa a samospráva
anglický model = plná samospráva – veřejná správa v území je
vykonávaná pouze samosprávou (! dozorová funkce parlamentu →
vyvlastněná samospráva)
smíšená veřejná správa – stát využívá současných samosprávních
struktur pro výkon státní správy – kumuluje do jedné organizační
struktury:
- samostatnou působnost
- přenesenou působnost

ZÁKLADNÍ POJMY A SOUVISLOSTI

PŮSOBNOST VEŘEJNÉ SPRÁVY
PŮSOBNOST
= právně vymezený okruh společenských vztahů (předmět, obsah a
rozsah činnosti), v nichž územní celek realizuje svoji pravomoc


přenesená působnost (např. stavební úřad, živnostenský úřad)
→ výkon státní správy
→ princip subsidiarity



samostatná působnost (např. regionální rozvoj, cestovní ruch)

ZÁKLADNÍ POJMY A SOUVISLOSTI

VZTAH STÁTU A SAMOSPRÁVY









samospráva → omezuje držitele státní moci
samospráva vzniká ze sebeomezení státu
mocenská rozhodnutí samosprávy jsou vykonatelná jen za
pomoci státního donucení (policie, armáda)
stát může existovat bez samosprávy, samospráva bez státu
ne
stát = společenská organizace s mocenským základem
stát může zasahovat do samosprávy (moc zákonodárná či
soudní)
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KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ
(na příkladu obce)
Potřeby občana:







orientace / znalost – úřad, fungování samosprávné
demokracie, plánovací dokumenty, rozpočet, názorové
spektrum zastupitelstva
vzájemný respekt a vzájemná pomoc – „partnerské
společenství“
dostupnost veřejných statků a služeb
možnost kontrolování (zejména majetkové otázky)

požadavky na informace od obce
preventivní poskytování informací
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KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ
(na příkladu obce)
Potřeby veřejné správy:






koordinace zájmů jednotlivců, skupin, resortů a procesů
motivace
prezentace
monitorování
Potřeby občana
MARKETING

služby
orientace
partnerství
kontrola

komunikace

Potřeby veřejné
správy
MANAGEMENT

( (výměna informací)

koordinace
prezentace
motivace
monitoring
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KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ
Požadavky na informace








informace charakterizující spravované území
- problémové okruhy socioekonomické analýzy
informace o hodnotách, vizích, strategii a plánech
- vize, cíle, programové úkoly, aktivity
- přístup úředníků k veřejnosti (etický kodex, apod.)
informace o postupech a agendách
- postupy řešení záleţitostí
- ţivotní situace
- stíţnosti
informace o sluţbách poskytovaných veřejnou správou
- veřejné statky a sluţby
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KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ
Komunikační strategie města





základním materiálem je rozvojová strategie
3 hlavní úkoly komunikační strategie:
- poskytovat informace
- přispívat tím ke spolupráci, propagaci, rozvoji
- dbát na komunikaci s klíčovými skupinami
PROCES TVORBY KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE
- určit cílové skupiny komunikace
- definovat předmět komunikace
- zvolit prostředky (kanály) komunikace
- provést zpětné vyhodnocení efektivity komunikace
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KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE MĚSTA
Hlavní cílové skupiny













obyvatelé – město, region, republika, zahraničí
zaměstnanci radnice
volení zástupci
příspěvkové organizace
podniky
partnerská města – domácí, zahraniční
návštěvníci – domácí, zahraniční
investoři
NNO
sdělovací prostředky
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KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE MĚSTA
Úkoly komunikační strategie








informování (vstup do radnice, zvláštní telefonní linky, internet,
kontaktní adresy, poradny pro veřejnost, informační centra,
obecní kroniky, informační kiosky, radniční zpravodaje,
regionální tisk, tiskové konference, místní rozhlas, informační
letáky…)
vytváření příleţitostí pro spolupráci (veletrhy, semináře,
společenské akce, práce v komisích, konzultace,…)
kultivování komunikačních dovedností (vzdělávání
komunikátorů, etické normy zaměstnanců VS, etiketa,
kultivování ústního a písemného projevu,…)
monitoring – vyhodnocování (výzkum veřejného mínění,
návštěvnost na akcích, ankety, statistiky zájmových a
občanských iniciativ,…)

