
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sborník 3. mezinárodní konference 
Aktuální sociální a ekonomické otázky evropské 

společnosti 
Today´s Social and Economic Issues of European 

Society 
 

Brno, 23. 10. 2014 
ISBN  978-80-86710-80-8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

TÉMATA 

 možnosti identifikace trendů aktuálního ekonomického vývoje a vlivu globálního 

ekonomického prostředí 

 právní aspekty podnikání, jejich vývoj a důsledky pro hospodářskou praxi 

 úloha managementu v nejistém prostředí globálního podnikání 

 mezinárodní migrace a její ekonomické aspekty 

 problémy multikulturní společnosti 

 úloha a přístupy ke vzdělávání v moderní společnosti 

 etika v podnikání a její souvislosti s organizační kulturou. 

 

PROGRAMOVÝ VÝBOR 

doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D., Vysoká škola Karla Engliše, a.s. – předseda / chairman 

prof. Ivan Halász, Ph.D., Národní univerzita veřejné služby v Budapešti 

JUDr. Patrik Príbelský, PhD., Trnavská univerzita v Trnave 

JUDr. Radovan Suchánek, Ústavní soud České republiky 

Ing. Miloslav Kala, prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ČR 

prof. Ing. Peter Markovič, Ph.D. Ekonomická univerzita v  Bratislave 

prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Vysoká škola Karla Engliše a.s. 

doc. Ing. Jaroslav Dočkal, CSc., Vysoká škola Karla Engliše, a.s. 

 

WEBOVÉ STRÁNKY KONFERENCE www.esf.vske.cz 

 

  



 

 

OBSAH 

INTERNATIONAL MIGRATION. AN OVERVIEW PRESENTING WAYS FORWARD 

FROM THE OPEN VERSUS CLOSED BORDERS DICHOTOMOUS VIEW .............................. 1 

UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ...................................................................................... 6 

ÚLOHA MANAGEMENTU HOTELOVÝCH SLUŽEB V RÁMCI CESTOVNÍHO RUCHU .. 11 

MODELOVANIE FINANČNEJ ŠTRUKTÚRY VO VÄZBE NA ZVYŠOVANIE TRHOVEJ 

HODNOTY PODNIKU ........................................................................................................................ 16 

DIVERSITY MANANAGEMENT AS ONE OF THE KEY SKILLS OF KEY ACCOUNT 

MANAGER............................................................................................................................................ 26 

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A TRH PRÁCE V EVROPSKÉ UNII V OBDOBÍ 

EKONOMICKÉ KRIZE ...................................................................................................................... 34 

LEGAL ASPECTS OF BUSINESS, THEIR DEVELOPMENT AND ECONOMIC 

IMPLICATIONS FOR PRACTICE ................................................................................................... 41 

POJEM AREÁLU A HRANIC V SOUČASNÉ EVROPĚ ............................................................... 46 

KONTRADIKCE PODNIKOVÉ EKONOMIKY A MANAGEMENTU ....................................... 49 

EKONOMICKÉ KRIZE V PODNIKOVÉM MANAGEMENTU A MOŽNOSTI JEJICH 

ŘEŠENÍ .................................................................................................................................................. 56 

 



1 

 

INTERNATIONAL MIGRATION. AN OVERVIEW PRESENTING WAYS 

FORWARD FROM THE OPEN VERSUS CLOSED BORDERS DICHOTOMOUS 

VIEW 

Georgiana Turculet 

INTRODUCTION 

My paper is concerned with exploring the issues surrounding transnational migration and the rights 

of migrants. I am convinced that this is one of the most important issues of our time. Migrants 

(documented and undocumented), refugees, and asylum seekers surround us as never before. They are 

on the television set, in the classroom, on the street, and in the house next door. According to United 

Nations estimates, there are 214 million international migrants worldwide, 44 million forcibly displaced 

people, and another 50 million people are living and working abroad with irregular status. 

Today, cities such as London, Paris, and New York are ‘home’ to millions of migrants, and can 

truly lay claim to being cosmopolitan cities. The proliferation of terms to describe the varieties 

of migrancy is itself indicative of the scale of the phenomenon. Previously, there were only natives 

and foreigners; today we speak of immigrant, permanent resident, guest worker, illegal alien, refugee, 

displaced person, asylum seeker. Each term denotes a different type of experience, and a different 

relationship to the new society. This inevitably has implications for democratic politics and for 

the meaning of citizenship. 

How truly democratic is a political system which excludes people who are residents of a country, 

but not citizens of it, from participating in it? What political rights should be granted to those without 

citizenship who live among us? Should the very concept of citizenship be reformulated? These are 

the kind of questions I hope to tackle in my doctoral research. In doing so, I intend to particularly draw 

upon the work of political theorists Seyla Benhabib (e.g., The Rights of Others) and Joseph Carens (e.g., 

The Case for Open Borders), who have both profoundly influenced my thinking on this subject. 

1  

One of the most fundamental assumptions of republican democratic thought, which stands at the basis 

of citizenship in Western liberal democracies, is the principle of national sovereignty. When it comes 

to contemporary transnational migration (usually, from the Third World to wealthy, Western 

democracies), the power to admit or exclude aliens is inherent in national sovereignty and considered 

to be essential for any political community. Every state has the legal and moral right to exercise that 

power in defence of its own national interest, even if that means denying entry to peaceful, needy 

foreigners. States may choose to be generous in admitting immigrants, but they are under no obligation 

to do so.  

In his book The Case for Open Borders Joseph Carens directly challenges the conventional, 

prevailing view on migration that upholds the legitimacy of closed national borders. According to Carens, 

borders should generally be open and people should normally be free to leave their country of origin and 

settle in another country, and then have the same rights and obligations as the citizens of the state to which 

they have moved. While Carens’ argument in favour of open borders has been extensively criticized 

for being unrealistic and utopian, and for undermining the fundamental principles of the Western 

democratic political tradition, especially that of state sovereignty, the merits of his argument have not 

received enough attention from political theorists. 
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First and foremost, Carens should be credited for drawing theoretical attention to the previously 

taken–for–granted issue of national borders. Carens challenges our tendency to assume the legitimacy 

of denying entry to foreigners and forces us to engage normatively with the rights of migrants. On what 

normative grounds, if any, can migrants be denied entry to countries and have their rights restricted if they 

gain entry? This is a crucial question, which is seldom seriously addressed by political theorists. Carens, 

therefore, opens new grounds for discussion in contemporary political theory about the legitimacy 

of states’ borders. In an age when increasing transnational migration challenges the borders of nation–

states, making them more porous, it is essential to consider the question of whether such borders should 

in fact be completely open. 

Second, Carens’ argument illuminates the deeply–rooted conflict between the demands 

of universalism and particularism through the lens of the ethics of migration. His argument for open 

borders is grounded in the same political tradition that promotes the conventional view in favour 

of restricting immigration. Drawing particularly upon Kantian cosmopolitanism and Rawlsian liberalism, 

Carens’ argument uses core democratic and republican assumptions, which shape contemporary 

political theory on the state and democracy, and at the same time challenges the conventional view 

about migration, which is based on these same assumptions. 

2  

In criticizing the conventional view that justifies the restriction of immigration, Carens considers Western 

democracies to be the modern equivalent of feudal privilege—an inherited status that greatly enhances 

one’s life chances. Like feudal birthrights privileges, those born in a particular state or born to parents 

who are citizens of a given state are more entitled to the benefits of citizenship than those born elsewhere 

or born of alien parents. Thus, birthplace and parentage are natural contingencies that are arbitrary and 

irrelevant from a moral point of view. In condemning the “closed borders” thesis of Michael Walzer, his 

main communitarian interlocutor, which assumes that the political space is the same as the ethical and 

cultural space, Carens takes a cosmopolitan position, based upon Kantian universalism. Morally, 

the cosmopolitan tradition is committed to viewing each individual as an equal unit of moral respect and 

concern, and legally, cosmopolitanism views each individual as a legal person and grants them protection 

of their human rights in virtue of their moral personality and not based on their national membership 

or any other status. 

Carens also uses Rawls’ “original position” to justify his argument, even though Rawls explicitly 

assumes a closed political system in which questions about immigration could not arise. Echoing Rawls, 

Carens argues that people in the original position would choose two principles: the first principle would 

guarantee equal liberty to all, and the second—the “difference principle”—would permit social 

and economic inequalities as long as they were to the advantage of the least well off and attached 

to positions open to all under fair conditions of equal opportunity. According to Carens, these principles 

are satisfied when individuals are free to pursue the best opportunities wherever they are in the world, 

regardless of their place of birth. In this respect, Carens’ argument also utilizes Robert Nozick’s 

libertarian theory in which the state of nature justifies the creation of a minimal state whose sole task 

is to protect people within a given territory against violations of their rights.  

In terms of democratic theory the major problem with Carens’ argument for “open borders” is that 

democracies must be accountable to a specific people, hence a democracy actually requires some kind 

of political closure (Benhabib, 2004 p. 219). Seyla Benhabib attempts to reconcile the rights of migrants 

and the need for democratic representation, and more broadly to reconcile the demands of universalism 

and particularism. While accepting that the issue of democratic sovereignty has become a highly 

contentious theoretical and political issue, Benhabib challenges the widespread view that there is 
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a conflict between democratic sovereignty and international legal norms regarding human rights. She 

claims that such a view misunderstands not only what sovereignty is, but also how international 

and transnational norms function in democracies. Such norms, she claims, enhance rather than undermine 

democratic sovereignty. While accepting that states’ do have the right to limit who enters their borders. 

Benhabib argues that these borders should be “porous” not closed. This is a much more moderate 

position than that put forward by Carens. 

My paper first aims to explore contemporary political theory on the issue of national borders and 

migrant rights (specifically, the radical view in favour of open borders, the more moderate advocacy 

for porous borders, and the traditional, conventional position that justifies closed borders), and second 

to develop my own normative theory on this issue. The main purpose of this paper, therefore, is 

to elaborate a normative framework to help, even if only indirectly, influence current thinking about how 

states should handle contemporary transnational migration. In doing so, I will apply this framework to the 

current debate within the European Union (EU) over its immigration policy, which allows free movement 

between different European countries for citizens of EU member states with very few restrictions, while 

heavily patrolling its external borders and restricting entry when it comes to non–EU migrants. Thus, 

while most of the research will entail a close reading of some political theorists in order to generate 

a normative framework concerning transnational migration, the paper will also involve a detailed 

examination of the European Union’s immigration policy and the ongoing debate over it. Understanding 

and analyzing the actual situation in the EU with regards to transnational migration and migrant rights 

will help to inform and enrich the theoretical discussion of the subject. Thus, this paper aims to make 

both a theoretical contribution to current political theory, and also be policy–relevant. 

3  

 The brief outline of my paper is as follows. The first part of my research is be devoted to closely reading 

the most prominent contemporary political theorists on the issue of national borders and migrant rights. 

Joseph Carens and Seyla Benhabib are just two of a growing number of contemporary political theorists 

writing about the issue of transnational migration—two others are Ryan Pevnick (e.g. Immigration and 

the Constrains of Justice: Between Open Borders and Absolute Sovereignty) and Nadia Urbinati (e.g. 

Movement, Immigration and the Democratic Borders). I will discuss all their work, paying particular 

attention to the areas of agreement and disagreement between them (for instance, both Carens and 

Benhabib are heavily influenced by Kantian cosmopolitanism but they develop different positions based 

upon Kant’s cosmopolitanism). The second part of my research will critically examine the European 

Union’s immigration policies; especially looking at how the EU treats non–EU migrants and how this 

differs from its treatment of European migrants and posing the question of whether this is normatively 

defensible. The research for this part of the paper will be largely qualitative, relying upon analysis 

of official EU documents (e.g., policy papers, resolutions, legal changes) and structured and semi–

structured interviews with officials from the European Council on 

Refugees and Exiles (ECRE) and the European Commission (EC), especially from the Directorate 

General of Home Affairs and Justice. I will also draw upon on some statistical data that measures non– 

EU immigration compared to internal migration within the EU. 
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Abstract 

When it comes to the issue of transnational migration and its normative demands on states’ borders, some 
theorists uphold a world of open borders, while others support the full sovereignty of states in matters of migration. 
While each position offers important insights to the debate, my interest starts with acknowledging that a plausible 
justification for the right of states to exclude, as well as a more nuanced reflection on how morality imposes limits 
on this right are still needed. This presentation will address the question whether and to which extent border policy 
can be unilaterally set by states and on what normative grounds (compatible with liberal and democratic theories) 
migrants can be denied entry to countries and have their rights restricted in today’s world. Answering my question 
means, on the one hand addressing one of the most pressing topic in political philosophy and international relations 
(more broadly political science), and on the other hand, aims to provide some paramount normative grounds 
for the implementation of desirable migration arrangements at the global level. However, more specifically in this 
context my aim is to present the general theoretical framework in which this debate takes place, including the main 
positions in the literature, and how to pursue research in this field without falling into a dichotomous understanding 
of international migration and states borders.  

Keywords:  

Political theory, transnational migration, normative inquiry, states borders, rights of migrants, democratic 
sovereignty, ethics of migration 

JEL classification: Z 00 
  



6 

 

UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ 

Dagmar Kostrhůnová 

ÚVOD 

V posledních letech je celorepublikově zaznamenán vzestup žádostí o uznání zahraničního vzdělání. 

Žádost o uznání zahraničního vzdělání podávají žadatelé na příslušných krajských úřadech podle trvalého 

nebo přechodného bydliště na území České republiky (ČR). V současném globalizovaném světě je 

samozřejmostí migrace osob za různými účely (za studiem, prací v zahraničí, zkušeností, lepšími 

podmínkami) a tím dochází ke zvýšenému počtu žádostí o uznání platnosti zahraničního vzdělání.  

Uznávání zahraničního vzdělání se řídí § 108 zákona č. 541/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Podle § 108 může požádat absolvent 

zahraniční školy o vydání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v České republice 

anebo může požádat o rozhodnutí vydání platnosti zahraničního vzdělání (nostrifikace). 

Od roku 2001 se zvýšil počet žádostí o uznání zahraničního vzdělání mnohonásobně. Největší 

počet žádostí je od žadatelů z bývalých sovětských republik, ale rostoucí tendence zájmu o studium 

v České republice je ze strany Portugalska, Velké Británie, Švédska, Norska, Finska, Kypru, Řecka, 

Francie a Španělska. Ojediněle z Irska. Z vysokého počtu žádostí vyplývá, že české vysoké školství je 

kvalitní a zájem o studium má rostoucí tendenci. Predikce dalšího zvýšení počtu žádostí o uznání 

zahraničního vzdělání by v současné době mohla být i rusko - ukrajinská krize. Největší počet žadatelů 

je v krajích, kde je vyšší počet univerzit – hlavní město Praha a Jihomoravský kraj.  

1 UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ 

Absolvent zahraniční školy, který získal doklad o dosažení základního, středního nebo vyššího 

odborného vzdělání žádá příslušný krajský úřad o uznání vzdělání. Krajský úřad vydává osvědčení 

o uznání rovnocennosti. Ale v případě, že není Česká republika vázána mezinárodními závazky, vydává 

krajský úřad rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikaci). 

Česká republika má podepsané bilaterální dohody se Slovenskou republikou, Maďarskou 

republikou, Polskou republikou a Republikou Slovinsko. S těmito zeměmi vydávají krajské úřady 

„Osvědčení o uznání rovnocennosti“. Žadatel musí předložit doklady o absolvování stupně vzdělání 

a studijní plán (obsah a rozsah svého vzdělání). Vyřízení žádosti nepodléhá správnímu řízení. 

V případě, že vysvědčení bylo vydáno zahraniční školou zřízenou a uznanou ve státě, se kterým 

není Česká republika vázána mezinárodní smlouvou o uznávání rovnocennosti dokladů, rozhodují 

krajské úřady o nostrifikaci ve správním řízení.  

1.1 Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání 

O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání rozhodují veřejné vysoké školy na základě zákona č. 

111/1998 Sb., o vysokých školách (Zákon č. 111/1989 Sb.). Žadatel předloží diplom o ukončení vysoké 

školy v zahraničí a seznam všech předmětů absolvovaných na zahraniční vysoké škole a na základě 

žádosti příslušná vysoká škola podle akreditovaného studijního programu vzdělání vydá rozhodnutí 

o uznání či neuznání zahraniční vysoké školy s platností na území České republiky. 

1.2 Azylanti 

Žadatel, který v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie získal statut osoby 

s mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany a pohlížíme na něho jako na uprchlíka 



7 

 

nebo vyhnance, nahradí předložení vysvědčení ze zahraniční školy čestným prohlášením o skutečnostech 

jinak prokazovaných vysvědčením a studijním plánem podle  

§ 108 a) školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb.). 

