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SHRNUTÍ 
Tato studie nabízí Výboru pro regionální rozvoj Evropského parlamentu (EP) kritický a 
ucelený přehled o vzájemném vztahu strukturálních fondů (SF) a poskytování služeb 
obecného zájmu a služeb obecného hospodářského zájmu (SO(H)Z). Konkrétně poskytuje 
srovnávací analýzu pojetí, tradic, legislativních rámců a úrovně poskytování služeb 
obecného (hospodářského) zájmu ve 27 členských státech. Přehled čerpá z obsáhlé 
akademické, regulační a politické literatury a kvalitativních a kvantitativních analýz 
klíčových ukazatelů, které se vztahují k poskytování a financování služeb. 
 
Na následujících stránkách jsou kriticky zhodnocena hlavní zjištění a navržena doporučení. 
 
Otázky 

 Služba obecného (hospodářského) zájmu je pojem zahrnující několik služeb 
obecného zájmu, a v praxi se tak objevují odlišné definice těchto služeb a různě jsou 
stanovovány i příslušné hranice, což často vyplývá ze specifických národních, 
kulturních a právních tradic. Nehledě na proměny, jimiž tento pojem prošel, a na 
rozdíly v národních zvyklostech a tradicích ovlivňujících jeho chápání je jeho 
koncepce založena na společném souboru hodnot a cílů a zahrnuje veškeré 
služby odpovídající logice kolektivního zájmu. Pojmovými znaky kolektivního zájmu 
jsou univerzální přístup pro všechny (sociální, územní a finanční), záruka 
trvalých služeb a určitý standard poskytované kvality a dále citlivost vůči 
uživatelům a ochrana práv spotřebitele společně s obecnou cenovou 
dostupností. 

 Služby obecného (hospodářského) zájmu souvisí s řadou různých odvětví a typů 
služeb, které je možno seskupit takto: služby síťových odvětví, služby veřejné 
správy, k nimž lze počítat i povinnou sociální ochranu, dále vzdělávání, zdravotnictví 
a sociální služby a společensko-kulturní služby. Patří mezi ně ta část služeb, která 
zpravidla nespadá do oblasti působnosti trhu (např. povinné vzdělávání, 
sociální ochrana), povinnosti státu (např. bezpečnost a spravedlnost) a služby 
obecného hospodářského zájmu (např. energetika a komunikace). Mělo by být 
zdůrazněno, že služby obecného (hospodářského) zájmu nemají být okrajovou 
kategorií služeb poskytovaných znevýhodněným oblastem či občanům, naopak jsou 
to služby pro všechny občany a podniky a snaží se zajistit výkon základních práv a 
přístup k základním službám, zlepšovat sociální soudržnost a sociální blahobyt. 
Jejich hospodářská povaha je obvykle spojena s nedostatky trhu, jako jsou např. 
kolektivní povaha služeb, existence úspor z rozsahu, výskyt přirozených monopolů, 
přítomnost externalit, asymetrie informací. Z toho důvodu veřejné orgány ukládají 
zvláštní tzv. závazky veřejné služby, jimiž rovněž zajistí, aby byly služby obecného 
(hospodářského) zájmu poskytovány za přijatelnou cenu a ve vysoké kvalitě. 
Abychom mohli lépe prakticky vysvětlit činnosti, které spadají pod služby obecného 
(hospodářského) zájmu, byl v rámci studie Evropského střediska zaměstnavatelů a 
podniků nazvané Mapování veřejných služeb na základě nařízení ES č. 438/2001 a 
1828/2006, přičemž oba tyto dokumenty odkazují na články Smlouvy, akty 
sekundárního práva či sdělení nebo judikaturu Evropského soudního dvora (ESD), 
navržen předběžný seznam 25 činností. Některé členské státy považují za služby 
ve veřejné doméně, zejména pak na místní úrovni, další činnosti. V zemích 
s výraznými rozhodovacími pravomocemi na místní úrovni může být rozsah 
takových služeb velmi široký. 
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Činností, které lze považovat za služby obecného (hospodářského) zájmu, tak může 
být velké množství v nejrůznějších odvětvích, např.: 

 Služby síťových odvětví: telekomunikace a informační a komunikační 
technologie; poštovní služby; energetika; doprava; infrastruktura; veřejné 
osvětlení, zásobování pitnou vodou a kanalizace; svoz odpadu a jeho 
zpracování; čištění ulic. 