REGIONÁLNÍ VEŘEJNÉ VZTAHY

MUNICIPÁLNÍ MARKETING
„5 P“
produkt
cena
distribuce
propagace
lidé

REGIONÁLNÍ VEŘEJNÉ VZTAHY

MUNICIPÁLNÍ MARKETING








PRODUKT → konkrétní území, rozvojové podmínky, aktivity,
vize, cíle, strategie, programy
jádrem produktu je jedinečnost, výhoda, hodnota, odlišnost
vlastní produkt:
rozsah a kvalita sluţeb pro obyvatele
rozsah a kvalita sluţeb pro návštěvníky
výhody, podmínky pro podnikání
CENA
→ prodej / pronájem majetku města
→ pobídky (např. vinařský inkubátor)
→ ceny výrobků a sluţeb → ŢIVOTNÍ NÁKLADY
DISTRIBUCE → geografická poloha, dopravní dostupnost,
způsob nabídky produktů města
PROPAGACE → komunikační strategie
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MUNICIPÁLNÍ MARKETING


LIDÉ
→ úředníci
→ volení zástupci

KOMUNIKACE S OBČANEM
A. Osobní jednání
B. Telefonický rozhovor
C. Písemná komunikace
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ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ CELKY
- OBCE
Charakteristické znaky obce
 vlastní území (územní základ)
 obyvatelstvo obce (personální základ)
 právní subjektivita a právotvorba (právní základ)
 vlastní majetek a hospodaření podle rozpočtu (ekonomický
základ)
 soustava orgánů
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ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ CELKY
- OBCE
Úloha orgánů obce v RVV
 zastupitelstvo
 rada obce (max. 1/3, max. 11 členů)
 výbory zastupitelstva (kontrolní, finanční)
 komise rady
 starosta – uvolněný / neuvolněný
 obecní úřad (tajemník)
------------------------------ město, městys, vesnice
 statutární město (městské části, městské obvody) – 23 + Pha
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ZÁKLADNÍ ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ CELKY
- OBCE
Financování činnosti obce
Vztah obcí ke kraji a státu
→ samostatná působnost (obecná působnost! – z Ústavy ČR)
(povinnost státu a kraje projednat s obcí záměry, které se
obce dotýkají)
→ přenesená působnost
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VYŠŠÍ ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ CELKY
- KRAJE
Charakteristické znaky kraje
 vlastní území (územní základ)
 obyvatelstvo obce (personální základ)
 právní subjektivita a právotvorba (právní základ)
 vlastní majetek a hospodaření podle rozpočtu (ekonomický
základ)
 soustava orgánů
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VYŠŠÍ ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ CELKY
- KRAJE
Funkce krajů (jako středního článku VS)
 integrační a koordinační → ve vztahu k ostatním subjektům
na daném území
 dozorová a poradní → ve vztahu k obcím a niţším stupňům
územní správy
 redistribuční → přerozdělování veřejných prostředků ve svém
území
 reprezentační a zprostředkovatelská → vůči ústřední státní
správě
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VYŠŠÍ ÚZEMNÍ SPRÁVNÍ CELKY
- KRAJE
Úloha orgánů kraje v RVV
 zastupitelstvo
 rada kraje (do 600 tis. obyvatel – 9 členů, nad 600 tis. - 11 )
 výbory zastupitelstva (kontrolní, finanční, pro výchovu
vzdělávání a zaměstnanost) – min. 5 členů
 komise rady
 hejtman (není to statutární orgán právnické osoby!!)
 krajský úřad → ředitel, odbory, oddělení
------------------------------ zvláštní postavení hl. m. PRAHY (→ obec, kraj, orgány,
magistrát, označování listin, výjimky v přenesené působnosti)
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REGIONY SOUDRŢNOSTI – NUTS II
→ RADY REGIONŮ SOUDRŢNOSTI
§15 a následující zák. č. 248/2000 Sb.