2 PROCES UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ 

Proces uznávání zahraničního vzdělání získaného na zahraničních školách definuje § 108 školského 

zákona (Zákon č. 561/2004 Sb., s. 49). Žadatelé podávají žádost na příslušném krajském úřadě na základě 

místní příslušnosti (trvalý nebo přechodný pobyt na území kraje). Žadatel předkládá doklady o uceleném 

stupni vzdělání – o ukončení základní školy, o středním odborném učilišti, o střední všeobecně 

vzdělávací škole, o střední odborné škole, o vyšší odborné škole. Všechny doklady musí být přeloženy 

do českého jazyka soudním tlumočníkem zapsaným v České republice do seznamu znalců a tlumočníků. 

Dalším dokladem pro uznání zahraničního vzdělání je studijní plán, kterým žadatel prokáže obsah 

a rozsah svého vzdělání v zahraniční škole. Pokud mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, nestanoví 

jinak, pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a skutečnost, že škola je 

uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena 

příslušným zastupitelským úřadem České republiky a dále ministerstvem zahraničních věcí státu, podle 

jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno (Zákon č. 561/2004 Sb., s. 50). 

Jedná se o dva typy legalizace. Buď razítko z Ministerstva zahraničních věcí příslušného státu, kde 

žadatel studoval – APOSTILLA (jedno razítko) anebo superlegalizace – Ministerstvo zahraničních věcí 

a Česká ambasáda příslušné země, kde žadatel studoval (dvě razítka), (Čižinský, 2014).  

V případě, že krajský úřad v rámci řízení o nostrifikaci zjistí, že obsah a rozsah vzdělávání 

absolvovaného v zahraniční škole se v porovnání se vzděláváním podle obdobného rámcového 

vzdělávacího programu v ČR podstatně odlišuje, žádost zamítne. V případě, že se obsah a rozsah odlišuje 

zčásti, nařídí krajský úřad nostrifikační zkoušku z jednoho až pěti předmětů. Krajský úřad žádost 

o nostrifikaci zamítne také v případě, že žadatel nevykoná nařízenou nostrifikační zkoušku úspěšně. 

Nostrifikační zkouška se koná před komisí, která je nejméně tříčlenná a předseda a ostatní členové jsou 

jmenováni krajským úřadem (Vyhláška MŠMT ČR). Žadatel, který není státním občanem České 

republiky, nekoná nostrifikační zkoušku z předmětu český jazyk a literatura (Zákon č. 561/2004 Sb.). 

Pokud je zahraniční vysvědčení svým obsahem i rozsahem stejné nebo podobné jako rámcový 

vzdělávací program příslušného oboru v ČR, krajský úřad vydá rozhodnutí o uznání zahraničního 

vysvědčení a nostrifikační doložku. Tato rozhodnutí mají neomezenou platnost na celém území České 

republiky. 

3 POSTUP KRAJSKÝCH ÚŘADŮ 

Krajské úřady mají snahu postupovat jednotně při uznávání zahraničních vysvědčení. Metodicky jsou 

řízeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) České republiky. 

Tabulka 1: Postup krajských úřadů při uznávání rovnocennosti (Interní materiály Jihomoravského 

kraje.) 

Podání žádosti o uznání rovnocennosti Základní identifikační údaje, místo 

přechodného nebo trvalého pobytu, kontakt, 

název a místo školy, datum ukončení 

vzdělání, datum podání žádosti, podpis 

Zaplacení správního poplatku  1 000,- Kč 

Kopie pasu Neověřená kopie identifikačního dokladu 
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Kopie dokladu o trvalém nebo přechodném 

bydlišti na území příslušného kraje 

Originál nebo ověřená kopie 

Posouzení dokladů o ukončení vzdělání 

v zahraniční škole 

Posouzení obsahu a rozsahu s rámcovým 

vzdělávacím programem v České republice, 

ověřené kopie originálu (Zákon č. 21/2006 

Sb.) včetně překladu do českého jazyka 

soudním tlumočníkem 

V případě, že studijní plán je stejný nebo 

podobný s rámcovým vzdělávacím 

programem v České republice 

Krajský úřad vydá osvědčení o uznání 

rovnocennosti zahraničního vysvědčení 

V případě podstatného odlišení Krajský úřad žádost zamítne 

Tabulka 2: Postup krajských úřadů při uznávání nostrifikace (Interní materiály Jihomoravského kraje.) 

Podání žádosti o nostrifikaci Základní identifikační údaje, místo 

přechodného nebo trvalého pobytu, kontakt, 

název a místo školy, datum ukončení 

vzdělání, datum podání žádosti, podpis 

Zaplacení správního poplatku  1 000,- Kč 

Kopie pasu Neověřená kopie identifikačního dokladu 

Kopie dokladu o trvalém nebo přechodném 

bydlišti na území příslušného kraje 

Originál nebo ověřená kopie 

Posouzení dokladů o ukončení vzdělání 

v zahraniční škole 

Posouzení obsahu a rozsahu s rámcovým 

vzdělávacím programem v České republice, 

ověřené kopie originálu (Zákon č. 21/2006 

Sb.) včetně překladu do českého jazyka 

soudním tlumočníkem 

V případě, že studijní plán je stejný nebo 

podobný s rámcovým vzdělávacím 

programem v České republice 

Krajský úřad vydá rozhodnutí a nostrifikační 

doložku o uznání platnosti zahraničního 

dokladu o dosažení vzdělání 

V případě částečného odlišení Krajský úřad nařídí nostrifikační zkoušku 

z jednoho až pěti předmětů a po úspěšném 

absolvování nostrifikační zkoušky vydá 

krajský úřad rozhodnutí a nostrifikační 

doložku o uznání platnosti zahraničního 

dokladu o dosaženém vzdělání 

V případě podstatného odlišení Krajský úřad žádost zamítne 

 

 

4 KOMPARACE POČTU NOSTRIFIKACÍ VYSTAVENÝCH V 

JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR 

Pro srovnání vývoje nárůstu počtu žádostí o nostrifikaci byly využity statistické interní údaje z MŠMT. 

Byla využita vybraná statistická data z posledních více než deseti roků a to z roku 2001, 2005, 2010, 

2012 a 2013.  

Tabulka 3: Srovnání počtu žadatelů o nostrifikaci v ČR (Zpracované interní materiály MŠMT) 
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Magistrát hlavního 
města Prahy 301 377 1200 2367 1931 

Středočeský kraj 53 328 600 559 515 

Jihočeský kraj 11 21 18 74 71 

Plzeňský kraj 12 31 78 181 198 

Karlovarský kraj 13 92 71 95 84 

Ústecký kraj 12 88 28 64 8 

Liberecký kraj 2 46 133 83 86 

Královehradecký kraj 11 59 179 76 336 

Pardubický kraj 11 17 34 50 26 

Kraj Vysočina 75 180 28 21 42 

Jihomoravský kraj 294 228 585 786 935 

Olomoucký kraj 4 17 30 102 198 

Moravskoslezský kraj 15 177 142 91 93 

Zlínský kraj 4 8 25 21 13 

 

Z výše provedeného průzkumu Tabulka 3: Srovnání počtu žadatelů o nostrifikaci v ČR plyne, že 

rozložení počtu žádosti o nostrifikace je v jednotlivých krajích nerovnoměrné. Je vidět, že počet žadatelů 

je vyšší v krajích, kde je více univerzit. Pravděpodobně většina žadatelů žádá o nostrifikaci z důvodu 

zájmu o další studium na univerzitách v ČR. Z výše uvedené tabulky je zřejmý vysoký nárůst počtu 

žádostí o nostrifikaci v ČR od roku 2001 do roku 2013 a to o 3718 žádostí více, což v procentuálním 

vyjádření činí o 555 % více žadatelů.  

V porovnání roku 2012 a roku 2013 je zaznamenán vysoký nárůst žádostí o nostrifikace pouze 

v některých krajích. V Královéhradeckém kraji byl nárůst v roce 2013 oproti roku 2012 o 442 %, v kraji 

Olomouckém o 94 % a v Jihomoravském kraji činil nárůst žádostí o nostrifikaci 16 %. Oproti tomu 

v Ústeckém kraji, kde je počet žádostí o nostrifikaci nižší než v jiných krajích, došlo k poklesu z 64 

žádostí v roce 2012 na pouhých 8 žádostí o nostrifikaci v roce 2013. V České republice došlo od roku 

2001 do roku 2012 k velkému celkovému nárůstu počtu žádostí o uznání zahraničního vzdělání.  

ZÁVĚR 

Uznávání zahraničního vzdělání (nostrifikace) slouží žadatelům, kteří migrují z jedné země do druhé 

k legalizaci svého vzdělání získaného v cizí zemi pro účely studia na všech stupních vzdělávací soustavy 

nebo pro získání pracovního povolení v zemi další. Za posledních více než deset roků je v ČR pozorován 

nárůst žádostí ve stovkách procent. Velký podíl na nárůstu migrace osob do ČR měl vstup ČR 

do Evropské unie 1. května 2004. To vedlo ke zvýšenému počtu žádostí o uznávání vzdělání. 

Ke dni 30. 6. 2014 byl počet žadatelů o nostrifikaci v Jihomoravském kraji vyšší než za celý rok 

2013. Bylo vyřízeno celkem 957 žádostí o nostrifikaci (Interní materiály Jihomoravského kraje.).  
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Jednotlivé kompetentní správní úřady (kraje) při uznávání vzdělání z cizích zemí postupují podle 

svého správního uvážení. Obecný rámec je stanoven školským zákonem, § 108 (Zákon č. 561/2004 Sb.), 

ale každý kraj posuzuje závěrečná vysvědčení a studijní plány ze zahraničí s mírnou odlišností. 

V současné době usiluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o jednotnost postupů 

posuzování zahraničních vysvědčení při stanovení oborů vzdělávání a stanovení počtu nostrifikačních 

zkoušek k jednotlivým systémům školského vzdělávání. 

Literatura 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(Školský zákon). 

Interní materiály Jihomoravského kraje. 

Zákon č. 111/1989 Sb., o vysokých školách. 

Zákon č. 21/2006 Sb., vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o 

ověřování pravosti podpisu 

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání 

rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami 

Zpracované interní materiály MŠMT. 
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ÚLOHA MANAGEMENTU HOTELOVÝCH SLUŽEB V RÁMCI 

CESTOVNÍHO RUCHU 

Olga Kubová, Darina Eliašová 

ÚVOD 

Wellness v cestovním ruchu je zahrnuto pod zdravotní cestovní ruch a u nás se rozvinuly dvě formy 

wellness cestovního ruchu. Jedná se o lázeňský a hotelový cestovní ruchu. Lázeňský wellness se vyvinul 

v místech, kde je poskytována klasická lázeňská péče. Jelikož lázeňských hostů ubývá z důvodu menší 

ochoty pojišťoven platit tyto pobyty, musely lázně nabídnout wellness pobyty, které jsou daleko kratší 

než klasické lázeňské pobyty. Ty se hned staly hitem v českých lázních. Tyto pobyty si klienti platí 

výhradně sami (resp. neplatí jim tyto pobyty příslušné zdravotní pojišťovny, jako to je většinou u léčebné 

lázeňské péče), a jelikož se jedná o klienty relativně zdravé, nemusí být pod dohledem lékařů. V tomto 

případě se jedná vlastně o aktivní dovolenou, a jelikož jde o pacienty samoplátce, je důležité poskytovat 

vysokou kvalitu nejen samotných wellness služeb, ale i služeb spojených s ubytováním a stravováním. 

Hotelový wellness se vyznačuje připojením wellness služeb ke klasickým hotelovým službám. 

V některých hotelech nalezneme nabídku wellness služeb obsáhlejší, někde pouze doplňkovou. Vznikají 

už i vysoce specializované wellness hotely, které kromě pestré nabídky služeb nabídnou i celkovou 

atmosféru wellness. Tato zařízení jsou tvořena samotným wellness centrem, dále fitness centrem 

a kosmetickými salóny. Obrovským přínosem pro tyto hotely je získání nových zákazníků a zvýšení 

obratu. Nezapomenutelným přínosem je i prodloužení sezóny cestovního ruchu. 

1 ZPŮSOB REALIZACE VÝZKUMNÉHO ÚKOLU 

Kategorie wellness v lázeňství a v hotelech jako součást doplňkových služeb v hotelu má v současné 

době v rámci cestovního ruchu vzrůstající tendenci, a hraje velmi důležitou úlohu v rámci 

konkurenceschopnosti jak hotelu, tak i lázeňského místa. 

Tento výzkumný úkol je řešen v rámci disertační práce a didaktického spojení teoretických znalostí 

s praktickým uplatněním zkoumaných výsledků.  

Hlavním úkolem bylo zjistit, jakým způsobem realizují hotely v regionu Jižní Morava wellness služby 

do svých obchodních aktivit, a zda je to pro ně přínosné v rámci jejich hospodářských výsledků a dalších 

ekonomických ukazatelů. 

V destinaci Jižní Morava se nachází kolem 300 hotelů, z toho nejvíce v Brně. Abychom získali 

úplný vzorek, primární výzkum probíhal ve všech hotelech v této zkoumané oblasti tj. městské, 

venkovské, lázeňské a ve speciálních wellness and spa hotelech s geografickou interpretací. 

Cílem výzkumu bylo zmapovat nejen wellness služby v regionu Jižní Moravy; ale také nabídku 

regionálních pokrmů a nápojů a používání ICT tj. zjistit, do jaké míry dané hotely reagují na nové trendy 

a vývoj v cestovním ruchu. Dalším cílem bylo zjistit potenciál rozvoje hotelových služeb 

a charakterizovat ekonomické efekty pro daný region. 

Snahou řešitelů bylo zabezpečit maximální návratnost dotazníků, a proto se průzkum realizoval 

nejen pomocí e-mailového spojení, telefonickou cestou, ale průzkum se také prováděl přímo v terénu 

podobou řízeného rozhovoru s manažery nebo vlastníky hotelů. Dílčí úkoly byly zadány v této konkrétní 

podobě: 

 Studium teoretických východisek výzkumu 

 Příprava metodiky výzkumu 

 Vlastní realizace výzkumu 
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 Zpracování výsledků v elektronické podobě 

 Prezentace výsledků a publikační výstupy 

2 VÝSLEDKY A DISKUZE 

2.1 Metoda hodnocení 

V hotelech v regionu Jižní Morava bylo provedeno dotazníkové šetření, které bylo orientováno 

na provozovatele, resp. majitele a manažery těchto hotelů. Dále bylo zpracováno několik řízených 

rozhovorů s vedením hotelů. Formuláře dotazníků jsou uvedeny v příloze tohoto příspěvku. Počet 

respondentů, kde byla realizována návratnost dotazníků, činil 196. 

2.2 Fakta z průzkumu 

 Otázka č 1: Poskytujete wellness služby 

Na tuto otázku odpovědělo 86 respondentů. Zda poskytují wellness služby kladně odpovědělo 86 

dotazovaných. Naopak 96 respondentů odpovědělo, že neposkytují wellness služby, Že služby wellness 

budou poskytovat, odpovědělo 9 respondentů, S wellness službami nepočítájí v budoucnu a nebudou je 

poskytovat celkem 5 respondentů. 

 Otázka č. 2: Druhy nabízených wellness služeb 

Tato otázka zjišťovala, které druhy wellness služeb jsou nabízeny. Bylo zjištěno, že nejčetnější nabízená 

wellness služba je sauna a možnost provádění masáží – ze všech zařízení je mají v počtu 55, dále 

následuje vlastní bazén a to v počtu 41, dále je velmi rozšířeným zařízením whirpool a to v 36 zařízeních. 

Nemálo hotelů má také svoji vlastní posilovnu a to v 29 zařízeních, vlastní tělocvičnu má k dispozici 14 

hotelů. 

Welness služby, u kterých je potřeba kvalifikovaného zdravotního personálu mohou nabídnout 

v tomto rozsahu: zábaly, koupele 3, solárium 7, vodoléčba 1, fyzioterapie 1. 

 Některé hotely sázejí také na tzv. ostatní wellness (beauty), a to ve 24 hotelech. 

Další méně četné, zejména sportovní aktivity jsou hostům nabízeny v počtu: tenis 7, biliárd 6, půjčovna 

kol 7, bowling 3, squash 4, stolní tenis 5, trampolína 1, volejbalové hřiště 2, půjčovna trekkingových holí 

2, jízda na koni 3, golf 3, ricochet 2. 

Některé hotely nabízejí také maloobchodní prodej a to v počtu celkem v devíti zařízeních. 

V našem výzkumu týkající se otázky číslo 2, jsme zjistili, že dále bylo nabízeno celkem devět 

služeb blíže nespecifikovaných a označených za tzv. „jiné“. 

 Otázka č. 3: Které z uvedených wellness služeb hosté nejvíce využívají? 