 Služby veřejné správy: povinná sociální ochrana. 
 Vzdělávání: předškolní zařízení; základní školy; střední a vyšší vzdělávání; 

odborná příprava. 
 Zdravotní a sociální služby: nemocnice, ambulantní a záchranné zdravotní 

služby, doplňková sociální ochrana, péče o děti a podpůrné služby určené 
dětem (včetně denních jeslí); péče o staré lidi; péče o osoby s postižením a 
ochrana těchto osob; respitní péče, podpůrné služby pro dlouhodobě 
nezaměstnané. 

 Sport a volný čas: plavecké bazény; sportovní centra; lázeňská péče. 
 Společensko-kulturní služby: divadla; sportovní haly a hudební sály; 

výstavní a kongresové prostory; hudební a divadelní akademie; muzea, 
památníky a knihovny. 

 Další služby a zařízení obecného zájmu: sociální bydlení; zvláštní bydlení 
pro osoby s postižením; hasičské sbory; finanční služby; hřbitovy, krematoria 
a pohřební služby. 
 

 Významné postavení služeb obecného (hospodářského) zájmu v rámci politické 
diskuse v Evropské unii (EU) pramení zejména ze skutečnosti, že jsou klíčovým 
prvkem evropského modelu společnosti, podporují evropské hodnoty, zlepšují 
sociální a územní soudržnost a je jimi garantováno požívání základních 
svobod. Služby obecného (hospodářského) zájmu představují významný prvek 
soudržnosti, neboť jsou poskytovány rovné, dostupné a univerzální služby všem 
občanům bez ohledu na hospodářské, sociální nebo geografické okolnosti. Tento 
aspekt formálně zakotvuje článek 14 Smlouvy o fungování EU (SFEU), který 
členským státům a EU ukládá přímou povinnost zajistit v rámci svých pravomocí, 
aby zásady a podmínky pro fungování těchto služeb umožňovaly naplnění jejich 
úkolů. Dále služby obecného zájmu a jejich úlohu z hlediska sociální a územní 
soudržnosti uznává protokol o službách obecného zájmu, který je přílohou 
Lisabonské smlouvy. A konečně, služby obecného (hospodářského) zájmu zlepšují 
sociální soudržnost (tím, že zaručují, aby každý občan měl přístup k vysoce 
kvalitním a dostupným základním službám), územní soudržnost (poskytováním 
služeb obecného zájmu ve všech oblastech, bez ohledu na geografickou či 
hospodářskou vzdálenost nebo izolaci) a pomáhají v tom, aby občané mohli 
skutečně požívat svých základních svobod nezbytných k plnému zapojení do života 
evropské společnosti. 

 Vzhledem k jejich významu pro podporu sociální a územní soudržnosti se 
celoevropská diskuse o službách obecného (hospodářského) zájmu za posledních 
dvacet let zintenzivnila a dalším impulsem pro ni se staly zelená a bílá kniha 
o službách obecného zájmu, které se zaměřují především na síťová odvětví. 
V roce 2006 bylo přijato sdělení o sociálních službách obecného zájmu. Lisabonská 
smlouva zavedla Listinu základních práv, přičemž součástí Smlouvy je i příloha 
o službách obecného zájmu, což je dalším důkazem významu služeb obecného 
(hospodářského) zájmu v rámci EU. Tyto dokumenty a relevantní otázky, na něž 
poukázala směrnice o službách, vyvolaly v poslední době diskusi, která se dotýkala 
definice, oblasti působnosti, otázek poskytování, organizování a financování služeb 
obecného (hospodářského) zájmu v EU.  
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Na úrovni členských států došlo k určitému zpoždění v provedení směrnice 
o službách a v přijetí nezbytných právních předpisů a postupů: dosud přijalo své 
horizontální právní předpisy 20 členských států, v pěti členských státech (Rakousko, 
Kypr, Irsko, Lucembursko a Portugalsko) diskuse stále ještě probíhají, Francie a 
Německo se rozhodly začlenit obecné zásady do několika aktů (v Německu je práce 
téměř u konce, ve Francii stále ještě pokračuje). Mnohem složitější je však 
přizpůsobení platných právních předpisů – dokončení těchto změn uvedlo pouze 
12 členských států.  
Stále zde ještě zbývá zhodnotit dopady množství různých právních předpisů EU 
upravujících služby obecného (hospodářského) zájmu přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím způsobu organizování těchto služeb či režimu financování. Diskuse 
tedy zůstává otevřená a v roce 2010 musí být některé právní a organizační aspekty 
ještě prodiskutovány, přičemž rozhodující roli v tom všem má horizontální nebo 
průřezový rámcový právní předpis pro služby obecného zájmu a důležitost 
přeshraničního rozměru služeb a spolupráce. 
 