Orgány regionálních rad
 Výbor regionální rady (ze zastupitelů členský krajů)
 Předseda regionální rady (volen členy výboru) → statutární
orgán – odpovědný výboru
 Úřad regionální rady (v čele ředitel)
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Ústřední orgány státní správy
Ministerstva
 v čele ministr – jmenován prezidentem na návrh předsedy
vlády
 kompetenční zákon č. 2/1969 Sb.
Jiné ústřední orgány státní správy
 kompetenční zákon č. 2/1969 Sb.
 ČSÚ (předseda jmenován prezidentem)
 ČÚZaK
 ČBÚ
 Úřad průmyslového vlastnictví
 SÚJB
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Výkonná moc
Prezident
 na 5 let, max. 2 volební období
 není ze své funkce nikomu odpovědný
 není odvolatelný
 imunita
Vláda
 nejvyšší orgán výkonné moci

REGIONÁLNÍ VEŘEJNÉ VZTAHY

Zákonodárná moc
Parlament
 poslanecká sněmovna (200, 4 roky)
 senát (81, 6 let, 1/3)
 aktivní x pasivní volební právo
 zákonodárná iniciativa
 zákonodárný proces
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Soudní moc
Soudní organizace
 Ústavní soud (organizační sloţka státu)
 obecné soudy (zřizuje Ministerstvo spravedlnosti)

Obecné soudy
 okresní soudy – soudy prvního stupně (86)
 krajské soudy – soudy druhého stupně (8)
 vrchní soudy – Olomouc, Praha
 Nejvyšší správní soud – Brno
 Nejvyšší soud - Brno
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Bezpečnost
Úloha bezpečnostních orgánů
 chránit stát proti zevnímu nepříteli
 zajišťovat vnitřní pořádek a bezpečnost
 represe
 prevence
Struktura bezpečnostního systému ČR
 prezident republiky – vrchní velitel ozbrojených sil
 Parlament ČR
 vláda
 Bezpečnostní rada státu
 ústřední správní orgány
 krajské a obecní úřady
Bezpečnost jinak…„Co si večer počnu, ztrativ zbrusu nový prezervativ.“
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Výkonné prvky bezpečnostního systému
Ozbrojené síly
 armáda
 Vojenská kancelář prezidenta republiky
 Hradní stráţ
Ozbrojené bezpečnostní sbory
 Policie ČR
 Celní správa
 zpravodajské sluţby
 záchranné sbory (IZS)
 záchranné sluţby
 havarijní sluţby
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Výkonné prvky bezpečnostního systému
Další instituce s vazbou na bezpečnostní systém
 Obecní policie (zákon o obecní policii, zřizována obcí –
obecně závaznou vyhláškou, řídí starosta)
 Veřejná stráţ (nahrazuje mysliveckou, rybářskou, vodní, lesní
a stráţ přírody
 Soukromé bezpečnostní sluţby (koncesovaná ţivnost)
 Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) – utajované informace a
bezpečnostní způsobilost
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Veřejné sluţby
Sluţby soukromé x veřejné
Veřejné sluţby = sluţby vytvoření, organizované nebo
regulované orgánem veřejné správy k zajištění uspokojení
společenských potřeb při respektování principu
subsidiarity
Veřejná správa = sluţba pro občana v různých podobách
 správní činnosti
 sluţby ve formě finanční podpory
 věcné veřejné sluţby
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Věcné veřejné sluţby
Sociální sluţby


staří a zdravotně postiţení



děti a mládeţ



rodina



ostatní sociální péče a pomoc

Zdravotnictví


ambulantní péče



ústavní péče



speciální primární péče



léčiva a prostředky zdravotnické techniky



lázeňská péče



péče v dětských ozdravovnách



zdravotnická doprava



ochrana veřejného zdraví



záchytné protialkoholní stanice a ochranná léčba
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Věcné veřejné sluţby
Školství
 předškolní vzdělávání
 základní školství
 střední školství
 vysoké a vyšší odborné školství
 volnočasové aktivity
 tělovýchovné a sportovní aktivity
 stravování ţáků a studentů
 ubytování ţáků a studentů
 pedagogicko-psychologické poradny
 pedagogická centra
 ústavní výchova
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Věcné veřejné sluţby
Kultura
 profesionální umění
 neprofesionální umění
 knihovny
 muzea, galerie
 památková péče, kulturní dědictví
 regionální a národnostní kultura
 církve
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Věcné veřejné sluţby
Obrana a vnitřní věci
 vojenská obrana
 letecká záchranná a pátrací sluţba
 bezpečnost a veřejný pořádek
 poţární ochrana
 archívní správa
 pobyt cizinců a azyl
 civilní ochrana
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Věcné veřejné sluţby
Spoje
 poštovní sluţby
 telekomunikační sluţby
Informační sluţby
 portál veřejné správy