Tato otázka zkoumá skutečnou využitelnost wellness služeb, které jsou hostům k dispozici. Výzkum nám 

prokázal, že ne všechny wellness služby jsou zcela využívány. Největší využitelnost je u bazénu, kde 

nám odpovědělo 26 respondentů, a u sauny, kde odpovědělo 23, respondentů. Jako největší zájem je 

projeven o whirpool 16, a dále o masáže 23 respondentů. Jako nejvyužívanější službu fitness posilovnu 

uvádí 12 respondentů, tělocvičnu 1 respondent. Největší využitelnost beauty udává pouze jeden 

respondent. Jako nejvyužívanější sportovní službu tenis, biliard, půjčovna kol, squash uvádí jen jeden 

respondent. Léčebné procedury, které může provádět jen kvalifikovaný pracovník solárium a vodoléčbu 

uvádějí jako nejvytíženější proceduru jen dva z respondentů. 

 Otázka č. 4: Wellness služby poskytujete 

Tato otázka mapuje, zda se wellness služby poskytují v hotelech ve vlastní režii, nebo jsou poskytovány 

externí firmou. Bylo zodpovězeno, že ve vlastní režii tyto služby poskytuje 65 respondentů, služby jsou 

jiným cizím subjektem v našem objektu, odpovědělo 20 respondentů. Služby poskytovány 

prostřednictvím externího subjektu odpověděli 2 respondenti. 
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 Otázka č. 5: Možnost využití wellness služeb 

Tato otázka zkoumá, zda wellness služby v hotelu využívají jen hoteloví hosté, nebo mohou těchto služeb 

využít i klienti „z ulice“. Zde odpovídalo 69 respondentů, že jejich wellness služby mohou využívat 

i hosté tzv. „z ulice. Pouze hotelovým hostům umožňují služby využívat 18 respondentů. 

 Otázka č. 6: Jaká skupina klientů nejvíce projevuje zájem o wellness služby (více možností)? 

Toto zkoumání zjišťuje, segmentaci klientely z hlediska pohlaví, profesního zaměření apod. Nejvíce 

wellness služby navštěvují ženy 52 respondentů, dále ubytovaní hosté 47, pak následují muži 23, 

podnikatelé 27, náhodní návštěvníci 15, rezidenti 8. 

 Otázka č. 7: Která věková skupina nejvíce projevuje zájem o wellness služby (více možností)? 

Tato otázka zjišťuje segmentaci klientů z hlediska věku. Zjistili jsme, že největší zájem o wellness služby 

mají klienti věkového rozpětí 25 – 40 let, takto odpovědělo 67 respondentů, další věková skupina je od 41 

– 50 let věku, takto odpovědělo 50 respondentů. Následuje rozpětí 51 – 60 let, takto odpovídalo 12 

respondentů. Další věková skupina je o 16 – 24 let odpovědělo 10 respondentů, následuje skupina nad 

60 let, odpověděli 4 respondenti. Co se týče klientů do 15 let, zde odpovědělo 6 respondentů, že tato 

skupina je nejpočetnější. 

 Otázka č. 8: Jsou wellness služby součástí tvorby balíčků hotelových služeb? 

Na tuto otázku odpovědělo 67 respondentů, že wellness služby jsou součástí balíčku hotelových služeb 

a 25 respondentů odpovědělo, že tyto služby poskytují samostatně. 

 Otázka č. 9: Pokládáte poskytování wellness služeb v rámci trendů rozvoje cestovního ruchu 

za nezbytné? 

Na toto téma odpovídali respondenti tak, že 67 odpovědělo, že je to v současné době nezbytné, 

6 respondentů odpovědělo, že to není v dnešní době nezbytné. Když se otázka rozšířila, proč považují 

wellness služby za nezbytné – 7 respondentů odpovídalo, že je to současný trend, 7 respondentů tvrdilo, 

že tyto služby zpestřují pobyt, 10 respondentů odpovědělo, že wellness služby rozšiřují nabídku služeb, 

dva respondenti odpovídali, že tato nabídka je součástí balíčku, jeden respondent odpovídal, že tyto 

aktivity zvyšují tržby. Odpověď „ nevím“ jsme našli v dotazníku 22 krát a odpověď ne – různé zaměření 

hotelů 2 krát. 

 Otázka č. 10 Wellness služby jsou z finančního hlediska pro hotel: 

Na tuto odpověď odpovědělo 55 respondentů, že je poskytování wellness služeb pro ně přínosné, 

4 z respondentů odpovídali, že je to pro ně velmi přínosné. Naopak za málo přínosné poskytování 

wellness služeb pokládá 25 respondentů, a za ztrátové považuje tento provoz 4 respondentů. 

 Otázka č. 11: Jaká je podle Vás motivace využití wellness služeb? 

Odpovědi na tuto otázku byly u 42 respondentů správné využití volného času, u 40 respondentů je to 

otázka životního stylu, 35 respondentů se domnívá, že klienti využívají wellness kvůli péči o své zdraví. 

22 respondentů si myslí, že hosté využívají wellness služby proto, že chtějí být „in“, 4 respondenti si 

myslí, že ve wellness provozech navážou klienti nové kontakty. 

 Otázka č. 12: Využíváte ve službách wellness animační programy včetně práce animátorů, 

trenérů, instruktorů apod.? 

Většina respondentů nepoužívá animační programy ve svém hotelu, a sice 84 respondentů, naopak v osmi 

zařízeních pracují trenéři a jinak kvalifikovaní pracovníci. 

 Otázka č. 13: Domníváte se, že poskytování wellness služeb zvyšuje atraktivitu hotelu? 

Na toto otázku odpovídalo 65 respondentů, že určitě ano, 28 částečně ano. Naopak 5 respondentů 

odpovídalo, že wellness provoz spíše nezvyšuje jejich atraktivitu a dva respondenti odpověděli, že 

wellness služby nezvyšují atraktivitu jejich provozu. 
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 Otázka č. 14: Sledujete ekonomické a finanční ukazatele samostatně za wellness služby? 

Na tuto otázku ekonomického zaměření odpovědělo 60 respondentů, že sledují ekonomické ukazatele 

wellness provozu, naopak 31 respondentů odpovědělo, že nesledují ekonomické ukazatele wellness 

služeb. 

Problematika wellness stravování a wellness gastronomie bude zpracovávána v další etapě tohoto 

výzkumu. 

ZÁVĚR 

Předmětem výzkumu bylo posoudit vliv hotelového wellness na provoz hotelu a jeho využívání 

hotelovými hosty resp. hosty zvenčí. Z výzkumu lze učinit následující závěry: 

 Budování wellness provozů při hotelech je jednoznačný trend, který významným způsobem 

ovlivňuje provoz hotelového zařízení. 

 Jsou značné rozdíly mezi jednotlivými hotely z hlediska využití těchto zařízení hotelovými hosty, 

místními návštěvníky a jednodenními výletníky. Záleží na umístění hotelu i na nabídce podobných 

služeb v daném místě. 

 Pro hotely je samozřejmě nejpřínosnější využití wellness přímo ubytovanými hosty hotelu. Proto 

většinou některé služby wellness centra nabízí hotelovým hostům zdarma a jsou zahrnuty již 

do ceny ubytování. 

 Přibývá hotelových hostů, kteří při cestách přednostně vyhledávají hotely s wellness provozem 

anebo je hlavním důvodem jejich návštěvy hotelu pobyt zaměřený na využití nabízených wellness 

služeb. Proto všechny wellness hotely nabízejí speciální balíčky služeb pro takové zájemce. 

 To co se hostům z nabízených služeb nejčastěji líbí, jsou právě wellness služby jako bazén, sauna, 

masáže, sportovní wellness, tyto služby jsou také nejvíce využívány. 

 Z pohledu ekonomického se hotelům většinou vyplatí provozovat wellness služby ve vlastní režii 

a nehodlají to měnit. Pokud výnosy z těchto služeb nejsou příliš přesvědčivé, přesto je hotely budou 

poskytovat, protože to vylepšuje promotion hotelu. 

Tento výzkumný úkol je řešen v rámci disertační práce s názvem „Řízení nákladů podnikatelských 

subjektů v lázeňství a ve wellness v dynamice změn podnikatelského prostředí“  

Vysoká škola obchodní a hotelová resp. Grantová agentura VŠOH s.r.o. vypsala v roce 2012 „ 

Úkol výzkumu a vývoje s evidenčním číslem 2/11/GA/VSOH“. Tento výzkumný úkol je řešen v rámci 

didaktického spojení teoretických znalostí s praktickým uplatněním zkoumaných výsledků. 
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MODELOVANIE FINANČNEJ ŠTRUKTÚRY VO VÄZBE NA ZVYŠOVANIE 

TRHOVEJ HODNOTY PODNIKU 

Peter Markovič, Zuzana Juhászová 

ÚVOD 

Finančná štruktúra predstavuje vymedzenie podielu vlastného a cudzieho kapitálu, ktorým sa financuje 

(kryje) podnikový majetok. V podmienkach trhovo orientovanej ekonomiky, s rozvinutým kapitálovým 

trhom, je rozhodovanie o voľbe vhodnej formy financovania podniku založené na posúdení nákladov 

cudzieho kapitálu vo väzbe na doby prijatia príslušného úveru. Predpokladá sa, že podnik získava zdroje 

financovanie za účelom ich efektívneho vynakladania, teda ich zhodnocovania, čo v kontexte 

vykonávaných podnikateľských činností vedie podnik k dosahovaniu zisku. Hľadisko skúmania tejto 

problematiky nemôže byť koncentrované iba na krátkodobé horizonty, v ktorých možno modelovať 

a riadiť zisk podniku, z dlhodobého hľadiska sa musí podnik sústrediť na zvyšovanie svojej trhovej 

hodnoty, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj zvyšovanie ziskovosti. Cieľom príspevku je poukázať 

na spôsob kalkulovania nákladov kapitálu podniku a ich vývoj pod vplyvom meniacich sa podmienok 

na trhu úverových zdrojov. Dominantné postavenie bude mať teória bankového financovania, ktorá 

predpokladá, že získavanie finančných zdrojov, z pohľadu podniku, bude koncentrované na klasické 

bankové úvery, rešpektujúc pritom podmienky stredoeurópskeho regiónu. 

1 VÝZNAM BANKOVNÍCTVA PRI FINANCOVANÍ PODNIKOV 

Finančný sektor (bankovníctvo) sa pod vplyvom ostatnej finančnej krízy (2008–???) dostalo pod paľbu 

sčasti aj oprávnenej kritiky, keďže systém poskytovania podnikateľských úverov vyžadoval naplnenie 

pomerne prísnych a striktných podmienok, na druhej strane investičné aktivity bánk miestami 

„postrádali“ logiku a racionálne jadro. Obzvlášť kritická situácia nastala počas krízy bankovej likvidity, 

ktorej riešenie prostredníctvom injekcií ECB, neviedlo k želanému upokojeniu situácie na kapitálovom 

trhu. Kontinentálny systém financovania, ktorému sú vystavené podnikateľské subjekty v Európe, 

vychádza z dominantného postavenia bankového sektora v ekonomike, pričom burzové trhy hrajú 

až „druhé husle“. Obzvlášť kritická je situácia u malých a stredných podnikov, ktoré majú zásadné 

problémy získavať kapitál na burzovom parkete. Funkčný bankový systém je pre nich nevyhnutným 

predpokladom efektívneho fungovania – pri zohľadnení ich postavenia v ekonomike, nemôže byť 

ľahostajná žiadna vláda. Napriek tomu možno na každom kroku vidieť dôkazy o obtiažnosti získavania 

dlhových zdrojov formou klasických bankových úverov. 

Tabuľka 1: Vývoj úverovej situácie na Slovensku – (v tis. Eur) 

Odvetvie 31. 8. 2014 31. 7. 2014 30. 6. 2014 31. 5. 2014 30. 4. 2014 31. 3. 2014 28. 2. 2014 

Všetky odvetvia 45 744 638 45 157 361 44 857 753 44 389 355 44 832 829 44 252 378 44 534 199 

Peňažné inštitúcie 1 030 247 923 406 798 543 1 117 169 1 513 639 1 235 313 1 404 320 

Verejná správa 927 579 935 943 947 547 933 959 938 548 940 177 942 451 

Nefinančné 

spoločnosti 
14 955 831 14 810 387 14 708 350 14 688 087 14 851 873 14 845 151 14 932 113 

Obyvateľstvo 21 100 275 20 903 633 20 658 841 20 457 452 20 210 108 20 009 235 19 831 850 

Živnosti 473 021 475 253 478 464 476 763 482 963 485 620 484 144 

Neziskové 

organizácie 
475 353 473 485 464 632 456 949 453 326 444 421 438 413 

Zdroj: (Národná banka Slovenska) 
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Tabuľka 2: Klientské úvery podľa odvetvia (CZ–NACE) – (v mil. Kč) 

Odvetvie 31. 7. 2014 30. 6. 2014 31. 5. 2014 30. 4. 2014 31. 3. 2014 28. 2. 2014 31. 1. 2014 

Všetky odvetvia 2 105 495,5 2 105 242,5 2 087 942,1 2 086 355,4 2 077 009,5 2 072 350,3 2 073 710,2 

Poľnohospodárstvo 45 209,0 44 772,1 44 407,1 44 159,5 43 921,4 44 036,0 44 375,3 

Ťažba 9 812,4 9 939,9 10 413,8 10 572,5 10 504,4 10 961,2 10 890,0 

Spracovateľský 

priemysel 
139 431,0 142 794,9 139 417,3 140 481,9 142 722,1 144 191,4 142 294,6 

Energetika 78 763,8 81 490,4 79 300,2 79 182,6 80 502,3 80 653,3 80 425,9 

Stavebníctvo 39 447,4 39 682,7 38 755,5 37 835,4 37 217,0 36 937,5 36 828,4 

Veľko– 

a maloobchod 
154 951,0 154 214,5 155 090,1 156 031,5 153 416,8 153 614,2 151 215,1 

Doprava 25 030,2 23 261,4 23 476,1 24 367,6 25 296,0 25 035,3 25 350,2 

Ubytovanie 

a stravovanie 
12 096,4 12 197,3 12 217,3 12 182,7 12 237,0 12 337,0 12 322,3 

Peňažníctvo 

a poisťovníctvo 
125 785,0 122 683,5 120 546,3 118 657,0 117 033,1 109 175,5 110 494,9 

Nehnuteľnosti 205 973,6 206 873,9 209 133,5 211 917,2 208 848,0 209 729,5 210 265,5 

Administratívne 

činnosti 
57 245,9 58 036,8 54 497,7 56 514,1 56 075,0 56 777,1 63 238,1 

Verejná správa 53 875,4 58 270,5 53 512,5 52 117,9 49 806,0 52 742,1 49 279,2 

Vzdelávanie 1 362,9 1 393,8 1 398,1 1 390,8 1 467,3 1 462,2 1 411,9 

Zdravotníctvo 7 892,0 8 354,5 8 281,3 8 270,2 8 178,1 8 383,5 7 895,3 

Kultúra 14 592,4 13 494,7 14 991,8 14 901,0 14 636,4 14 949,3 15 445,1 

Domácnosti 1 130 226,1 1 123 970,2 1 118 669,5 1 113 969,2 1 111 354,0 1 107 571,6 1 106 521,8 

Exteritoriálne 

organizácie 
3 800,9 3 811,4 3 834,0 3 804,4 3 794,7 3 793,6 5 456,5 

Zdroj: (Národná banka Slovenska) 

V porovnaní s nemeckým bankovým systémom, s dominantných zastúpením družstevných bánk, 

ktoré sú rozhodujúcim motorom financovania malých a stredných podnikov, je systém bánk v ČR a SR 

(tab. 1 a 2) príliš koncentrovaný na financovanie tzv. menej rizikového biznisu, čo sa následne prejavuje 

v dostupnosti úverových zdrojov pre najzraniteľnejšie typy podnikov. Stav a vývoj na finančných trhoch 

je zásadným determinantom formovania optimálnej kapitálovej štruktúry, tak do šírky úverových 

produktov, ako aj ich životnosti.  

2 DETERMINANTY FINANČNEJ ŠTRUKTÚRY V PROCESE JEJ 

OPTIMALIZÁCIE 

Optimalizácia podnikových činností vyžaduje od manažéra v prvom rade odhalenie parametrov 

(determinantov), ktorých pozitívnym ovplyvňovaním môže dosahovať adekvátne zlepšenie efektívnosti 

a účinnosti príslušných činností. Inak to nie je ani v prípade finančnej štruktúry, možno s ohľadom na ich 

trochu iné triedenie, pozornosť možno upriamiť na tzv. 

 Tvrdé (hard) determinanty – majú zvyčajne svoj prazáklad vo finančných ukazovateľov 

a peňažných ekvivalentoch, napr. náklady kapitálu a jeho jednotlivých foriem, náklady finančných 

ťažkostí, vplyv zdanenia 

 Mäkké (soft) determinanty – snaha o udržanie kontroly nad podnikom, požiadavky finančnej istoty 

a finančnej voľnosti, stav a vývoj finančného trhu. 