Závěry 
 

 Vybavenost a poskytování služeb obecného (hospodářského) zájmu se mezi 
jednotlivými zeměmi a regiony EU výrazně liší a jde o klíčový faktor v rámci diskuse 
o zajišťování a financování služeb obecného zájmu do budoucna. V poskytování 
služeb obecného (hospodářského) zájmu existují na vnitrostátní i regionální úrovni 
značné rozdíly, a to jak z kvalitativního, tak kvantitativního pohledu. Z analýzy 
situace jednotlivých výše uvedených odvětví služeb obecného (hospodářského) 
zájmu jednoznačně vyplynulo, že největší rozdíly v poskytování služeb obecného 
(hospodářského) zájmu a kvalitě služeb lze nalézt v zemích EU-12 a ve venkovských 
a okrajových regionech. Porovnáním souhrnného ukazatele služeb obecného 
(hospodářského) zájmu za všechna relevantní odvětví se tento závěr taktéž potvrdil. 
Nejvyšší úroveň poskytování a kvality služeb je ve skandinávských a severských 
zemích, a co se týče členění dle regionů, nejvyšší úroveň je v regionech hlavních 
měst EU-15. 

 
 Odvětví telekomunikací, tato základní hybná síla znalostní ekonomiky, 

představuje klíčovou službu, která může také pomoci zmírňovat rozdíly mezi 
rozvinutými a méně rozvinutými regiony EU. Největší nerovnováha panuje v zemích 
EU-12, kde například míra rozšíření širokopásmového připojení nedosahuje ani 
průměru EU, tedy 13 % obyvatel s přístupem k širokopásmovému připojení. Ve 
skutečnosti je v Polsku, na Slovensku a v Bulharsku k širokopásmové síti připojeno 
méně než 5 ze 100 obyvatel. V oblasti sociálních služeb a infrastruktury jsou 
rozdíly mezi zeměmi EU-12 a EU-15 rozvrženy jinak, např. v souvislosti s počtem 
nemocničních lůžek (nejlépe vybavenými zeměmi byly v roce 2006 Německo, 
Rakousko, Česká republika, Maďarsko, Litva, Lotyšsko a Finsko a naopak země jižní 
Evropy, jako je Portugalsko, Španělsko, Itálie a Řecko, mají v přepočtu na obyvatele 
málo zdravotnických zařízení a jsou tu vyšší rozdíly mezi regiony) nebo 
v předškolní péči, v níž panují velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, 
avšak nikoli mezi státy starými a novými. Pokud jde o dosud neléčitelná 
onemocnění, pro země EU-12 jsou charakteristické vyšší náklady na péči, delší 
čekací lhůty a problémy s přijetím do nejbližšího pečovatelského zařízení. Pokud jde 
o odvětví životního prostředí a energetiky, situace se v oblasti rozvodu vody 
v jednotlivých členských státech liší, přičemž pro země EU-12 je charakteristické, že 
podíl jejich obyvatel využívajících veřejný vodovod je nižší (v Rumunsku má přístup 
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k veřejné síti pro dodávku vody pouze 50 % občanů). Co se týče zpracování 
odpadů, kapacita zpracování odpadů by se měla zlepšit na Kypru, v České 
republice, Lotyšsku a Litvě, kde v roce 2006 ani zdaleka nedosahovala průměru EU 
(0,68 tun zpracovaného odpadu na obyvatele). V odvětví dopravy přetrvávají 
četné rozdíly, přičemž nedostatky je třeba hledat hlavně v EU-12, a to zejména 
v délce a kvalitě dálnic a elektrifikované železniční sítě. Rozvoj dálnic ve 
východních zemích se soustřeďuje především kolem hlavních měst a dalších velkých 
urbanizovaných oblastí, zatímco okrajové regiony se vyznačují špatnou dostupností 
pro silniční dopravu. Železniční sítě v zemích EU-12 sice jsou, tvoří je však 
především jednokolejné a/nebo neelektrifikované tratě, což cestování výrazně 
prodlužuje. 