Český rozhlas
Česká televize
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Věcné veřejné sluţby
Technická infrastruktura
 vodní hospodářství
 zásobování energiemi
Doprava
 veřejná osobní silniční doprava
 dráţní doprava
 plavba a vodní cesty
 letecká doprava
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Organizace veřejných sluţeb v ČR







garanti veřejných sluţeb
poskytovatelé sluţeb
uţivatelé veřejných sluţeb
kontrola kvality veřejných sluţeb
dostupnost místních veřejných sluţeb
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Vzdělávání


článek 33 Listiny základních práv a svobod

Vzdělávání a EU
 Lisabonská strategie
 Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig
Vzdělávací soustava ČR
 vzdělávací instituce
 školská zařízení
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Vzdělávací instituce









Základní školy (primární a niţší sekundární vzdělávání)
Střední školy (postobligatorní, vyšší sekundární vzdělávání)
→ gymnázia, SOŠ, SOU, učiliště, integrované školy
Speciální školy
Vyšší odborné školy
Konzervatoře
Vysoké školy (univerzitní, neuniverzitní)
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Školská zařízení








Mateřské školy
Základní umělecké školy
Jazykové školy
Školská výchovná zařízení
(zájmové studium, zotavovací zařízení, mimo vyučování,
ústavní a ochranná výchova)
Školská účelová zařízení
(výchovné poradenství, školní stravování, školní
hospodářství, zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků)
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Státní správa ve školství






Ústřední úroveň
→ MŠMT, Česká školní inspekce, Akreditační komise
Regionální úroveň
→ kraje – financování školských zařízení; regionální zástupci
v orgánech VŠ
Místní úroveň
→ obec – přenesená působnost = peníze

Samospráva ve školství




Kraj
Obce
Školská rada
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Kultura a kulturní sluţby
Kultura
 není vrozená – je třeba se ji učit (enkulturace);
 je přejímaná – většinou si ji sami nevytváříme;
 je spíše kolektivním a často anonymním, nastřádaným dílem
mnoha generací;
 pro zachování je třeba udrţování a péče;
 je to soubor prvků a aktivit, které dané společenství spojuje a
zároveň odlišuje od jiných.
Kultura a EU
 Culture 2007
 Media 2007
 Hlavní město kultury
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Kulturní politika ČR




cíle
nástroje
→ legislativní, ekonomické (přímé, nepřímé), institucionální,
řídící, metodické

Základní koncepce kulturní politiky ČR
 oblast muzejnictví
 oblast tradiční lidové kultury v ČR
 rozvoj knihoven
 účinnější podpora umění
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Státní správa v oblasti kultury








Ministerstvo kultury ČR
Národní památkový ústav
Památková inspekce – kontrolní orgán MK v oboru státní
památková péče
Krajské úřady
Obecní úřady obce s rozšířenou působností

Samospráva v oblasti kultury



kraje
obce

Soukromoprávní sektor v oblasti kultury
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Autorská práva










nástroj podpory umění
KOLEKTIVNÍ SPRÁVA (vykonávají občanská sdruţení) →
OSA – hudební díla
Dilia – divadelní a literární agentura
OOA-S – ochranná organizace autorská – výtvarné umění,
architektura, obrazové sloţky audiovizuálních děl
Integram – zvukové a zvukově obrazové záznamy

FINANCOVÁNÍ

REGIONÁLNÍ VEŘEJNÉ VZTAHY
Tělesná kultura





souhrn činností, hodnot a norem v oblasti péče o všestranný
rozvoj osobnosti, zejména při upevňování zdraví a tělesného
a pohybového zdokonalování;
vliv na lidský potenciál – rozvoj, volný čas;
ekonomický efekt – vyšší výkonnost lidského potenciálu X
provozování sportovních zařízení;

Subsystémy tělesné kultury
 sport
 tělesná výchova
 turistika
 rekreace
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Směry státní politiky ve sportu






sport jako společenský fenomén;
sport jako nezastupitelný prostředek pro rozvoj zdraví;
sport jako aktivní prostředek vyuţití volného času;
sport jako součást reprezentace státu;
sport jako ekonomický fenomén.

