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WORKSHOP ÚSTAVU EKONOMIE „VEŘEJNÉ STATKY 2014“
Dne 29. dubna 2014 se v prostorách Moravské vysoké školy Olomouc uskutečnil již tradiční
workshop, tentokrát s názvem „Veřejné statky 2014“, jako příležitost pro setkání a výměnu znalostí
a zkušeností všech, kdo se uvedenou problematikou zabývají. Vystupující si dali za cíl přinést řadu
podnětných myšlenek a pohledů nejen k problematice definování a významu v pojmosloví veřejných
statků, ale i k problematice státní správy.
Workshop byl rozdělen na 2 části, z níž první byla věnována prvnímu cíli – problematice
definování veřejných statků.
V úvodním vystoupení prof. Jan Široký (odborný garant Ústavu ekonomie MVŠO) objasnil
přístupy k vymezení veřejných statků ve vybraných literárních zdrojích, kde rozkrývá diskusi nad
otázkou Proč je nezbytné hledat definici veřejných statků?, definuje veřejný statek jako formu tržního
selhání a rozebírá úlohu vlády a velikost veřejného sektoru. Na jeho vystoupení navázal Ing. Jiří Huňka
(VŠB, EkF, Katedra ekonomie), který nastínil pohled na veřejné statky pomocí multiplikace užitku
v modelech zbytkové křivky a hranice spotřebních možností, kdy model optimální produkce veřejného
statku rozšířil o konkretizaci parametru vzájemné nahraditelnosti vstupů. Závěrečné vystoupení této
části věnoval doc. Richard Pospíšil (odborný garant Ústavu ekonomie MVŠO) ekonomické a právní
analýze institutu veřejných statků, s myšlenkou, že rozhodnutí o „veřejnosti“ statku je zcela na vůli
společnosti a politickém rozhodnutí, a s otázkou Existují vůbec veřejné statky?, neboť v pozitivní právní
úpravě ČR nejsou vymezeny.
Druhá část workshopu byla obohacena o speciální diskusní fórum státní správy, které zahájil
Ing. Roman Knetl, zástupce Ministerstva financí ČR (Přezkoumávání hospodaření územně správních
celků pro Olomoucký kraj). Ve svém příspěvku hodnotil strukturu inkasa daní, daňová opatření
a přezkum hospodaření územně správních celků. K současné problematice daňové správy se ve svých
příspěvcích vyjádřili Ing. Pavel Prudký (ředitel FÚ pro Olomoucký kraj) a Mgr. Jana Lakomá (ředitelka
územního pracoviště FÚ pro Olomoucký kraj).
Aktuálnost tématiky workshopu a názorové přístupy jednotlivých vystupujících k problematice
veřejných statků se odrazily v bohaté diskuzi účastníků workshopu, která vyústila do potvrzení
významnosti několikaleté tradice pořádání workshopu Ústavem ekonomie.
Těšíme se na příští setkání!
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