 
 Vzhledem k tomu, že v poskytování služeb obecného (hospodářského) zájmu panují 

značné rozdíly mezi jednotlivými regiony a odvětvími, je přirozeně na místě 
analyzovat úlohu strukturálních fondů při odstraňování rozdílů mezi těmi státy a 
regiony, jež jsou dobře vybaveny potřebnými prostředky, a oblastmi, které vyžadují 
dodatečné investice. Během programového období 2007–2013 bude investováno 
170 miliard EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 70 miliard EUR z Fondu 
soudržnosti do základní infrastruktury, z níž se 40 % nalézá v odvětví dopravy a 
životního prostředí a zbytek se dělí mezi infrastrukturu v odvětví telekomunikací, 
energetiky a v sociální oblasti. Hlavními příjemci těchto masivních investic budou 
členské státy EU-12.  
Při kvalitativních a kvantitativních statistických analýzách byly získány důkazy 
o záporném vztahu mezi ukazateli použitými při hodnocení poskytování služeb a 
výdaji ze strukturálních fondů, jinými slovy finanční prostředky skutečně směřují do 
potřebných oblastí a odvětví. Strukturální fondy tedy zlepšují sociální a územní 
soudržnost ohledně poskytování služeb obecného (hospodářského) zájmu. 
Vezmeme-li v úvahu celkové výdaje ze strukturálních fondů v odvětvích služeb 
obecného (hospodářského) zájmu, je korelační koeficient vůči souhrnnému ukazateli 
poskytování služeb obecného (hospodářského) zájmu záporný (-0,57), což 
znamená, že strukturální fondy jsou zeměmi EU využívány tehdy, když jsou vklady 
do vybavení nízké. Tím strukturální fondy přispívají k rozšíření poskytování služeb 
obecného (hospodářského) zájmu a k jejich vyšší kvalitě v odvětvích, která 
zaostávají, a to zjevně platí zejména pro odvětví telekomunikací (korelační 
koeficient vůči výdajům ze strukturálních fondů je v této oblasti -0,59), sociální 
infrastruktury (-0,24) a dopravy (-0,23). V odvětví životního prostředí a 
energetiky je korelační koeficient kladný, z čehož vyplývá, že vysoké výdaje 
v oblasti energetiky a životního prostředí mohou být spojeny přímo s opatřeními na 
úsporu energie a ochranu životního prostředí a je možné, že výdaje z fondů v této 
oblasti jsou vysoké i tehdy, pokud je poskytování služeb na dobré úrovni. 

 
Z tohoto pohledu existuje velmi úzká souvislost mezi poskytováním služeb 
obecného (hospodářského) zájmu a dosahováním cílů politiky soudržnosti: 
 
 Strukturální fondy, Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) a zejména Fond 

soudržnosti financují díky své široké účelovosti vytváření infrastruktur se zásadním 
významem pro zajištění služeb obecného (hospodářského) zájmu. EFRR financuje 
výstavbu a modernizaci nových silnic, mostů, kanalizace, továren, obchodních 
parků, vědeckých parků a zařízení cestovního ruchu. EFRR může rovněž podpořit 
investice do oblasti vzdělávání a zdravotnictví, opatření výzkumu a vývoje (R&D) a 
investice související se životním prostředím. Fond soudržnosti financuje až 85 % 
způsobilých výdajů velkých projektů zahrnujících oblast životního prostředí a 
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dopravní infrastruktury. Předpokládanými výsledky takové podpory je širší pokrytí 
obyvatelstva, zvýšení kvality a lepší účinnost. 

 Současně s tím poskytování služeb obecného (hospodářského) zájmu snižuje 
rozdíly mezi regiony a upevňuje hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost. Příspěvek služeb obecného (hospodářského) zájmu k podpoře sociální 
a územní soudržnosti se konkrétně projevuje na několika úrovních: 

 Územní soudržnost se vytváří, pokud je přístup ke kvalitním a účinným 
službám obecného (hospodářského) zájmu zajištěn ve všech oblastech EU 
včetně městských, vzdálených, okrajových a řídce osídlených oblastí. Služby 
obecného (hospodářského) zájmu představují podstatný prvek plánů při 
strukturování městského a venkovského prostoru, především aby byl zaveden 
systém řádných a trvalých služeb ve venkovských, izolovaných, okrajových a 
ostrovních oblastech. 