Z hľadiska modelovania a ovplyvniteľnosti budú zaujímavé hlavne tvrdé determinanty, pri ktorých 

možno matematickými operáciami dosiahnuť adekvátne zobrazenie dosahu prijatých opatrení, teda 

podnet a reakcia na seba nenechajú dlho čakať. Syntézou vplyvov rozhodujúcich determinantov možno 
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kvantifikovať výslednosť optimalizačných tendencií v nasledujúcich stupňoch. (Guserl, Pernsteiner, 

2011, s. 23) 

 

 

a)  Stanovenie nákladov kapitálu – úroveň 1 

 

NK = NVK ×
VK

VK + CzK
+ NCzK ×

CzK

VK + CzK
 

 

Kvantifikácia nákladov kapitálu na prvej úrovni predpokladá skúmanie správania sa nákladov vlastného 

(NVK) a cudzieho kapitálu (NCzK) pod vplyvom meniacej sa zadlženosti (resp. miery finančnej 

samostatnosti). Rozhodujúce je hodnotenie požiadaviek vlastníkov a priemernej úrokovej sadzby úverov 

(dlhopisov). 

 

b)  Stanovenie nákladov kapitálu – úroveň 2 

 

NK = NVK ×
VK

VK + CzK
+ NCzK(1 − d) ×

CzK

VK + CzK
 

 

Na tejto úrovni dochádza k zohľadneniu pozitívneho vplyvu dane z príjmov (d) na náklady kapitálu 

podniku, čo možno badať práve pri cudzom kapitále, keď nákladové úroky sú považované za položku 

znižujúcu základ dane. Pozitívny efekt cudzieho kapitálu sa pri tomto skúmaní problému prehlbuje 

za podmienky ceteris paribus. Absurdný záver vyplývajúci zo správania sa nákladov kapitálu dosiahneme 

pri 100 % financovaní podniku výlučne cudzími zdrojmi. 

 

c)  Stanovenie nákladov kapitálu – úroveň 3 

 

NK = NVK ×
VK

VK + CzK
+ NCzK(1 − d) ×

CzK

VK + CzK
± NFŤ 

 

S rastúcim zadlžovaním podniku a upustením od podmienky ceteris paribus sa začína prejavovať nová 

nákladová položka, tzv. náklady finančných ťažkostí (NFŤ). Ide o finančné vyjadrenie negatívneho 

dosahu cudzieho kapitálu na náklady kapitálu, pričom príčinu treba vidieť v peňažných transferoch 

spojených s neskorou obsluhou dlhu. Pozícia vlastníkov, ako poskytovateľov základného kapitálu, 

sa mení v momente, keď začnú pociťovať ohrozenie svojich vkladov a prejavuje sa ďalším navýšením 

požadovanej miery výnosu. 

 

d)  Relačné vymedzenie nákladov kapitálu – úroveň 4 

 

Trhová hodnota podniku financovaného vlastným kapitálom + Súčasná hodnota úrokového daňového 

štítu – Súčasná hodnota nákladov finančných ťažkostí + Súčasná hodnota nákladov agentstva vlastného 

kapitálu – Súčasná hodnota nákladov agentstva na dlh 

 

Hľadanie kompromisu medzi finančnou samostatnosťou a zadlženosťou by malo kopírovať 

zdaňovanie zisku, rizikovosť vybranej formy financovania, štruktúru majetku a zachovanie finančnej 

voľnosti. Práve finančná voľnosť môže byť poznamenaná nákladmi agentstva, ktoré sa viažu i) na vlastný 
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kapitál – ako dôsledok konfliktu medzi vlastníkmi a manažérmi; ii) na cudzí kapitál – ako dôsledok 

konfliktu medzi vlastníkmi a veriteľmi, manažérmi a veriteľmi. 

3 KVANTIFIKÁCIA NÁKLADOV KAPITÁLU Z PRAKTICKÉHO 

HĽADISKA 

Kvantifikácia (stanovenie) nákladov kapitálu v praktickom živote naráža na dva zásadné problémy, prvý 

z nich viažuci sa k stavu a vývoju finančného trhu bol naznačený v prvej časti príspevku. Druhý zásadný 

problém spočíva v kvantifikácii nákladov vlastného kapitálu, čo pri neexistencii aktívneho (verejného) 

trhu majetkových podielov znemožňuje jasne identifikovať túto nákladovosť. Bankový systém 

financovania podnikateľských subjektov má preto aj svoju negatívnu stránku, čo sa prejavuje aj v nízkej 

ochote generovať vlastný (trvalo viazaný) kapitál. 

Na nasledujúcich prípadoch (tab. 3) poukážeme na špecifiká kvantifikácie nákladov kapitálu, ako 

výsledku komparácia teoretických poznatkov, s praktickými možnosťami. 

Tabuľka 3: Kvantifikácia nákladov kapitálu s určitou relativizáciou predpokladov 

Vzorový príklad č. 1 Vzorový príklad č. 2 

Východisková situácia: 

* Celkový kapitál = 1 000 000 € 

* Vlastný kapitál = 1 000 000 € 

* Výsledok hospodárenia = 100 000 € 

* Daňová sadzba = 0,00 % 

Východisková situácia: 

* Celkový kapitál = 1 000 000 € 

* Vlastný kapitál = 400 000 € 

* Cudzí kapitál = 600 000 € 

* Výsledok hospodárenia = 100 000 € 

* Náklady dlhu (úroková sadzba) = 10 % p. a. 

* Daňová sadzba = 0,00 % 

Výsledok: 

Náklady vlastného kapitálu =  

= 100 000 : 1 000 000 =  

 

10 % p. a. 

 

Výsledok: 

Čistý zisk =  

= (100 000 – (600 000 x 0,10)) = 40 000 € 

 

Náklady cudzieho kapitálu = 60 000 : 600 000 

10 % p. a. 

 

Náklady vlastného kapitálu = 40 000 : 400 000 

10 % p. a. 

Predpoklady: 

* žiadne zdanenie ziskov, 

* celý zisk patrí vlastníkom. 

Predpoklady: 

* žiadne zdanenie ziskov, 

* irelevantnosť stupňa zadlženia, 

* vlastníci dostanú len časť čistého zisku (žiadne 

preddavky). 

WACC (náklady kapitálu podniku): 

10 % p. a. 

WACC (náklady kapitálu podniku): 

10 % p. a. 

 

Tento jedno periodický model nám neposkytuje jasnú odpoveď ohľadom optimálneho pomeru 

vlastných a cudzích zdrojov, pretože vzorové príklady neidentifikovali náklady vlastného kapitálu 

na základe požiadaviek vlastníkov, ale vychádzali zo skutočne odčerpateľného čistého zisku, čo 

nedokáže zohľadniť mieru podstupovaného rizika. 

3.1 Kompromisná teória » pri tvorbe optimálnej kapitálovej štruktúry treba zobrať do úvahy tri 

predpoklady, v záujme priblíženia sa k realite. V záujme zachovania prehľadnosti problému 

budeme sa držať nasledovného:  

 Výsledok hospodárenia bude podliehať zdaneniu a náklady cudzieho kapitálu budú daňovo 

uznateľné.   
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 Od určitého bodu zadlženosti klesne ochota veriteľov poskytovať dodatočné úvery. 

 Očakávania vlastníkov a veriteľov sa budú vyvíjať lineárne. 

 

Obrázok 1: Vývoj nákladov kapitálu v rámci Millerovho–Modiglianiho teorému 

 
Zdroj: (Markovič, 2013, s. 52) 
Legenda: SH ÚDŠ je súčasná hodnota úrokového daňového štítu; SH NFŤ je súčasná hodnota nákladov finančných ťažkostí. 

 

Kompromis spočíva vo voľbe medzi pozitívnym efektom zadlženia (úroky sú daňovo uznané 

výdavky) a nákladov finančných ťažkostí (problémy pri včasnom splácaní záväzkov). 

3.2 Principal–Agent prístup  

» vychádza z agentskej teórie a bazíruje na skúmaní konfliktu medzi tromi stranami – manažéri, vlastníci 

a veritelia. V dôsledku pretrvávajúcej a hroziacej informačnej asymetrie môžu vznikať situácie, keď 

možno kapitálovú štruktúru podniku označiť ako suboptimálnu. Najintenzívnejší konflikt vzplanie 

väčšinou medzi manažérom a vlastníkom (poskytovateľom trvalo viazaného kapitálu) » dadurch kann 

die Unternehmung von dem Weg abweichen, den die Eigenkapitalgeber wünschen. All das, vor allem die 

Akquisitionen, bei denen zu viel bezahlt wird, gehen zu Lasten der Eigenkapitalgeber. Die 

Eigenkapitalgeber werden deshalb versuchen, mehr Informationen zu beschaffen und die die Manager 

besser zu überwachen. Oder sie werden die Manager beteiligen, so dass sie die Ziele der Kapitalgeber 

zu ihren eigenen machen und aus Eigennutz verfolgen. Sowohl die Kontrolle wie die Motivation 

verursacht Kosten, s.g. Agency–Kosten. (Spreeman, Gatenbein, 2013, s. 118) 

3.3 Skúmanie možných modelových variant 

Napriek doterajším snahám a prezentovaným poznatkom stále sa nachádzame na ceste hľadania 

optimálneho pomeru kapitálových zdrojov. Otázka naďalej znie, kde sa nachádza optimálny podiel 

vlastného kapitálu na celkovom kapitále, aby náklady kapitálu podniku dosahovali najnižšiu hladinu? 

Odpoveď možno nájsť vo vybraných (navrhnutých) modeloch, pričom adekvátnu argumentáciu 

podporíme drobnými prípadovými štúdiami. Očakávaný výsledok spočíva v odvodení modelu, ktorý 

postihne objektívnu realitu a ponechá ju modelovateľnou. 
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 Model č. 1 « Tradeoff–prístup» 

Podnik uskutočnil finančnú analýzu za posledných 5 rokov a dospel k nasledovnému záveru – optimálny 

pomer vlastného a cudzieho kapitálu sa nachádza na pomere 40 : 60. Argumentácia tohto výsledku je 

podporená ukazovateľmi z tab. 4. 

Tabuľka 4: Výsledky analýzy finančnej situácie 

Parameter 2013 2012 2011 2010 2009 

Rentabilita vlastného kapitálu 17 % p. a. 14 % p. a. 11 % p. a. 10 % p. a. 18 % p. a. 

Úrokové sadzby z úverov 11 % p. a. 13,5 % p. a. 15 % p. a. 16,5 % p. a. 14 % p. a. 

Stupeň zadlženosti 45 % 60 % 65 % 30 % 50 % 

Likvidita 3. stupňa 1,85 2,25 0,90 2,80 1,60 

 

Odpoveď: Tento model bazíruje na klasickom prístupe aplikácie cieľových hodnôt a vedie k formulácii 

odporúčania max. 60 % stupňa zadlženosti, pri ktorom je podnik schopný refinancovať krátkodobý 

majetok pomocou krátkodobých záväzkov. 

 

 Model č. 2 « Prístup Millera–Modiglianiho » jednoduchá verzia 

Vychádzajúc zo vzorových príkladov č. 1 a č. 2 hľadáme, kde budú dosahovať náklady celkového 

kapitálu pomerne uspokojivú hladinu. Pokúsime sa celú situáciu modelovať cez kontinuálnu 5 % zmenou 

pomeru vlastného a cudzieho kapitálu (postupným znižovaním závislosti na cudzích zdrojoch) – tab. 5. 

Tabuľka 5: Náklady kapitálu pri meniacej sa zadlženosti podniku 

Parameter 
Vlastný kapitál : Cudzí kapitál 

25:75 30:70 35:65 40:60 45:55 50:50 55:45 60:40 65:35 

Celkový kapitál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Výsledok hospodárenia 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Úroková sadzba 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 

Čistý zisk 32,5 37 41,5 46 50,5 55 59,5 64 68,5 

Náklady vlastného 

kapitálu 
13 % 12,3 % 11,9 % 11,5 % 11,2 % 11 % 10,8 % 10,7 % 10,5 % 

Náklady kapitálu 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

Poznámky: Hodnotové údaje sú v tis.. €; percentuálne údaje sú p. a. 

 

Odpoveď: Zvyšujúci sa podiel vlastného kapitálu vedie k zníženiu nákladov vlastného kapitálu, napriek 

tomu náklady kapitálu zostávajú konštantné. 

 

 Model č. 3 « Kompromisný prístup » 

Pri ďalšom posudzovaní kapitálovej štruktúry a jej nákladoch zoberieme do centra pozornosti aj niektoré 

ďalšie determinanty. V prvom kroku to bude daňový štít – daňová sadzba je 23 % (tab. 6). 

Tabuľka 6: Náklady kapitálu a daňový štít 

Parameter 
Vlastný kapitál : Cudzí kapitál 

25:75 30:70 35:65 40:60 45:55 50:50 55:45 60:40 65:35 

Celkový kapitál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Výsledok hospodárenia 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Úroková sadzba 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 

Daňová sadzba 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 

Čistý zisk 25,025 28,49 31,955 28,49 38,885 42,35 45,815 49,28 52,745 

Náklady vlastného 

kapitálu 
10,0 % 9,50 % 9,13 % 7,12 % 8,64 % 8,47 % 8,33 % 8,21 % 8,11 % 

Náklady kapitálu 7,70 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 
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V porovnaní s modelom č. 2 sme zmenili len jeden predpoklad a napriek tomu náklady kapitálu 

zostávajú na konštantnej úrovni. Keďže išlo o jednoparametrickú zmenu, možno získaný výsledok 

zovšeobecniť, bez toho, aby sme narušili kontinuitu skúmania problému. (Drobetz, Pensa, Woehle, 2006, 

s. 258) 

Odpoveď (1): S rastúcim podielom vlastného kapitálu náklady kapitálu poklesnú, ale zostanú 

na konštantnej úrovni. Irelevantnosť zadlženia sa zatiaľ potvrdila. 

V druhom kroku predpokladajme, že veritelia s rastúcim stupňom zadlženosti zmenia svoj postoj 

a očakávania ohľadom úrokovej sadzby. Banky vidia kritickú úroveň zadlženosti pri hodnote 60 % (čo 

rezultuje z Tradeoff–prístupu). Po prekročení tejto úrovne zadlženosti budú požadovať navýšenie 

úrokovej sadzby v pomere 1 : 0,5 (1 % zvýšenie zadlženosti vedie k 0,5 % navýšeniu úrokovej sadzby) 

– tab. 7. 

Tabuľka 7: Náklady kapitálu a zmena postojov veriteľov 

Parameter 
Vlastný kapitál : Cudzí kapitál 

25:75 30:70 35:65 40:60 45:55 50:50 55:45 60:40 65:35 

Celkový kapitál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Výsledok hospodárenia 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Úroková sadzba 16,5 % 14 % 11,5 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 

Daňová sadzba 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 

Čistý zisk –23,75 1,54 19,443 28,49 38,885 42,35 45,815 49,28 52,745 

Náklady vlastného 

kapitálu 
0,00 % 0,51 % 5,56 % 8,86 % 8,64 % 8,47 % 8,33 % 8,21 % 8,11 % 

Náklady kapitálu 9,53 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 

 

Odpoveď (2): Rastúca zadlženosť má zásadný dosah na pokles nákladov vlastného kapitálu, v dôsledku 

rastúcich úrokov rastú náklady cudzieho kapitálu. Pri takomto vývoji sa pozícia vlastníkov značne 

zhoršuje a možno predpokladať, že udržanie nákladov vlastného kapitálu na určitej úrovni bude viesť 

k významnému nárastu nákladov kapitálu. 

V treťom kroku necháme do prepočtov premietnuť požiadavky vlastníkov, ktoré budú formulované 

nasledovným spôsobom: po prekročení 65 % stupňa zadlženosti o každé ďalšie percento, rastie 

požiadavka vlastníkov na zhodnotenie ich kapitálu vždy o 0,8 %. Minimálna hladina zhodnotenia 

kapitálu nesmie ležať pod 9 % p. a. – tab. 8. 

Tabuľka 8: Náklady kapitálu a zmena postojov vlastníkov 

Parameter 
Vlastný kapitál : Cudzí kapitál 

25:75 30:70 35:65 40:60 45:55 50:50 55:45 60:40 65:35 

Celkový kapitál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Výsledok hospodárenia 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Úroková sadzba 16,5 % 14 % 11,5 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 

Daňová sadzba 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 

Čistý zisk –23,75 1,54 19,443 28,49 38,885 42,35 45,815 49,28 52,745 

N(VK) faktické 0,00 % 0,51 % 5,56 % 8,86 % 8,64 % 8,47 % 8,33 % 8,21 % 8,11 % 

N(VK) požadované 17,0 % 13,0 % 5,56 % 8,86 % 8,64 % 8,47 % 8,33 % 8,21 % 8,11 % 

N(K) faktické 9,53 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 

N(K) požadované 13,8 % 11,5 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 7,70 % 

ZÁVER 
nefinanco–

vateľné 
       

Poznámky: N(VK) sú náklady vlastného kapitálu; N(K) sú náklady kapitálu 

 

Odpoveď (3): Požiadavky vlastníkov sú pri súčasnej úrovni podnikovej rentability nefinancovateľné 

(nesplniteľné). Pri 75 % zadlženosti nemožno vlastníkom garantovať žiadne výnosy a súčasne má podnik 

problémy pri uspokojení požiadaviek veriteľov. 
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3.4 Syntéza a odvodenie riešenia 

Všetky tri modely nám ukázali, ako sa správajú náklady vlastného a cudzieho kapitálu, vždy 

s ohľadom na formulované požiadavky poskytovateľov kapitálu. Náklady kapitálu zostávajú, až 

na niektoré výnimky, stabilné, čo možno pripísať na vrub výsledku hospodárenia. Odvodenie 

optimálneho riešenia bude preto vyžadovať naplnenie uvedených predpokladov: 

 Vlastníci by nemali dostať menej ako veritelia, prirážka za vlastnícke riziko by mala byť minimálne 

o 3 % p. a. vyššia ako pri úverovom financovaní. 