Principy státní politiky ve sportu







koncentrace prostředků;
partnerství, komunikace;
programování;
preference olympijských sportů a sportů celoţivotně
provozovatelných
vytváření podmínek pro reprezentaci

REGIONÁLNÍ VEŘEJNÉ VZTAHY
Cíle státní politiky ve sportu









snaha o změnu hodnotové orientace občanů v oblastech
sportu – prevence, regenerace, morální a etické hodnoty,
projev kultury;
podmínky pro provozování sportu – sportoviště, občanská
vybavenost;
sportovní aktivity dětí a mládeţe – tělesná aktivita,
volnočasové aktivity;
dobré výsledky národních reprezentací;
účinný systém podpory programů proti negativním jevům ve
sportu – doping, násilí, rasismus.

REGIONÁLNÍ VEŘEJNÉ VZTAHY
Státní správa ve sportu





Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy;
Ministerstvo vnitra;
Ministerstvo obrany;
Ministerstvo zdravotnictví.

Samospráva ve sportu




kraje;
obce.

REGIONÁLNÍ VEŘEJNÉ VZTAHY
Nestátní neziskové organizace ve sportu
Všesportovní kolegium České republiky
= sdruţení 11 největších a zastřešujících spolků a sportovních
svazů


Asociace školních sportovních klubů;



Asociace tělovýchovných jednot a sportovních klubů ČR;



Autoklub ČR;



Česká asociace sportu pro všechny



Česká obec sokolská



Český olympijský výbor



Český střelecký svaz



Český svaz tělesné výchovy



Klub českých turistů



Orel



Sdruţení sportovních svazů ČR
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Soukromý sektor ve sportu




sport jako podnikání za účelem zisku;
sportovci = zaměstnanci firmy;
standardní podnikatelská pravidla

Financování sportu v ČR






státní (rozpočtová kapitola MŠMT, prostředky z kapitoly
Všeobecná pokladní správa);
nestátní (podíl na výnosech společnosti Sazka, a.s.)
krajské rozpočty (vlastní zařízení, dotace)
obecní rozpočty (podpora činnosti sportovních organizací,
vlastní zařízení, dotace)

REGIONÁLNÍ VEŘEJNÉ VZTAHY
Zdravotnictví


Zdravotnictví je soubor opatření, postupů a zařízení tvořící systém
organizace zdravotní péče



Zdravotní péče
- prevence,
- ošetřování a léčení nemocí,

- ochrana duševního a fyzického zdraví

Dělení zdravotnických zařízení


dle vlastnické struktury



dle typu poskytované péče
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Zdravotnická zařízení dle vlastnické struktury
 státní
- fakultní nemocnice
- léčebny
- specializované ústavy
 nestátní
- krajská
- obecní
- soukromá
- církevní
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Zdravotnická zařízení dle typu péče -1

ambulantní péče
- primární (praktický lékař pro děti a dorost, pro dospělé, stomatolog,
gynekolog)
- sekundární (specialisté)



nemocniční (ústavní) péče
- ambulantní a lůţková část

- emergentní péče → intenzivní péče → intermediární péče →
standardní péče → následná péče


závodní preventivní péče



pohotovostní a záchranná sluţba
- LSPP
- RZP
- RLP
- LZZS
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Zdravotnická zařízení dle typu péče -2





zdravotnická logistika
odborné léčebné ústavy, lázně
zařízení hygienické sluţby
zařízení zajišťující léčiva, zdravotní pomůcky a
stomatologické výrobky
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Financování zdravotnických sluţeb




nepřímé
- veřejné rozpočty
- povinné pojištění
- dobrovolné pojištění
- zaměstnanecké pojištění
- charita
- zahraniční pomoc
přímé
- přímé platby od příjemců sluţeb (pacientů)
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Státní správa ve zdravotnictví






Ministerstvo zdravotnictví;
organizace přímo řízené Ministerstvem zdravotnictví;
přenesená působnost krajů (registrace NZZ, zdravotnická
dokumentace, výběrová řízení pojišťoven)
zdravotní pojišťovny (9)

Samospráva ve zdravotnictví



kraje (zřizovatelská a zakladatelská funkce, granty)
obce (dtto)

REGIONÁLNÍ VEŘEJNÉ VZTAHY
NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NNO)
Obecné principy




Listina základních práv a svobod – sdruţování občanů:
„Právo svobodně se sdruţovat je zaručeno. Kaţdý má právo
spolu s jinými se sdruţovat ve spolcích, společnostech a
jiných sdruţeních“;
Zákon o sdruţování občanů – neplatí pro:
- politické strany;
- církve;
- výdělečné organizace
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NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NNO)
Typy neziskových organizací










