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Doc. Ing. Richard Pospíšil, Ph.D. působí jako odborný garant 

Ústavu ekonomie Moravské vysoké školy Olomouc. Dlouhodobě 
se zabývá problematikou veřejné ekonomiky a veřejných financí. 
Je autorem řady skript a spoluřešitelem výzkumných a rozvojových 
projektů. 

Učební text je rozčleněn do 8 kapitol. V první kapitole 
se autor zabývá důvody existence veřejného sektoru, vymezuje jeho 
role a také z historického hlediska vhodně poukazuje na zlom 
ve významu veřejného sektoru zapříčiněný velkou hospodářskou krizí 
v 30. letech 20. století. V druhé kapitole autor zaměřuje svoji 
pozornost na hlavní funkce veřejného sektoru, které charakterizuje 
nejen z teoretického hlediska, ale uvádí i praktické příklady. 
Třetí kapitola obsahuje základní charakteristiku veřejných statků, 
zasazuje je do oblasti tržních selhání a popisuje další specifické typy 
statků. Čtvrtá kapitola je věnována provázanosti veřejných financí 

na veřejný sektor, kde autor poukazuje také na problematiku státních účelových fondů. 
Následně navazují další dvě kapitoly pojednávající o veřejných financích, a to na úrovni státu 
a územních samosprávných celků. Obě tyto kapitoly autor obohatil o konkrétní údaje charakterizující 
veřejné rozpočty v České republice. Na začátku páté kapitoly nazvané Státní rozpočet autor výstižně 
cituje amerického ekonoma Josepha A. Schumpetera: „Duch národa, jeho kulturní úroveň, 
jeho společenská kultura, čin, jež jeho politika může uchystat, to vše a ještě víc je vepsáno v jeho 
fiskální historii“ a následně kromě oblasti příjmů a výdajů rozebírá i rozpočtové zásady a rozpočtové 
politiky. Šestá kapitola věnující se rozpočtům obcí a krajů zdůrazňuje také specifika rozpočtového 
procesu na územní úrovni. V sedmé kapitole je pojednáno o problematice hospodářského cyklu. 
Obsahem kapitoly jsou dále základní ekonomické souvislosti a vztahy mezi makroekonomickými 
veličinami. Podle mého názoru nejzajímavější kapitolou je kapitola závěrečná, ve které autor rozebírá 
fiskální výhled České republiky do roku 2014 a porovnává hospodářskou situaci ČR s vybranými 
zeměmi Evropské unie. 

Učební text slouží jako studijní opora pro studenty oboru Ekonomika a management 
ve veřejném sektoru Moravské vysoké školy Olomouc. Poskytuje jim základní vhled do problematiky 
veřejné ekonomiky a veřejných financí a napomáhá jim při pochopení specifik fungování veřejného 
sektoru. 
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