 Sociální soudržnost bude zajištěna, pokud lidé nebudou diskriminováni pří 
požívání svých základních práv a svobod v závislosti na svých sociálních 
podmínkách. Rovný přístup ke službám obecného (hospodářského) zájmu 
tvoří prvotní podmínku pro sociální soudržnost. 

 
Doporučení a závěr 

 Služby obecného (hospodářského) zájmu jsou pro dosahování cílů sociální a 
územní/regionální soudržnosti v EU velmi důležité a mohou zvyšovat přitažlivost a 
konkurenceschopnost EU jako celku v globalizovaném hospodářství a současně 
zaručovat výkon základních práv a svobod jejím občanům. Poskytovaná úroveň 
služeb obecného (hospodářského) zájmu je v různých odvětvích a v různých zemích 
a regionech EU rozdílná, ať už ve smyslu rozmístění, dostupnosti, kvality či 
účinnosti. Investice do infrastruktury služeb obecného (hospodářského) 
zájmu v různých odvětvích jsou pro zajištění všeobecného přístupu všech občanů 
bez ohledu na územní polohu nebo specifické osobní charakteristiky rozhodující. 

 
Proto jsou klíčovým prvkem, který umožní poskytnout zaostávajícím oblastem a 
odvětvím více služeb obecného zájmu lepší kvality, strukturální fondy. Zároveň by 
měly být podporovány programy přeshraniční spolupráce, zejména s ohledem na 
vytváření nadnárodních dopravních, komunikačních a energetických sítí. V současné 
době je z údajů za programové období 2000–2006 patrné, že z prostředků 
Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněných na přeshraniční spolupráci míří 
do odvětví služeb obecného (hospodářského) zájmu pouhých 30 procent. 
K odvětvím, která získávají nejvíce prostředků, patří doprava a telekomunikace. Je 
možné, že se v těchto údajích promítá obecně větší složitost systémů přeshraničního 
poskytování služeb ve srovnání s programy založenými na poskytování běžných 
služeb obecného (hospodářského) zájmu. Přeshraniční spolupráce však může být 
významnou cestou, jak poskytovat služby mezi regiony a zeměmi a podporovat 
přitom mobilitu, snižovat náklady vznikající v důsledku přetížení dopravy, nabízet 
lepší telekomunikační a energetické služby a vytvářet pozitivní přelévání 
prostřednictvím interoperability služeb mezi regiony. Cílené investice ze 
strukturálních fondů do infrastruktury pro poskytování služeb je třeba podněcovat, 
neboť to může pomoci překonat právní, finanční, technické, hospodářské a 
institucionální překážky realizaci přeshraničních iniciativ spolupráce. 
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 Úroveň poskytování služeb obecného (hospodářského) zájmu by však neměla být 
jediným cílem. Mimořádný význam má všeobecný přístup a důležité jsou i otázky 
cenové dostupnosti a kvality. Jakmile bude vybudována, i případně z investic ze 
strukturálních fondů, základní infrastruktura pro služby, bude nutné nalézt 
rovnováhu mezi finanční udržitelností pro poskytovatele služeb a dostupnými cenami 
pro uživatele. Měly by se zavést speciální mechanismy, jako jsou systémy 
odstupňování cen, fiskální nástroje ve formě křížového dotování či zdanění. Je nutné 
zabývat se i kvalitou služeb, přičemž poskytovatelé služeb by se měli řídit pravidly a 
směrnicemi stanovujícími normy a minimální požadavky kvality. V souvislosti 
s posledně jmenovaným bodem mohou klíčovou roli sehrát evropské a vnitrostátní 
politiky, pokud stanoví jednotný a dobře definovaný, právní a institucionální rámec 
pro poskytování služeb obecného (hospodářského) zájmu. 