Občanské sdruţení
Obecně prospěšná společnost
Nadace a nadační fondy
Zájmová sdruţení právnických osob
Politické strany
Obchodní společnosti zaloţené za jiným neţ podnikatelským
účelem
Církve a náboţenské společnosti
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NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NNO)
Občanské sdruţení
→ zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů






nejčastěji vyuţívaná forma NNO
- jednoduchost zaloţení
- ekonomická nenáročnost
- flexibilita
- daňová výhodnost
- bez nutnosti majetkových vkladů
právnická osoba
registrace – Ministerstvo vnitra ČR (min. 3 občané)
stanovy (libovolné orgány sdruţení)
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NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NNO)
Obecně prospěšná společnost
→ zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech












právnická osoba
poskytuje výhradně obecně prospěšné sluţby
- sluţby směřující k dosaţení obecného blaha v oblasti
humanitární, kulturní, vzdělávací, ekologické, zdravotní, apod.
sluţby pro všechny uţivatele za STEJNÝCH podmínek
hospodářský výsledek (zisk) výhradně na poskytované sluţby
zakládá 1 nebo více FO/PO (můţe zakládat i stát) →
zakládací smlouva/zakládací listina
majetkový vklad (není povinný)
orgány (vţdy správní rada)
zapisuje se do rejstříku o.p.s.
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NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NNO)
Nadace a nadační fondy
→ zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech








právnická osoba
účelová sdruţení MAJETKU s cílem obecné prospěšnosti
nadace – nadační jmění; nadační fond – veškerý majetek
zřizuje se písemnou smlouvou / závětí
vzniká po zápisu do nadačního rejstříku
minimální nadační jmění = 500.000,-- Kč
nejvyšší orgán = správní rada
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NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NNO)
Politická strana
→ zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v
politických hnutích






vznik registrací na Ministerstvu vnitra ČR
k registraci nutné STANOVY
nesmí svým jménem podnikat – mohou zakládat firmy (tisk,
polygrafie, reklama, pořádání akcí, výroba a prodej
reklamních předmětů)
povinnost předkládat výroční finanční zprávu Poslanecké
sněmovně
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NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NNO)
Obchodní společnosti - nepodnikatelské
→ Obchodní zákoník





společnost s ručením omezeným
akciová společnost
druţstvo
předmět činnosti – ne ţivnost ani jiné podnikatelské
oprávnění
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NEZISKOVÉ ORGANIZACE (NNO)
Církve a náboţenské společnosti
→ zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech



vznik – dobrovolné sdruţování fyzických osob
právnická osoba – po registraci na Ministerstvu kultury ČR
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SOUKROMÝ SEKTOR V RVV
Význam pro rozvoj regionů
 ekonomická výkonnost (základní a nezákladní odvětví)
 zdroj zaměstnanosti
 finanční partnerství (dary, sponzoring)
 potenciální nositel inovací
 ekonomický stabilizační prvek, vliv na koupěschopnost
poptávky
Právní podoba soukromého sektoru
 fyzické osoby – OSVČ
 právnické osoby – osobní a kapitálové
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SOUKROMÝ SEKTOR V RVV
Sektorové členění soukromého sektoru
 primární sektor – prvovýroba – zemědělství, těţba
 sekundární sektor – zpracovatelský průmysl
 terciární sektor – sluţby (doprava, veřejné sluţby,
stavebnictví, obchod)
 kvartérní sektor – vzdělávání, zdravotnictví, peněţnictví,
pojišťovnictví
 kvintérní sektor – výzkum a vývoj, ICT

Vazby soukromého sektoru
 vztahy se spotřebiteli / uţivateli
 dodavatelsko-odběratelské vztahy (materiál, subdodávky)
 vztahy s veřejnou správou (ŢÚ, FÚ, SSZ, ZP, …)
 vztahy s NNO (sponzoring, charita)

REGIONÁLNÍ VEŘEJNÉ VZTAHY
SOUKROMÝ SEKTOR V RVV


„Řešení není v ničem jiném než v důsledném zavedení
tržních vztahů, jedině ty nám ukáží, kdo si co skutečně
zaslouží. Neztratí se v nich ani ti eventuální Einsteinové nebo
van Goghové, ztratí se v nich však zcela jistě ti, kteří toho k
našemu krajíci budou přidávat příliš málo a kteří byli zvyklí, že
toho bez zásluhy dostávali moc.“