 Veritelia majú určité očakávania, keď miera zadlženosti prekročí 55 % hranicu, požadujú veritelia 

prirážku, ktorej elasticita je 0,5; východisková sadzba je 9 % p. a. 

 Výsledok hospodárenia je predmetom skúmania, rovnako ako aj náklady kapitálu – relácia medzi 

vlastným a cudzím kapitálom by mala optimálne zobrazovať tento vzťah. Aktuálna a súčasne 

východisková hodnota výsledku hospodárenia je 100 tis. €. 

 Daňová sadzba podniku je 23 %. 

 Celkový kapitál podniku by nemal prekročiť hodnotu 1 mil. €. 

 Vlastníci majú finančné riadenie podniku pod kontrolou, ich zástupca je finančným manažérom 

podniku. 

 

Matematické zobrazenie aplikovaného modelu 

NK = NVK ×
VK

VK + CzK
+ NCzK(1 − d) ×

CzK

VK + CzK
 

 

Minimálna úroveň výsledku hospodárenia pred zdanením =  

=
NVK × VK

1 − d
+ NCzK × CzK 

Tabuľka 9: Minimálna úroveň výsledku hospodárenia pred zdanením 

Parameter 
Vlastný kapitál : Cudzí kapitál 

25:75 30:70 35:65 40:60 45:55 50:50 55:45 60:40 65:35 

Celkový kapitál 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Daňová sadzba 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 23 % 

Úroková sadzba 19 % 16,5 % 14 % 11,5 % 9 % 9 % 9 % 9 % 9 % 

Rentabilita vlastného 

kapitálu 
22 % 19,5 % 17 % 14,5 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 

Náklady kapitálu 16,47 % 14,74 % 13,46 % 11,11 % 9,21 % 9,47 % 9,72 % 9,97 % 10,23 % 

Minimálna úroveň 

výsledku 

hospodárenia pred 

zdanením 

213 929 191 474 174 773 144 325 119 630 122 922 126 214 129 506 132 799 

ZÁVER     ☒     

 

Odpoveď (4): Cieľová hladina kapitálovej štruktúry analyzovaného podniku, pri zohľadnení 

formulovaných predpokladov, by mala byť prispôsobená na vzájomnú reláciu 45:55 (vlastný kapitál : 

cudzí kapitál). Týmto dosiahne podnik zníženie nákladov kapitálu na 9,21 % p. a., napriek potrebe 

nevyhnutného navýšenia výsledku hospodárenia o 19 630 €. Týmto budú pokryté všetky požiadavky 

poskytovateľov kapitálu. 
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ZÁVER 

Finančná štruktúra podniku patrí medzi základné úlohy finančného manažéra a s jej negatívnymi 

dôsledkami, vyvolanými zanedbanou optimalizáciou, sa stretávame aj v bežnom živote. Existencia 

rôznych podnikateľských subjektov (z hľadiska veľkostných charakteristík, regionálnej dislokácie, 

predmetu činnosti) neumožňuje generalizovať teóriu finančnej/kapitálovej štruktúry kapitálu a jej 

univerzalizáciu. O to zaujímavejšie je sledovať prístupy rôznych teoretikov k hľadaniu kapitálového 

optima, ktoré v mnohých ohľadoch pripomína trhovú rovnováhu – vieme, že taký bod existuje; vieme, 

že sa dá dosiahnuť; vieme, že ho dlhodobo neudržíme. Nájdenie bodu, v ktorom sú náklady kapitálu 

na lokálnom minime, je náročné identifikovať z týchto dôvodov: 

 náklady vlastného kapitálu sú ťažko predvídateľné a do značnej miery závisia od aktuálnej 

atmosféry na finančnom trhu; 

 správanie cudzieho kapitálu sa dá relatívne predvídať, keďže ide o zmluvne dohodnuté 

odmeňovanie veriteľa, avšak problém nastáva, keď je úroková sadzba cudzieho kapitálu 

definovaná variabilne a to buď ročnými fixáciami alebo voľným plávaním; 

 náklady finančných ťažkostí sú do značnej miery predpovedateľné, ak sú na zmluvnom základe; 

 náklady agentstva spojené s vlastným a cudzím kapitálom sú teoretickým problémom s náročnou 

kvantifikáciou, napriek tomu je ich existencia nespochybniteľná; 

 transakčné náklady spojené s reštrukturalizáciou vlastného a cudzieho kapitálu nemusia byť 

zanedbateľné, ak je finančný trh málo likvidný a neexistuje primeraná konkurencia v bankovom 

sektore. 

Finančná/kapitálová štruktúra aj napriek uvedenému má svoje čaro, pretože umožňuje 

uskutočňovať finančné modelovanie za podmienok neistoty a napriek tomu nás nedovedie 

k jednoznačnému výsledku, ktorý by bol nemenný v čase. Utkvelá predstava teórie, že vytvorením 

optimálnej štruktúry kapitálu sa dosiahne všeobecný konsenzus medzi vlastníkmi, manažérmi, veriteľmi 

a všetci budú maximalizovať svoj úžitok je nepreukázateľná, keďže stačí realizácia jednej účtovnej 

operácie a situácia na strane pasív sa začne meniť. 
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DIVERSITY MANANAGEMENT AS ONE OF THE KEY SKILLS OF KEY 

ACCOUNT MANAGER 

Karina Mužáková  

INTRODUCTION  

Diversity management is not yet in the Czech Republic as widespread as in other EU countries 

and the USA. Knowledge of diversity management has been one of the key competencies of managers 

at middle and top management in particular. Rights for Key Account Manager are knowledge of diversity 

management one of the key knowledge. 

The development of diversity management also belonged to the initiatives of the European Union. 

In this context it may be interesting to mention that the year 2007 has been designated the European 

Commission, the European Year of Equal Opportunities for All. To promote this year have been 

published many interesting materials that contributed to the expansion of this phenomenon not only in all 

EU member states. The article focuses on selected aspects of significant diversity management, and also 

from the perspective of its critics.  

1 DIVERSITY AND DIVERSITY MANAGEMENT 

1.1 Diversity  

Exist too much of definitions of this conception. Here are two of the many.  

The term “diversity” refers (UIOVA, 2013) to populations that have been historically and presently 

denied full inclusion on the basis of race, creed, colour, national origin. What include this term see in 

Fig. 1. 

The concept (GLADSTONE.UOREGON, 1999) of diversity encompasses acceptance and respect. 

It means understanding that each individual is unique, and recognizing our individual differences. These 

can be along the dimensions of race, ethnicity, gender, sexual orientation, socio–economic status, age, 

physical abilities, religious beliefs, political beliefs, or other ideologies. It is the exploration of these 

differences in a safe, positive, and nurturing environment. It is about understanding each other 

and moving beyond simple tolerance to embracing and celebrating the rich dimensions of diversity 

contained within each individual. 

Managing diversity (Prasad, 1997) begins with valuing individual differences. In one set 

of solutions, educational efforts are the common thread. The first solution is diversity training, which 

helps individuals understand their own and others prejudices. Near Gordon (1993) diversity training 

is focuses on four strategies: 

 Management development: increase the visibility of, understanding of, and commitment 

to diversity; 

 Organizational development: promote an equitable work environment that values diversity; 

 Talent development: obtain horizontal and vertical integration of diversity throughout all functions; 

 Individual development: empower individuals to help reduce barriers to reaching their full 

potential. 

Exist much literature about diversity which also showcases ways in which managers can effectively 

introduce diversity into organizations. 
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Figure 1: A framework (non–hierarchical) for Diversity 

 

Source: self–elaboration 

1.2 Diversity management 

Discipline diversity management originated in the USA.  

The concept of "managing diversity" was first defined by R. T. Roosvelt, Jr. in his book “Beyond 

Race and Gender. Unleashing the Power of Your Total Work Force by Managing Dviersity” published 

in 1992. Since then, this topic has devoted a great number of authors from individuals to government 

organizations. 

Diversity management (Wrench, 2007) is the latest development in a sequence of strategies which 

have aimed to get excluded minorities better represented in employment. However, diversity 

management is said to be characteristically different from previous employment equity approaches 

directed at under–represented minority ethnic groups, such as equal opportunity and affirmative action 

approaches, in a number of ways. 

For one thing, its rationale is primarily one of improving organizational competitiveness 

and efficiency, driven by business purpose and market advantage. In relation to this it emphasizes 

the necessity of recognising cultural differences between groups of employees, and making practical 
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allowances for such differences in organizational policies. The idea is that encouraging an environment 

of cultural diversity where peoples´ differences are valued enables people to work to their full potential 

in a richer, more creative and more productive work environment. 

An advantage of diversity management is said to be its more positive approach, rather than 

the negative one of simply avoiding transgressions of anti–discrimination laws. It is said to avoid some 

of the “blacklash” problems associated with affirmative action, as unlike previous equality strategies, 

diversity management is not seen as a policy solely directed towards the interests of excluded or under–

represented minorities. Rather it is seen as an inclusive policy, and one which therefore encompasses the 

interests of all employees, including white males. Managing diversity also represents a significant 

competitive advantage, see Fig. 2. 

Figure 2: Managing Diversity for a Competitive Advantage 

 

Source: self–elaboration from DIVERSITYINSTITUTE (2013) 

Very important are the principles of diversity management, which were summarized in 2004 

(NESDIS.NOAA): 

 Establish a business strategy for effectively; managing a diverse workforce; 

 Create a positive work environment; 

 Promote personal and professional development; 

 Empower all people to reach their full potential; 

 Attract talent; 

 Remove barriers that hinder progress. 
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2 DIVERSITY MANAGEMENT CHANGED CORPORATE CULTURE 

To understand the overall importance of diversity management for Key Account Manager will first need 

to look at the importance of diversity management for corporate culture. Thanks manifestations 

of corporate culture, it is clear how the company operates on its surroundings, which holds corporate 

values, etc. The very important question is: what is corporate culture? The term of corporate culture has 

become embedded in management vocabulary and thought. About the term of corporate culture exist 

many definitions. The central notion is that culture relates to core organizational values. Near book 

Flamholtz & Randle (2011) corporate culture can be thought of as a company's “personality”. Every 

organization has a culture that influences how people behave, in a variety of areas, such as treatment 

of customers, standards of performance, innovation, etc.  

Authors Flamholtz & Randle (2011) introducing the concept of “culture typology matrix”. Culture 

typology matrix is creating with two factors – strength and functionality. This tool can be used to identify 

the type of culture present in a company, with the “best” type of culture being strong and functional. 

A sample culture typology matrix, with companies of each type, is shown in Tab. 1.  

Tab. 1: Culture typology matrix 

 Functional Dysfunctional 

Strong 

Starbucks 

GE 

Southwest Airlines 

Ford 

GM 

PowerBar 

Weak 
Amgen 

Toyota 

A19 

Kodak 

Source: Flamholtz & Randle (2011) 

Culture might well be the ultimate strategic asset and competitive weapon for most companies. 

Corporate culture is very important, that have an impact on organizational performance. By J. Kottler 

and J. Heskett (2008), strong cultures are often said to help business performance because they create 

an unusual level of motivation in employees.  

There are several specific reasons corporate culture is of vital importance in an organization 

Flamholtz & Randle (2011): 

 Culture does influence organizational success; 

 Culture is a strategic asset (a source of competitive advantage), and it can even be the ultimate 

source of sustainable competitive advantage; 

 Culture functions as “organizational glue”, especially in siloed organizations; 

 Culture affects financial performance; 

 Culture is a driver or strategic building block of organizational success; 

 Culture influences the success of people in organizations; 

 Culture is a more important factor that “strategic fit” in mergers and acquisitions. 

The changes of corporate culture are implementing in the context of strategic management rules. 

Here it is very important to determine the vision, mission and strategy of the organization. Changes 

in corporate culture may be twofold – it may be a natural change in the context of the development 

and evolution of the organization and also "artificially" created (for example, by DECISION top 

management of the company). These changes, there are two directions of view, namely: the macro 

perspective and micro perspective (Orlikowski, 1996). Nadler et al (1995) describe these on–going 

adjustments as mere incremental variations on the same theme and lump them together into an epoch 

of convergence during which interdependencies deepen. These changes can be deployed 
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in an organization such as Lewin's (1951) model by introducing changes or other methods. Among 

the newer approaches to the implementation of changes in the organization include access by Van den 

Ven & Poole (1995). This authors introduced four basic processes theories of change, which 

are characterized by a different even sequence and generative mechanism: 

 Life cycle theories have an event sequence of start–up, grow, harvest, terminate and start–up. They 

have a generative mechanism of an imminent program or regulation. 

 Teleological theories have an event sequence of envision/set goals, implement goals, 

dissatisfaction, search/interact, and envision/set goals. They have a generative mechanism 

of purposeful enactment and social construction. 

 Dialectical theory has an event sequence of thesis/antithesis, conflict, synthesis, 

and thesis/antithesis. It has a generative mechanism of pluralism, confrontation, and conflict. 

 Evolutionary theory has an event sequence of variation, selection, retention, and variation. It has 

a generative mechanism of competitive selection and resource scarcity. 

In the last two decades, several authors dealing with the subject introducing changes 

in the corporate culture. The above mentioned was one of the basic approaches (Lewin's model) and then 

one of "timely" approaches. It depends on the decision of top management which of the many approaches 

to the implementation of a change in corporate culture chooses. It is important that a company's 

management realized that the change in business culture in the future somewhere. It must also take into 

account the changes are usually slow, but from the viewpoint of permanent. One of the most important 

influences on changes in corporate culture, and migration and development of the population is published 

by book of Mužáková et al. (2013).  

Now we look at the importance of the application of the rules of diversity management for Key 

Account Manager. 

3 THE IMPORTANCE OF DIVESITY MANAGEMENT FOR KEY ACCOUNT 

MANAGER 

Who is Key Account Management and Key Account Manager? With support by ESF project PROJEKT 

CZ.1.07/2.2.00/28.0010 I had the opportunity to attend one module of MBA, which focused precisely 

on course “Key Account Manager”. One of very important point from this course was that one of one of 

the basic skills Key Account Manager (KAM) understands diversity and diversity management. 

There are many definitions of this relatively new management and job. Let me explain one of them 

is a source of lexicon Financial Times (2014): “This describes a customer–oriented coordination unit 

within a company, in which activities associated with very important customers are consolidated. In this 

context, the focal point for the coordination of marketing tasks is a small number of selected customers 

who are of great significance to the company. The objective of key account management is to gain a 

thorough understanding of key customers. Furthermore, the coordination with them has to be done 

in such a way that different employees display a uniform approach towards these customers.” 

Who is account manager (sales manager) define Honeycutt, Ford & Simintiras (2003): “A person 

who works for a company and is responsible for the management of sales, and relationships with 

particular customers. The account manager does not manage the daily running of the account itself. They 

manage the relationship with the client of the account(s) they are assigned to. Generally, a client will 

remain with one account manager throughout the duration of hiring the company. Account managers 

serve as the interface between the customer service and the sales team in a company.” From this definition 

is clear, that KMA must have many different skills, from psychological competencies to knowledge 

skills. Barry (2003) above definition ads: “They are assigned a company's existing client accounts. 

The purpose of being assigned particular clients is to create long term relationships with the portfolio 
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of assigned clients. The account manager serves to understand the customer's demands, plan how to meet 

these demands, and generate sales for the company as a result.” 

Barry (2003) distinguishes account management at global and national. According to this 

distribution is then differentiated and access to key client. Not only national (depending on the country), 

but especially international environment is characterized by its diversity of population, culture 

and language that is used. It is these differences must be respected and to maintain them.  