 
 A konečně z právních a organizačních důvodů by z hlediska forem poskytování i pro 

hlavní zúčastněné strany bylo užitečné, kdyby byly v této oblasti předloženy 
jednoznačné právní a institucionální iniciativy. Nové režimy poskytování, v nichž už 
není výhradním poskytovatelem služeb obecného zájmu stát, budou vyžadovat nová 
řídící a regulační ustanovení, která by byla v celé Evropské unii jednotná, aby se 
podpořila integrace poskytování služeb. Vzhledem k novým formám poskytování, 
jako jsou koncese, pronájem a partnerství veřejného a soukromého sektoru, je 
požadavek spolufinancování ze strukturálních fondů zřejmě klíčovým faktorem 
úspěchu. 

 
Aby se naplnily specifické potřeby každého státu a regionu v EU, měly by 
místní orgány více usilovat o to, aby se jednotný rámec EU promítl do 
konkrétních vnitrostátních a regionálních opatření, která mohou přispět k 
dosažení tohoto cíle. Zásadní význam pro poskytování základních služeb 
obecného zájmu mají regiony a místní vlády a stěžejním bodem při koncipování 
účinné politiky by měly být právě místní podmínky a potřeby. 
 
Pravomoc formulovat, organizovat a financovat služby obecného zájmu odvislé od 
vlastních tradic a požadavků mají podle zásady subsidiarity členské státy, zatímco 
EU vytyčuje společné zásady týkající se přístupnosti, finanční dostupnosti, 
bezpečnosti, kvality a ochrany. Členské státy by měly podporovat celostátní projekty 
a rámcové podmínky a být rovněž odpovědné za to, aby rozvíjely strategický přístup 
k poskytování služeb a zajišťovaly cenovou dostupnost služeb. 
 
Na rozdíl od čistě komerčních služeb nelze financování služeb obecného 
(hospodářského) zájmu obvykle pokrýt výhradně tržními mechanismy a jsou nutné 
další doplňkové mechanismy. Tyto doplňkové mechanismy, pro které je 
charakteristická koordinace mezi různými orgány a cíle v několika oblastech veřejné 
politiky a jsou s poskytováním služeb obecného (hospodářského) zájmu vnitřně 
propojené, se zásadně řeší na úrovni členských států nebo dokonce na 
regionální/místní úrovni. Vyplývá to z uplatnění zásady subsidiarity. 
 
V této souvislosti by měly být respektovány rozdíly ve službách obecného zájmu a 
různé potřeby a preference občanů, uživatelů a spotřebitelů, které mohou vzniknout 
na základě rozdílných hospodářských, sociálních, geografických a kulturních 
okolností a fyzického stavu. Je třeba řádně zohlednit různorodost takových služeb, 
za jakých okolností jsou poskytovány, povahu poskytovatelů a potřebu pružně 
přizpůsobovat služby různým potřebám. 
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 Hlavní dopad politiky se týká toho, že v souvislosti s uplatňováním víceúrovňové 
správy má pro zajištění efektivní subsidiarity a koordinace mezi partnery zásadní 
význam jednotné vedení (jež by mohly představovat národní, regionální a místní 
vlády), které umožní, aby různé dílčí zájmy byly usměrněny a přizpůsobeny 
jednotnému cíli. Tento aspekt je významnou podmínkou pro zajištění účinného 
fungování politiky soudržnosti a poskytování služeb obecného (hospodářského) 
zájmu, a to zejména v případě, že je projekt realizován z některého z programů 
přeshraniční spolupráce. Jasné politické vedení a udržování směru umožní, aby 
se projekty bez ohledu na odvětví, územní specifika či typ financování vyvíjely 
soudržně a splňovaly pevně stanovený časový plán. Jinak by mohlo dojít 
k nežádoucímu stavu, kdy by víceúrovňová správa bránila dosažení cílů projektu 
tím, že by paralyzovala rozhodovací proces. Je-li něco, co může tuto strategickou 
doménu skutečně změnit, pak je to přístup, kdy příslušný místní orgán sehrává roli 
„veřejného podnikatele“ – dokáže si obstarat důkladnou analýzu místních potřeb, 
rozvíjet strategickou vizi zaměřenou na překonání slabých míst, využívat a zvyšovat 
relevantní zdroje a je rovněž schopen řídit rizika nalézáním tvůrčích řešení 
přizpůsobujících se rychle se měnícím potřebám. 

 
 