Aktuální situace v oblasti podnikání
- vztah podnikatelská X nepodnikatelská veřejnost
- byrokracie, administrativa, legislativa
- ekonomická situace X nezaměstnanost X podmínky pro
podnikání
- rok 2011 → nemocenské (OSVČ, zaměstnavatel), podpora v
nezaměstnanosti, sníţení slev na dani, DPH
„Zákony, nezákony, hlavně vybírejte“


REGIONÁLNÍ VEŘEJNÉ VZTAHY
FINANČNÍ VZTAHY




veřejné finance → veřejné rozpočty (příjmy a výdaje),
hospodaření veřejného sektoru, deficit veřejného rozpočtu,
úsporná opatření
soukromé finance → finanční gramotnost
Příručka finanční gramotnosti (Česká národní banka)
- Všechno má svého majitele (co komu patří)
- Ten dělá to a ten zas tohle (dělba práce)
- Ekonomika jako ústřední topení (koloběh zboží a služeb)
- Tak tedy za kolik aneb o cenách (nabídka a poptávka, reklama, sleva)
- Platit se dá i jinak než penězi (virtuální platby, banky)
- Aby peníze nezahálely (kam s penězi?, má smysl šetřit?, co když
peníze nemám?)
- Když zaplatíš daně, co dostaneš za ně?
- Kudy vlastně putují peníze (příjmy a výdaje domácností, spotřební koš,
koloběh peněz v ekonomice, dluhová past
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USPOKOJOVÁNÍ POTŘEB OBYVATEL


Maslowova pyramida potřeb
Potřeba seberealizace
Potřeba uznání, úcty
Potřeba lásky, přijetí, spolupatřičnosti
(rodina, přátelství, partnerský vztah)

Potřeba bezpečí a jistoty
(jistota zdrojů, fyzická bezpečnost, jistota rodina, zdraví)

Základní tělesné, fyziologické potřeby
(dýchání, voda, spánek, potrava, sex)


Význam potřeb obyvatel v RVV
- impuls, příleţitost pro podnikatelské subjekty (nabídka zboţí a
sluţeb)
- poptávka po veřejných statcích a sluţbách
- vznik sociálních struktur → definování ţivotních hodnot (sociální,
kulturní, vzorce ekonomického chování, solidarita, …)
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CESTOVNÍ RUCH V RVV
Charakteristika cestovního ruchu
 souhrn pobytů turistů v destinacích cestovního ruchu
 souhrn sluţeb spojených s cestovním ruchem (základní
sluţby, doplňkové sluţby)
 aţ 30% všech sluţeb tvoří sluţby zaměřené na CR
 roční světový obrat – cca 650 mld. EUR (Světová organizace
CR OSN)
→ významné ekonomické odvětví (průmysl CR)
→ významný zdroj zaměstnanosti
→ významný nástroj regionálního rozvoje
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CESTOVNÍ RUCH V RVV
Předpoklady rozvoje cestovního ruchu
 existence turistického cíle
 existence sluţeb CR
 existence produktů CR
 řízení cestovního ruchu
 marketing v cestovním ruchu
Význam pro regionální rozvoj
→ ekonomický přínos (podnikání, zaměstnanost)
→ rozšíření sluţeb i pro rezidenty
→ marketingový přínos - šíření osobní zkušenosti
→ kulturně-společenský rozvoj
→ impuls, motivace pro další rozvojové aktivity (veřejný sektor,
soukromý sektor)
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Veřejná správa a CESTOVNÍ RUCH
(zák. č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti CR)






Ministerstvo pro místní rozvoj – metodický a koordinační
orgán CR – národní úroveň
→ Koncepce státní politiky CR
→ Česká centrála cestovního ruchu (CzechTourism)
- státní příspěvková organizace MMR (1993)
- zajišťuje prezentaci ČR jako destinace CR
kraje v samostatné působnosti – metodický a koordinanční
orgán pro rozvoj CR na území kraje, koncepce CR, podpora
rozvoje CR (realizace aktivit, dotační programy, marketing)
obce – plánování a organizace aktivit CR, partnerství v CR,
realizace aktivit v CR, podpora „neveřejných“ aktivit CR,
propagace