The responsibilities of an account manager can vary depending on the industry they work in (Barry, 

2003), size of the company, and nature of the business. For instance, each customer account can vary 

in demands and an account manager may work with brand managers for one account and a media 

department for another. Account managers usually report directly to the account director or agency 

director of the activity and status of accounts and transactions. An account manager may also manage 

a single account or a variety of accounts depending on the requirement of the company. Although 

the responsibility can vary between companies and between accounts, there are a shared set of common 

responsibilities which are as follows (1–4, Barry, 2003; 5–6, The Sales Management Association, 2008): 

1. Generate sales for a portfolio of accounts and reach the company's sales target; 

2. Identify new sales opportunities within existing accounts to remain a client–account manager 

relationship by up–selling and cross–selling; 

3. Manage and solve conflicts with clients; 

4. Interact and coordinate with the sales team and other staff members in other departments working 

on the same account; 

5. Establish budgets with the client and company; 

6. Meet time deadlines for accounts. 

When account locations do not overlap the account manager can be placed at the divisional 

Honeycutt, Ford & Simintiras (2003), district, or territory level. When a sales team has a senior sales 

manager, the account manager coordinates sales accounts from other departments or specialties. In this 

scenario, the sales team will work under the direct supervision of influencers and deciders instead of with 

a buyer. 

As mentioned above Barry (2003) distinguishes account management at global and national.  

 Global account managers: Manage company accounts world–wide. This typically occurs in large 

companies with international accounts. 

 National account managers: Manage numerous accounts nation–wide. This typically occurs 

in medium to large companies when a company has multiple locations across the country. 

Global account managers and national account managers may work together in a hierarchical or matrix 

structure. The trend is to move responsibility for the major key accounts to the global level. 

CONCLUSION  

Diversity management is included age management one of the fastest growing disciplines 

in management. Its timeliness is also given the demographic changes in all countries of the world, which 

are given not only the development of world economy in the context of globalization. For these obvious 

trends are based on the importance and implementation of a change in corporate culture. For high quality 

work Key Account Manager is an understanding of diversity and diversity management a key 

competence that is associated not only with the development of intelligence (especially social and 

emotional), but also with his communicative skills that are in the current global environment is so 

important. 
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MEZINÁRODNÍ MIGRACE A TRH PRÁCE V EVROPSKÉ UNII V OBDOBÍ 

EKONOMICKÉ KRIZE 

Milan Palát 

ÚVOD 

Poslední světová finanční a hospodářská krize vedla k nejhlubší recesi od Velké hospodářské krize v roce 

1930. Některé z efektů této krize na migraci jsou pouze dočasné a poté, co zmizí, budou migrační toky 

opět ovlivňovány "tradičními" strukturálními faktory, jako např. vývojem na trzích práce, změnami 

demografické struktury obyvatelstva ve zdrojových i přijímajících zemích nebo hlavními trendy globální 

ekonomiky. Cílem příspěvku je vyhodnocení vývoje mezinárodní migrace s ohledem na trhy práce 

v Evropské unii během globální ekonomické recese. Již zkušenosti z Velké deprese a jiných krizí 

v minulosti ukazují, že některé dopady nebo politiky, které nastaly či byly původně aplikovány pouze 

v krátkém časovém horizontu, poté mohou přetrvávat po celá léta, i když je již po krizi. V současné době 

mohou mít problémy, jako jsou například rostoucí migrační toky přistěhovalců s nízkými příjmy 

a kvalifikací nebo rostoucí nezaměstnanost mezi mladými přistěhovalci, mnohem delší a hlubší důsledky 

pro trh práce a celou ekonomiku, než mnozí ekonomové odhadovali v době, kdy krize dosáhla svého 

vrcholu a většina ekonomik se začala zotavovat. Reakce migračních politik na dané situace může 

napomoci v řešení těchto problémů vyplývajících z poslední globální krize, ale může je také zhoršit.  

1 VÝVOJ MEZINÁRODNÍ MIGRACE V DOBĚ EKONOMICKÉ KRIZE 

Globální finanční a ekonomická krize se projevila nejen v ekonomických ukazatelích, ale 

i v přeshraničních tocích obyvatelstva, v mezinárodní migraci. Podle zprávy OECD o migraci (OECD, 

2010) nová imigrace v Evropě od počátku globální recese poklesla. V roce 2009, když recese v Evropě 

vrcholila, byl např. počet nových imigrantů o 22 procent nižší než v předchozím roce. Přes propad 

v imigraci byly trhy práce v Evropské unii vážně zasaženy. Hlavní příčinou byl pokles poptávky v mnoha 

významných sektorech národního hospodářství, např. poptávka po pracovnících ve stavebnictví nebo 

v maloobchodě. V Tab. 1 je znázorněn počet legálních mezinárodních imigrantů v Evropské unii v roce 

2009, kdy ekonomická krize dosáhla svého vrcholu, a došlo k nejhlubšímu propadu hrubého domácího 

produktu. Počet migrantů dosáhl 31,8 mil. osob, což činí přibližně 6,5 procent obyvatelstva Evropské 

unie. Na celkovém počtu migrantů se jednou třetinou podílejí migranti ze členských zemí a dvěma 

třetinami migranti z nečlenských zemí EU. Počet nových imigrantů v zemích Evropské unie v roce 2009 

přes probíhající ekonomickou krizi dosáhl 3 mil. osob, z toho nepatrně větší polovinu tvořily osoby 

z nečlenských zemí Evropské unie, viz Tab. 2. 

Tab. 1: Počet legálních mezinárodních imigrantů v Evropské unii ke konci roku 2009  

počet legálních mezinárodních imigrantů v Evropské unii 

celkem 31, 8 mil. X 

– ze členských zemí Evropské unie 10, 8 mil. 34 % 

– z nečlenských zemí Evropské unie 21 mil. 66 % 

Zdroj: EUROSTAT (2013), vlastní zpracování 



35 

 

Tab. 2: Počet nových legálních mezinárodních imigrantů v Evropské unii za rok 2009  

počet legálních mezinárodních imigrantů v Evropské unii 

celkem 3 mil. X 

– ze členských zemí Evropské unie 1, 47 mil. 49 % 

– z nečlenských zemí Evropské unie 1, 53 mil. 51 % 

Zdroj: EUROSTAT (2013), vlastní zpracování 

 

Tab. 3 uvádí podíl v zahraničí narozené populace na populaci celkové ve vybraných zemích 

Evropské unie. Zatímco např. v Rakousku a Irsku je podíl osob narozených v zahraničí velmi vysoký 

(shodně 14 procent), např. ve Finsku dosahuje pouhá čtyři procenta. V České republice je přes velmi 

výrazný nárůst počtu migrantů v posledních dvou desetiletích podíl osob narozených v zahraničí 

na celkové populaci podobný jako ve Finsku a pohybuje se okolo čtyř procent. Ovšem je nutné 

konstatovat, že u zemí s relativně nízkým celkovým podílem populace narozené v zahraničí je dynamika 

změn imigrace často velmi vysoká. 

Tab. 3: Podíl populace narozené v zahraničí na celkové populaci země v roce 2009 

Rakousko 15 % 

Irsko 15 % 

Finsko  4 % 

Zdroj: EUROSTAT (2013), OECD (2010) 

Počty migrantů či jejich podíly na celkové populaci v mnoha vyspělých zemích západní Evropy se 

mohou zdát vysoké, ale realitou je, že již před několika desetiletími mnoho z těchto zemí dosáhlo hranic 

svého extenzivního růstu a zoufale potřebovaly pracovní migranty jako jeden z předpokladů pro udržení 

tempa hospodářského růstu. Migrace je tedy pro všechny vyspělé ekonomiky Evropy zcela klíčová. 

2 DOPADY EKONOMICKÉ KRIZE PRO MEZINÁRODNÍ MIGRACI A 

TRHY PRÁCE 

Dopady ekonomické krize na hospodářský vývoj se zabývá článek Paláta (2012). S nástupem krize se 

začaly projevovat klesající tendence ohledně migrace a počet nových imigrantů se začal snižovat. 

Podobné tendence bylo možno vypozorovat nejen v zemích Evropské unie, ale i v Austrálii, Japonsku, 

Jižní Koreji ale např. i v Turecku. Jednou z výjimek z tohoto vývoje představuje Německo, které 

nepřestávalo přitahovat migranty ani v krizovém období a též oživení jeho ekonomiky bylo rychlejší než 

v jiných zemích. Co se týče návratů pracovníků ze zahraničí (return migration), došlo v rámci Evropské 

unie k malému nárůstu počtu zpět se navrátilých pracovníků, ovšem u migrantů ze zemí mimo Evropskou 

unii v tomto ohledu nedošlo k žádné změně. Z toho plyne, že v případě kruhové migrace, a tedy možnosti 

návratu pracovníků do země jejich původu, je třeba brát na zřetel fakt, odkud migrující pracovníci 

pocházejí. Je pochopitelné, že po nastoupení krize se někteří migranti, kteří nenašli či ztratili pracovní 

místo, vracejí do země svého původu. To se však ve skutečnosti stalo pouze u migrantů, kteří migrují 

v rámci Evropské unie. Migranti z mnohdy chudších mimoevropských zemí (přesněji zemí mimo 
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Evropskou unii), kde ekonomická situace v období krize je často ještě výrazně horší, kde neexistuje 

štědrý sociální systém nebo kam by náklady na přesun byly velmi vysoké, volili spíše strategii setrvání 

na místě než návrat do země svého původu. 

Mezi imigrační trendy, které nemusí mít až tolik společného přímo s ekonomickou krizí (i když 

jistou roli zde ekonomický propad samozřejmě hraje), patří migrace v oblasti vzdělávání a zdravotní 

péče, která přes všeobecný propad imigrace v období krize nadále rostla. Zatímco v minulosti byl jako 

typický migrant vnímán zejména mladý muž s nízkou dosaženou úrovní vzdělání, toto klišé dnes již 

neodpovídá realitě. Díky rostoucímu počtu žen imigrantek (nejrychleji v Maďarsku či Řecku) je podíl 

mužů a žen přibližně vyrovnaný. Zvyšující se počet žen – imigrantek bývá někdy v souvislosti s krizí 

vysvětlován jako úsilí žen, které se snaží nalézt si práci a zabezpečit rodinu v situaci, kdy jejich manželé 

či blízcí rodinní příslušníci práci (v důsledku krize) ztratili. Podle mého názoru ovšem významnější roli 

hraje fakt měnící se poptávky po pracovnících v oblasti zdravotní péče, který je nadále podpořen 

fenoménem stárnutí populace, neboť ženy – migrantky hrají v oblasti poskytování zdravotní péče, 

ošetřovatelství i různých dalších oborech velmi významnou roli. A co se týče dosaženého vzdělání, opět 

se jedná o mýtus. Podíl nových migrantů s terciálním vzděláním dosahuje přes 40 procent např. v Belgii, 

Lucembursku, Švédsku a Dánsku, 35 procent ve Francii, 30 procent v Nizozemí atp. Migranti tedy 

přinášejí lidský kapitál a v mnoha zemích tak mají zahraniční pracovníci vyšší kvalifikaci než pracovníci 

rodilí. Trvalým problémem v oblasti vzdělání zůstává uznávání diplomů. Není neobvyklé, když učitel 

nebo osoba s technickým vzděláním z Ukrajiny pracuje v České republice jako pomocný zedník 

na staveništi, což představuje absolutní a neomluvitelné plýtvání lidským kapitálem, kterým daná osoba 

disponuje a také mrhání výdajů na vzdělání, které byly vynaloženy v zemi původu pracovníka. 

Podívejme se nyní důkladněji na dopady ekonomické krize na nezaměstnanost místních pracovníků 

a cizinců. Jedná se o porovnání roku 2009 (kdy krize dosáhla svého vrcholu) s rokem 2008 a o zohlednění 

odlišných dopadů pro obě zmíněné skupiny pracovníků. Na Obr. 1 jsou znázorněny dopady krize 

na nezaměstnanost ve vybraných evropských zemích. Černý sloupec v grafu vyjadřuje míru 

nezaměstnanosti cizinců a sloupec šedý poté míru nezaměstnanosti místních pracovníků v roce 2009. 

Prvním postřehem je, že míra nezaměstnanosti cizinců je téměř ve všech zobrazených zemích výrazně 

vyšší než míra nezaměstnanosti místních pracovníků. Pojďme však nyní více zhodnotit samotný přírůstek 

nezaměstnanosti v obou kategoriích pracovníků v důsledku ekonomické krize. Ve valné většině 

sledovaných zemí byl meziroční přírůstek nezaměstnanosti cizinců vyšší než přírůstek nezaměstnanosti 

domácích pracovníků. Je možno konstatovat, že ekonomická krize tedy mnohem drtivěji dopadla 

na zahraniční pracovníky, což může být vysvětlováno různě a což s sebou nese i závažné ekonomické 

a sociální dopady. Zahraniční pracovníci jsou často zaměstnáváni pracovními agenturami. A právě těchto 

agenturních pracovníků se firmy v krizi začaly zbavovat nejdříve. Dalším argumentem je, že s propadem 

produkce a vyšší podílem migrantů v nízko kvalifikovaných profesích bylo pro firmy nejjednodušší 

zbavit se těch pracovníků, které je možné po odeznění krize relativně snadno opět nabrat, oproti například 

vysoce kvalifikovaným pracovníkům, jejichž opětovné získání by již bylo obtížnější, případně by s sebou 

neslo značné náklady na zaškolování pracovníků nových. 

 V Německu, ve Francii, v Belgii, v Nizozemí, v Rakousku, v Itálii, v Norsku, ve Švédsku, 

ve Finsku, na Kypru i v České republice činil rozdíl v přírůstku míry nezaměstnanosti cizinců oproti 

místním pracovníkům méně než 2 procenta (v kartogramu žlutě označené země). V Irsku, ve Španělsku, 

v Portugalsku, v Řecku, v Lotyšsku a v Estonsku byla situace cizinců na trhu práce ještě horší a rozdíl 

v přírůstku míry nezaměstnanosti cizinců oproti místním pracovníkům dosáhl více než 2 procent 

(v kartogramu země označené oranžovou barvou). Pouze ve Spojeném království a v Lucembursku nastal 

trend zcela opačný, tj. meziroční přírůstek nezaměstnanosti cizinců byl nižší než přírůstek 

nezaměstnanosti domácích pracovníků, což mj. poukazuje i na vysoký stupeň integrace migrantů 

do britské společnosti. Lucembursko je velmi malá země se specifickou ekonomickou strukturou, ale se 
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Spojeným královstvím ji přesto spojuje jeden fakt, a sice velmi vysoký podíl zahraničních pracovníků 

na místních trzích práce. Ti, pokud zastávají velmi široké spektrum profesí napříč kvalifikacemi, jsou již 

pro ekonomiku stejně nezbytní jako místní pracovníci a negativní rozdíl v nárůstu nezaměstnanosti se 

zde již neprojevuje (v kartogramu označeno zeleně). Spojené království navíc patří mezi několik málo 

zemí, kde se nezaměstnanost cizinců, přestože stále vyšší než nezaměstnanost místních pracovníků, 

neodlišuje příliš výrazně od nezaměstnanosti rodilých.  

Obr. 1: Dopady krize na nezaměstnanost cizinců a místních pracovníků ve vybraných evropských 

zemích: změny v mírách nezaměstnanosti domácích pracovníků a cizinců v roce 2009 oproti 

předchozímu roku 

 

Zdroj: IOM (2010) 

Zpráva OECD (2011) o migraci uvádí, že vzhledem k rozměru globální krize, odhadovala ještě 

ostřejší propad imigrace, kdy se ve skutečnosti počet nových přistěhovalců v průběhu krize snížil 

relativně mírně a jakmile na trzích dojde k oživení, očekává opět jeho navýšení. S tím je všeobecně 

možné souhlasit, neboť je velmi pravděpodobné, že imigrace bude pokračovat z důvodů chybějící 
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pracovní síly v Evropě i stále se prohlubujících globalizačních trendů. Brzdí ji jen malá intenzita 

ekonomického oživení a rozvinutí se druhé vlny recese v letech 2012 a 2013. I v období krizí by mělo 

být zdůrazňováno, že integrace přistěhovalců by měla být považována za dlouhodobou investici, spíše 

než hodnocena z krátkodobého horizontu, kdy jsou zdůrazňovány pouze prozatímní náklady na integraci 

imigrantů neberouce v potaz její přínosy v dlouhodobém horizontu. Ovšem v současné době se stále 

rostoucím politickým problémem po celé Evropě stává sílící podpora populistických stran zasazujících 

se o aplikaci antiimigračních politik. Z některých členských zemí Evropské unie se ozývají hlasy volající 

po revizi Schengenské dohody o volném pohybu osob, například ve Francii, v Itálii, v Německu či 

v Dánsku. Ekonomická krize učinila antiimigrační nálady silnější, ale není to nic zcela nového. Již 

v minulosti většina zemí EU – 15 použila své právo zakázat přístup pracovníkům z nových členských 

zemí na své trhy práce po dobu až sedmi let. 

Další prohlášení ve zprávě OECD (2011) uvádí, že nejlepší stránkou imigrace je fakt, že 

přistěhovalci mají tendenci být podnikavější než místní obyvatelstvo, a to např. ve Francii, České 

republice nebo Polsku. Ale navzdory tomu, že toto poslední tvrzení je v souladu s dostupnými údaji 

o rostoucím počtu samostatně výdělečně činných migrantů, může se správná interpretace daných údajů 

od tohoto tvrzení velmi odlišovat. Přiklonil bych se spíše k názoru, že u těchto přistěhovalců je pořízení 

živnostenského oprávnění více stabilní strategií pro zajištění povolení k pobytu i za nevýhodných 

podmínek na pracovním trhu během období recese. Na Obr. 2 je znázorněn celkový počet cizinců na trhu 

práce v České republice.  

Obr. 2: Počet cizinců na trhu práce v České republice 

 

Zdroj: CZSO (2013) 

Kromě celkového počtu cizinců na trhu práce lze z grafu na Obr. 2 vyčíst i počet živnostníků 

a cizinců evidovaných na trhu práce. V České republice počet cizinců s živnostenským oprávněním 

od roku 2002 trvale rostl a v roce 2010 dosáhl podílu 29,7 procenta. Vysoký podíl cizinců 

s živnostenským oprávněním kontrastuje s oficiálními daty za celou Evropskou unii a Evropský 

hospodářský prostor (EHP), kdy pouhých 10 procent občanů EU/EHP jsou držiteli živnostenského 

oprávnění. Drtivá většina občanů Evropské unie má pracovní smlouvu (CZSO, 2012).  
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Podle odhadů Institute for International Migration (IOM, 2010) jedna až dvě třetiny nových 

pracovních pozic v zemích OECD (které zahrnují i Spojené státy, Japonsko nebo Koreu) byla 

v posledním desetiletí zaplněna migranty. Migrantů se týká mnoho klišé, ale skutečností je, že většina z 

nich vstupuje do země a pracuje legálně. Dalším z podobných klišé je, že migranti jsou nevzdělaní, ale 

skutečností je, že migranti přinášejí lidský kapitál. Drtivá většina z nich přináší jisté schopnosti, žádanou 

úroveň vzdělání a svým lidským kapitálem stále výrazněji přispívají k rozvoji ekonomik, do kterých 

vstupují. Migranti tedy představují významnou část pracovní síly a jeden z předpokladů pro udržitelný 

hospodářský růst. 

ZÁVĚR 

Poptávka po pracovní síle se během hospodářského poklesu snižuje, a to může vest k politikám, které 

navrhují omezení nové imigrace do země. To je v pořádku, ovšem rostoucí nezaměstnanost zvyšuje 

i antiimigrační nálady ve společnosti, což může vest k populistickým řešením a neuváženému omezení 

migrace, která nemají nic společného s ucelenou hospodářskou politikou týkající se přistěhovalectví 

a navíc mohou poškodit schopnost země v dosažení trvale udržitelného růstu v dlouhodobém horizontu. 

Politické omezení přílivu kvalifikovaných pracovníků nebo dokonce absolutní snižování jejich 

stávajícího počtu by mohlo být velmi nebezpečné pro celou ekonomiku. Firmy jsou si vědomy, že 

zvláštní dovednosti vysoko kvalifikovaných pracovníků – migrantů jsou ve vztahu k nekvalifikovaným 

pracovníkům vzácné a i v době ekonomické recese se, dokud je to možné, snaží oddalovat jejich 

propouštění. V úvahu je nutné vzít i náklady na nábor zaměstnanců a jejich zaškolení, poté co doba 

propouštění končí a krize odeznívá. Problém nastává, když je recese dlouhá a budoucí vyhlídky nejasné. 

To je případ i poslední hospodářské krize, kdy pokles byl tak nečekaně strmý a vyhlídky na oživení tak 

mlhavé, že společnosti byly nuceny přistoupit k velkému propouštění, které zasáhlo i vysoce 

kvalifikované zaměstnance. Poslední světová hospodářská krize byla velmi hluboká a zasáhla evropské 

ekonomiky zcela nečekaně po několika letech ekonomického boomu, který byl charakteristický 

zvyšujícím tempem růstu HDP, prudce klesající mírou nezaměstnanosti, zvyšující se poptávkou po práci 

a rostoucími migračními toky. Ale i v obdobích hospodářského propadu mohou vysoce kvalifikovaní 

pracovníci společnostem napomoci v zavádění nových metod či postupů pro překonání krizového období 

a získání lepší výchozí pozice ve srovnání s potenciálními konkurenty, až jednou recese skončí. 
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LEGAL ASPECTS OF BUSINESS, THEIR DEVELOPMENT AND ECONOMIC 

IMPLICATIONS FOR PRACTICE 

Alena Pauličková 

INTRODUCTION 

The answer to the question whether doing business is simple, is not! A lot of entrepreneurs – beginners 

are discouraged because of new entrepreneur’s obligations relating to the establishment of business 

in which not everyone succeeds. A lot of dealing with authorities is waiting for them, preparation 

of a business plan and waiting for the registration will take at minimum three weeks. Starting a business 

is associated with a number of obligations difficult for everyone. Another important decision for any 

company is the choice of residence. This is necessary, but if the company wants to save money, it 

establishes it as a virtual office. After all the paperwork it can start its own business. 

According to recent surveys Slovaks are not too keen on business. Only a third of Slovaks would 

prefer their own entrepreneurial path before the employee status. Thus, Slovakia's position among the 

greedy business nations in Europe is in the last third. The most common reason, for which the Slovaks 

would like to set out on their own entrepreneurial path, is the personal independence (56 %). For 27 % 

of our people is the attraction of discretion "when and where I will work," and more than a fifth of them 

has been influenced by attractive prospect of higher earnings. On the other hand, than greatest concerns 

from business are the risk of bankruptcy, but also irregular income and risk of loss of their own property. 

A recent survey of the American Institute of Gallup has showed that in the next 12 months, only 1 % of 

Slovaks is planning to run their own business. Among the 25 EU countries that participated in the survey, 

the proportion is the lowest in our country. Basically, it just gives the truth that the Slovaks are not too 

keen on their own business. However, even the Italians and neighbouring Austrians are not in a better 

situation in comparison with us. Only 2 % of the population plan to run their own businesses in these 

countries. Among the EU countries particularly Cypriots are the most interested in doing business, where 

up to 11 % of the population plans to run their own business in next 12 months. They are followed by 

the Spanish and Bulgarians with a share of 6 % of the population. (Poštová banka, 2014) 

In June 2014 nearly 5 thousand freelancers and other self–employed persons cancelled their trades. 

It may be caused by increasing contributions. Since 1 July traders have paid higher contributions 

to the social system and increasing health insurance is waiting for them from a new year. The trend 

of a negative impact on entrepreneurs and self–employed persons that is caused by constant changes 

in tax and contribution measures of the government is confirmed. Continually reducing the number 

of tradesmen in our country is not a good sign for the economy. Unemployment is high, the crisis is not 

over and there is a risk of redundancy in many companies. The number of small businesses should rather 

increase, which would help to create new jobs. But measures of the cabinet have the opposite effect. 

If the trader has good conditions for business, he does it. He is independent from the state and his taxes 

and levies are smaller but stable. The reduction in traders thus has an impact on state budget. A pillar 

of the Slovak economy should be domestic entrepreneurs as well as small and medium–sized enterprises. 

They try to build their companies in the long run. A return to the flat tax, reducing of tax burden, 

simplifying of administration, clear and stable legislation will be needed again. (Tasr, 2014)) 

If the traders thought that consolidation of public finances has hit in all its strength and it cannot 

be worse, they were wrong. The toughest measures they still lie ahead. Soon, in January next year 

the calculation of the assessment base for health insurance will change and half years later it will be 

followed by the same change in social insurance. The so–called constant, which is divided proportion 

of the income tax base, would fall to the very bottom when it reaches the value of 1.486. It is certain that 
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the contributions first will be increased in cases of the tradesmen who have stable income contributions 

to the health and well into the Social Insurance Agency. And there may also be several dozen per month. 

 The compulsory social insurance limit 

In July the business income limit will be increased, above which there is an obligation to pay 

contributions to the Social Insurance Agency. It is already clear that income for a year 2014 must be 

higher than € 4 944. The tradesman, who will be required to enter into compulsory insurance, at least 

will avoid a needless paperwork. The insurance company will automatically log him into the system and, 

moreover, he will be notified in writing about the amount of contributions and the maturity date. 

 The range of real tax expenditure 

In the New Year period the amount of tax expenditures on property of a personal nature will be limited, 

such as e.g. consumer electronics or a car. The entrepreneur will be able to apply in his tax declaration 

maximum 80 % of the cost of such assets. Furthermore, a number of depreciation groups will be 

increased, from four to six; it will be possible to use the accelerated depreciation method only in the 

second and third group – in case of production technologies. (Čajovec, 2014) 

Start–up companies would be exempt from paying income tax from next years. The Ministry of 

Finance suggests that entrepreneurs with good and innovative ideas should have zero tax burden during 

the first two years of their establishment. Later on they will pay a lower tax rate than the current 22 

percent for legal persons. At the same time the Ministry of Finance of the Slovak Republic would like 

to forgive them paying tax licenses. It should concern the start–ups, which have no turnover 

in the beginning, or their annual turnover is not more than 200 thousand euros. The state would like 

to support these companies mainly through EU funds. The tax relief for startups should thus have no 

significant impact on the state budget, on the other hand, it could be an effective tool for that small group 

of startups who manage to benefit from the early stages of business. Simply this would solve the problem 

of selection of efficient startups for the tax relief. It is estimated that in the last three years approximately 

800 to 1 000 startups were founded in Slovakia. These estimates also include short–term projects, but 

is not clear how many of the estimated number of startups have survived the initial phase of conversion 

to a business entity. 

The Ministry of Finance also proposes the establishment of a scholarship program funded by public 

resources for students, graduates and university graduates who intend to realise their startup idea or have 

already started to deal with it; but maximum of four years after their graduation. On a series of measures 

to support startups Slovak government wants to raise money mainly from EU funds. EU will support 

startups in all countries during the next seven years with almost 80 billion euros under Horizon 2020. 

The Ministry of Finance in addition to new measures to support startups come prepares to enact 

legislative what can and can no longer be startups. (Buchláková, 2014) 

The members of the “Direction“ with the opposition in the case of virtual cash agreed on two shifts: 

a virtual treasures will not be only for doctors, they can be used also by other entrepreneurs who are 

obliged to issue the new pads of cash or just start businesses; Their limit will be increased from 300 

to thousand receipts issued monthly. The virtual treasury is a web application designed to run on 

a computer, tablet or smartphone. It will behave as a full cashbox and after connecting the printer it will 

print any proper pad. Virtual cash registers will be published on the Finance Office´s website. Who will 

issue more than a thousand receipts monthly will have to invest in a classic cash register. (Onuferová, 

2014) 

 Current limited company formation in Slovakia 

Among the new companies that were founded during the second quarter of this year in Slovakia, limited 

liability companies dominated. According to the Statistical Office of the SR they created 80.6 %. 

An unstable period has signed under the increase in the number of newly established limited liability 

companies, as well as the growing number of disappearing ones. The still ongoing crisis causes that 
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the number of firms generally decreases significantly, on the other hand, entrepreneurs seek to recover 

any business by another company, but in a lesser extent. Significantly the type of company is important 

because of liability. It is worth mainly because of costs associated with the establishment of limited 

liability companies. In addition, from next year it will be possible to establish the one euro limited 

companies. The establishment of a limited liability company is not difficult. It is not difficult neither 

financially, nor time, nor legally. Entrepreneurs recently have a new obligation to submit a certificate 

that they have no tax and customs arrears, but the tax authorities issue these certificates while you wait. 

When creating the company a financial deed or a social contract is written up. Trade office will 

then issue a certificate of business license for such a company and submits a proposal for registration 

in the commercial register. All operations except for confirmation from the tax office can be done by any 

notary for entrepreneurs. 

The Company may also be established by one companion, maximum there may be only 50 

companions in the limited company. The companion is responsible for the company's liabilities to the 

amount of his unpaid contributions. Limited liability company must produce a capital of at least € 5 000, 

with a minimum deposit of one partner € 750. Deposit may be a cash and in–kind, such as land, 

technology, production equipment and so on. If the company is established by one companion, he has 

to repay all its shares prior to its entry in the Commercial Register. Limited Liability Company must not 

be created by a person who has tax arrears in total costing more than € 170. (Tasr, 2014) 

 The state at 1st January 2015 

The amendment to the Commercial Code recognizes two types of the limited companies. Those with 

a registered capital of 1 euro to 25 thousand euros, which, from 1 January 2015, will be able to have no 

more than three shareholders and they will not be able to pay their profit at any time. The second type 

will be the limited companies with capital of more than 25 – thousand euros. They will do business with 

smaller limits. Restrictions on the payment of profit are proposed to be applied to the currently most 

common limited company, and have registered capital of 5,000 euros. 

 Information on the capital will be added for orders and invoices  

At first sight the one euro limited company looks interesting, but the entrepreneur, who will evaluate its 

related risks and obligations rationally will prefer to choose the limited company with an increase 

in capital 25 thousand euros. The limited liability company with a capital of 1 euro to 25 – thousand will 

not be able to be designed by more than three partners. Today the limited company may have 50 co–

owners. When it has a minimal five–thousand capital, it may have up to six members. Such companies 

will have to state the information about its one euro capital in case of all its orders and invoices. It will 

be able to pay the profit only when its net capital is at least € 6 250. Amendments to the Commercial 

Code will again reduce business attractiveness and competitiveness of Slovakia in comparison with other 

countries of the European Union. 

Since January this year it has been available to establish the one crown limited companies in the 

Czech Republic, but without any further bureaucracy. The faith of business partners that such limited 

companies will pay them money, has been strengthened through a paragraph, which says, that when 

managers do not solve the debt of the company, they will be liable for its debts by all their property. 

(Valček, 2014) 

CONCLUSION 

No wonder that traders in the Slovak Republic are not keen on doing business. There are several reasons. 

It is not only a crisis, but a fact that the state does not create a favourable business environment that 

would encourage entrepreneurs in their uneasy work. As we have suggested, it will be needed again 

to return to the flat tax, reducing a tax burden, simplifying administration and clear and stable legislation. 
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Abstract 

Several individuals nowadays are dissatisfied as employees, because many employers behave unfairly to them. 
Even if changing the employer, dissatisfaction at work is usually not solved. Such dissatisfied individuals usually 
have the only chance – to start up their own business. A lot of entrepreneurs – beginners are discouraged because 
of new entrepreneur’s obligations relating to the establishment of business in which not everyone succeeds. 
Legislative conditions are constantly changing in all areas. They are not only legislative conditions under the 
Commercial Code, as well as tax regulations and rules concerning the social sphere. The state destroys small 
businesses; the number of tradesmen in Slovakia constantly decreases. The most serious measure still lie ahead 
tradesmen. From next year in Slovakia it will be possible to form a „one–euro limited company“, but such 
companies will have several limitations. Also the changes connected with the tax laws will be expected, especially 
the Law on Income Tax. By this paper we would like to point out the legal aspects of doing business in the Slovak 
Republic with the consequences on the economic practice. 
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POJEM AREÁLU A HRANIC V SOUČASNÉ EVROPĚ 

Petra Pavlasová  
 

Příspěvek nastiňuje situaci v oblasti teorie areálových studií. Zamýšlí se nad vymezením termínu areál 

a představuje různé pohledy na tento termín. Příspěvek se týká samotného pojmu areál, jeho vztahu 

ke společnosti, kultuře nebo souvisejícím oblastem jako jsou nejen lingvistika či historie, ale i politologie 

a v dnešní době především oblast ekonomiky a mezinárodního obchodu. Autor vychází z myšlenek 

brněnské koncepce teorie areálových studií.  

Položme si otázku, co vlastně pojem „areál“ představuje. Pojem areál v sobě ukrývá myšlenku 

prostoru, místa, či oblasti, které jsou svázány s geografickým pojetím a pevně stanovenými hranicemi. 

Ale areál neznamená pouze místo na mapě, ale také místo z hlediska jazyka, literatury či jiného vědního 

oboru. Z tohoto důvodu je patrné, že pojem areál bude jinak chápán z hlediska historického, 

geografického, lingvistického či politologického а jeho hranice se budou v přímé úměře pohledu 

modifikovat. Samotnou společnost můžeme jen těžko pochopit bez přihlédnutí např. k historii, politice, 

kultuře nebo genderové otázce.  

V dnešním světě je důraz kladen na multilingválnost a multikulturnost, což je pochopitelné, pokud 

přihlédneme k situaci migrace, imigrace či emigrace (Pospíšil, 2010, s. 390). Znalost mezikulturních 

provázaností a souvislostí je nezbytná, pro další vývoj nejen vědy, ale i celé společnosti (např. z hlediska 

ekonomického, kulturního, politického).  

Koncepce areálových studií není striktně vymezena prostorem a limitována hranicemi, ale naopak 

staví do popředí myšlenku spojení a kooperace vědních oborů, hledání průniku filologických a sociálních 

věd, prostoru a hranic areálu. Jinými slovy, koncepce staví na přirozeném přesahu vědních disciplín. 

Především tedy vztah filologie k ostatním disciplínám. Primárně teorie areálových studií není novou 

vědou, spíše se vrací k tradici 18. století a navazuje na myšlenky spojitosti vědních oborů. Jak uvádí prof. 

Ivo Pospíšil – areál i teorie areálových studií se rodí za pochodu a v tomto hledání, které je vedeno 

dialogem a komunikací, se teprve ukáže, kam až hranice areálu zasahují a co všechno může být do areálu 

zahrnuto, přičemž areál není nádobou, do které můžeme shrnout všechno. (Pospíšil, 2009, s. 71) V pojetí 

teorie areálových studií se nenecháváme svázat hranicemi vědních oborů (historie, filozofie, politologie, 

lingvistika), ani hranicemi geografickými, ale tyto hranice posunujeme dál. Průnikem a spoluprací 

vědních oborů můžeme získat nástroj pro pochopení lidské existence a různorodosti společností, ale 

především toho, co nás spojuje. V rámci areálu tedy nemluvíme pouze o rozdílech, ale především 

o společných rysech, které přesahují hranice. Velmi důležitým prvkem pro areálová studia je tedy 

interdisciplinarita. 

Před více než 20 lety byla Evropa rozdělena do dvou politických bloků, před 100 lety existovala 

Rakousko - Uherská monarchie, dnes v Evropě nacházíme spojení 28 států v jeden celek Evropské Unie, 

který se neustále rozšiřuje. Evropa je tedy prostorem i centrem věčných změn. Ať už na mapě vytýčíme 

jakékoliv území, nikdy nemůžeme mluvit o homogenní jednotce. Naopak v tomto prostoru vždy dochází 

k bohaté komunikaci, dialogu a různorodým vztahům. V dějinách se vždy projevovaly ve větší či menší 

míře integrační snahy, ať už násilnou, nebo svobodnější formou. V dnešní Evropě tomu není jinak – 

dochází k přeformování vztahů mezi různými etnosy, mění se, rodí či zanikají hranice mezi státy i mezi 

většinami a menšinami. Jako vždy v historii, tak i dnes vznikají bloky, které se neustále rozrůstají 

a pohybují a spolu s nimi se projevuje živý dialog, který musí podporovat identitu každé jednotky v rámci 

celého bloku.  

V souvislosti s integračními procesy v Evropě Jan Kořenský píše o možných změnách v jazykové 

mapě. Na úrovni některých komunikačních vztahů může být jazyk etnický či národní nahrazen jazykem 

expandujícím, což samo o sobě nemusí nutně vést ke ztrátě totožnosti. Není závažné, do jaké míry se 
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mění podoba jazyka, ale do jaké míry se mění způsob chápání člověka a jeho světa (Kořenský, 2004, s 

88).  

Představme si slovanský areál, který by při zakreslení do mapy zaplnil poměrně značnou část 

Evropy. Co všechno se za tímto pojmem skrývá – nejen areál, který je spojen příbuzností jazyka, ale 

obrovský prostor mnoha různorodých národů, kultur, historických zkušeností i genderových přístupů. 

Všichni členové této poměrně početné rodiny se mohou ukrýt pod pojmem slovanství, ale kolik různých 

tváří s různou empirií do této skupiny patří. V rámci slovanského areálu se projevují vlivy jiných národů, 

které z historického hlediska ovlivnily vývoj slovanských zemí (turecké vlivy na Balkáně, otázka 

maďarsko - slovenských vztahů či lužický areál). 

Sama koncepce areálových studií v sobě nese myšlenku dialogu kultur. Myšlenka dialogu v určitém 

časoprostoru, který se týká nejen hovorů o jazyce, či literatuře, ale rozšiřuje se na témata ekonomická, 

politická či genderová. Dochází tedy k výměně hodnot, které patří k celé společnosti a dotýkají se jí. 

Dialog je velmi důležitým prvkem, při němž překonáváme hranice jednoho areálu a můžeme pochopit 

areál druhý. Společnost je vystavěna na dialogu a potřebě komunikovat. Cílem dialogu by mělo být 

pochopení myšlenek partnera a naleznutí řešení. Otázkou však zůstává, zda se vždy podaří naplnit cíl 

komunikace, kde jsou hranice souladu, chápání, kde začíná nepochopení dvou inteligentních jedinců. 

Důležitou jednotkou v rámci teorie areálových studií je jazyk, který představuje prostředek mezilidské 

komunikace a především odráží existenci národa, jeho myšlenky a díky němu si národ uvědomuje svoje 

vlastní bytí a místo. Na druhé straně v rámci evropského či světového areálu hledáme jazyk, který by byl 

společný pro obchodní či politická jednání. Kořenský mluví o tzv. „eurospeak“ (Kořenský, 2004, s. 95), 

jehož smyslem není překlad myšlenek (hodnot), ale přenos vzorců, které se obalují materiálem toho či 

ono jazyka. Ale ne vždy nám tento jazyk bude stačit k tomu, abychom pochopili partnera a jeho specifika. 

Jazyk má v sobě zakódovanou nepřenositelnou informaci o národě, jestli si dva partneři porozumí 

na úrovni obchodních jednání, nemusí si rozumět na úrovni osobní.  

Poměrně zajímavým jazykovým prostředím je již dlouhodobě politika (politická jednání, 

rozhovory či strategie předvolebních kampaní). Právě v politice se odráží a vždy se odrážely společné 

i odlišné tendence národů, jejich zájmy, ale také mýty o národech, které mohou posloužit jako nástroj 

propagandy. Jednou z možných variant je tedy odraz vztahů a jejich změna během historického vývoje. 

Je zvláštní, že se národ často vidí jinak, než jak jej vidí druzí. Z druhé strany známe mnoho o druhém, 

ale neznáme sami sebe. Dnešní doba se sebou přináší zvýšený zájem o tradice minority, ale na vlastní 

tradice a hodnoty jako by se pozapomnělo. 
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KONTRADIKCE PODNIKOVÉ EKONOMIKY A MANAGEMENTU 

Jaroslav Komárek  

ÚVOD 

Stáže v zahraničí pro akademické pracovníky VŠKE v rámci projektu ESF „Inovace výuky Vysoké školy 

Karla Engliše, a. s. napříč studijními obory za účelem posílení kvality a postavení VŠ 

a konkurenceschopnosti studentů“ vytvořily prostor pro hlubší analýzu koncepce studijních programů 

(oborů) v porovnání se zahraničními vysokými školami obdobného zaměření. Základním východiskem 

těchto analýz je realizace deklarovaného a v podstatě nejdůležitějšího cíle projektu – zvýšení 

konkurenceschopnosti studentů na trhu práce, což je vlastně cílem i nadřazeného operačního programu 

ESF „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Ostatně na aktuálnost tohoto cíle pokazují i zaměstnavatelé 

tvrzením, že schopnosti absolventů škol se stále zhoršují. Dokládá to průzkum, který udělal Národní 

ústav pro vzdělávání a porovnává dvě období – roky 2004 až 2007 s rokem 2013 (Úlovec, 2014). 

Výchozím objektem analýzy je partnerská organizace projektu Sales Manager Akademie Wien 

(SMA), která poskytuje prostřednictvím svého zařízení Studienzentrum Hohe Warte bakalářské studium 

ve spolupráci s německou soukromou školou Business School Berlin Potsdam (BSP). Samotná SMA je 

vzdělávací organizací celoživotního vzdělávání orientovaného na podnikatelskou praxi (semináře, 

diplomové kurzy), další akreditované studium realizuje rovněž ve spolupráci – magisterské s Donau 

Universität Krems, doktorské s Panevropskou vysokou školou Bratislava. 

1 KOMPARACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ 

Akreditovaný studijní program BSP „Business Administration“ (Modulübersicht, 2014) je vzhledem 

k orientaci na výstup (kompetence pro řídící a odborné funkce podniku na základní až střední úrovni) 

plně srovnatelný se studijním oborem VŠKE Management v podnikání (ale 6 semestrů prezenčně a 9 

semestrů při zaměstnání!). Pokud porovnáme povinné a povinně volitelné předměty (tab. 1), je ale zřejmá 

orientace programu BSP na praxi a VŠKE na teorii. 

Tabulka 1: Studijní program VŠKE a BSP 

VŠKE 
BSP 

Předmět kreditů Předmět kreditů 

Základy managementu 5 Základy plánování a kontroly 5 

  Základy organizování 5 

Personální management 5 Základy personalistiky a vedení 5 

Podniková ekonomika 5 Základy podnikového hospodářství 5 

Makroekonomie 5 Základy národohospodářství 10 

Mikroekonomie 5   

Veřejná ekonomika? 4 Hospodářská politika a globalizace 5 

Podnikové finance 5 Financování a investice 10 

Základy účetnictví 5 Účetnictví a controlling 10 

Manažerské účetnictví 5   

Finanční účetnictví 5   

Daňové systémy 5   
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Peněžnictví a bankovnictví 2   

Marketing 5 Marketing 10 

Obchodní právo 5 Hospodářské právo 10 

Základy teorie práva a státovědy 5   

Občanské právo hmotné a procesní 5   

Pracovní právo 5   

Finanční právo 5   

Mezinárodní a evropské právo 4   

Živnostenské podnikání 2   

Obchodní smlouvy v praxi 2   

  Opatřování a produkce  10 

  Založení podniku a inovace 5 

Strategický management 4 Řízení růstu a internacionalizace 5 

  Podnikatelské kooperace 5 

Krizový management 2 Podnikatelské riziko 5 

  Vědecká práce (?) 5 

Sociální psychologie 5 Výcvik sociálních kompetencí 5 

Aplikovaná statistika 5 Statistika 10 

Matematika I + II 5 + 5 Hospodářská matematika 5 

Kvantitativní metody 4   

Informatika pro ekonomy 5 Hospodářská informatika 5 

Informační systémy a technologie 2   

Informační systémy podniku 5   

Informační systémy státní správy 2   

Manažerská informatika 2   

Bakalářská práce 15   

Bakalářský seminář  5 Bakalářské kolokvium 10 

Projektový management 2 Projekt I 15 

Ročníkový projekt 2 Projekt II 15 

Odborná praxe 2 Volitelný modul 5 

Cizí jazyk 3 x 2   

Cizí jazyk 4   

Celkem 176 Celkem 180 
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Převis informatických a zejména právnických předmětů ve studijním programu VŠKE je sice dědictvím 

„otců zakladatelů“, ale jeho marketingový potenciál (Engliš právník a ekonom, aktuální úloha a význam 

ICT) by mohl být v současné době mnohem účinněji využíván. Zato převis předmětů ekonomického 

charakteru je dán požadavky Akreditační komise, která považuje v souladu se soustavou akreditovaných 

oborů Ministerstva školství ČR management za ekonomický obor a tedy za jakýsi přívěšek podnikové 

ekonomiky. Aby tento přístup byl ještě důsledněji uplatňován, přijala Akreditační komise (2013) 

Standardy pro studijní programy z oblasti aplikovaného managementu. „Aplikovaným managementem 

se rozumějí studijní obory, které spojují specifické odborné disciplíny (strojírenství, stavebnictví, umění 

atd.) s výchovou odborníků v (ekonomice a) managementu. Kromě samotného managementu (v jisté 

teoretické rovině doplněného o metody a techniky managementu, řízení lidských zdrojů, manažerské 

dovednosti a základy psychologie a sociologie) musejí být obsahem studia i další předměty 

ekonomického zaměření – Základy ekonomie, Marketing, Právo (?), případně Statistika“. Základy 

ekonomie jsou ale Mikro a Makroekonomie a je otázkou, jak desítky empirických grafů (jejichž platnost 

trvá mnohdy jen do další Nobelovy ceny za ekonomii) přispějí k úspěchu podnikání? To kdyby byla 

ve všech oborech vysokoškolského studia povinná Podniková ekonomika, tak by to přispělo ke zvýšení 

konkurenceschopnosti české ekonomiky určitě víc než 10 000 projektů Operačního programu Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost celkem za 52 miliard. 

2 PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT 

Klasifikace managementu do ekonomických nauk vychází evidentně z podnikohospodářského přístupu 

prosazovaného na Vysoké škole ekonomické (a tedy i v Akreditační komisi). Podnikohospodářský 

přístup vychází z principu, že management je integrální součástí podnikání a tedy nauky o podnikovém 

hospodaření. Původ podnikohospodářského přístupu je v německém prostředí (Wöhe, 1960), které se 

až do konce 80tých let zdráhalo akceptovat termín management (Vodáček, 2006). Učebnice nauky 

o podnikovém hospodářství (Betriebwirtschaftslehre) představuje komplexní pohled (992 stránek!) 

na všechna podnikatelská rozhodnutí a aktivity uskutečňovaná v podniku (Wöhe, 2013). Patří sem tedy 

rozhodování o cílech podniku (dosažení zisku, zvýšení hodnoty, získání konkurenční výhody), výstavbě 

podniku (volba právní formy podnikání, místa, sdružování, změna formy a zánik), způsobu zhotovování 

a zhodnocování produktu (variantní řešení výrobních programů, procesů, logistika, odbyt, cena), 

marketing a samotné řízení podniku (plánování a rozhodování, organizování, personalistika a vedení, 

kontrola, komunikování). Významnou součástí podnikohospodářské nauky je rovněž investiční politika 

a financování podniku z vlastních a cizích zdrojů a zejména velký důraz na podnikové účetnictví 

a kalkulace. Obsah funkcí uvedených v řízení podniku sice téměř odpovídá funkčnímu přístupu 

k obecnému managementu, ale podnikohospodářská nauka obecně pomíjí strategické řízení a řízení 

jakosti jako základní nástroje podmiňující úspěch na současných trzích globální ekonomiky.  

Celosvětově nejrozšířenější funkční přístup k managementu pocházející z USA je založen 

na navázání veškeré nauky managementu na typické funkce (činnosti), které jsou vlastní jen manažerům 

(v této souvislosti nutno upozornit na analogii s Fayolovými činnostmi správy!). Počet rozlišovaných 

funkcí se podle různých autorů pohybuje od čtyř základních (plánování, organizování, vedení, 

kontrolování) až po devatenáct (Miner, 1985) a nejčastěji pět – plánování, organizování, personalistika, 

vedení a kontrolování (Koontz 1993). Tyto funkce představují jedinečné jádro nauky managementu, ale 

ne vyhraněně teoretické, ale naopak eklektické – v jednotlivých funkcích jsou využívány teoretické 

poznatky (ale i praktické) z celé řady věd, např. psychologie, sociologie, ekonomie, matematiky, 

technických a systémových věd (obr. 1). 
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Obr. 1: Teorie a praxe funkčního přístupu 

 
 

Zdroj: (Koontz, 1980) 

Přestože je Harold Koontz nepochybně jedním z „guru“ managementu, nelze považovat ani jeho 

přístup za univerzální řešení. Jeho pět funkcí lze totiž doplnit o další dvě – rozhodování a komunikování 

(Massie, 1987). Koontz zahrnul komunikování do funkce vedení, i když sám píše „Přestože komunikace 

doprovází všechny oblasti managementu, má zejména pro vedení neobyčejný význam“ (Koontz, 1993, 

s. 507). Funkci rozhodování zahrnul do plánování, jenomže ani tato funkce se neomezuje jen 

na plánování. 

Management je totiž bez komunikace nemyslitelný, teprve prostřednictvím komunikace se celý 

proces řízení uvádí do pohybu: manažer je seznámen s úkolem, doplňuje si potřebné informace 

a po výběru určité varianty řešení se jeho rozhodnutí dostane prostřednictvím komunikace k 

vykonavateli, dojde k realizaci a rovněž komunikací může být zajištěna kontrola. Pokud je kontrolou 

zjištěno, že aktuální stav nezajišťuje úspěšné dosažení cíle, je nutno přijmout odpovídající opatření (např. 

změnit termíny v plánu nebo přeorganizovat zdroje, vybrat vhodnější lidi, změnit styl vedení, lépe 

kontrolovat). Každá z těchto funkcí zpravidla obsahuje více variant možného řešení a proto je nutno 

rozhodnout, která přinese největší efekt. Rozhodování se tak prolíná všemi manažerskými funkcemi, 

vždy se jedná o výběr nejvhodnějšího řešení z několika variant. Rozhodování má proto mezi 

manažerskými funkcemi klíčovou roli, pokud rozhodneme a následuje realizace, cesta zpět může být už 
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spojena se značnými náklady nebo nemusí být možná vůbec (říká se, že „manažeři jsou placeni za to, že 

rozhodují“). 

Charakteristické pro funkční přístup je, že není vázan výhradně na oblast podnikové ekonomiky, 

ale je obecně aplikovatelný a významně se uplatňuje v oblastech podstatně odlišných od podnikové 

ekonomiky, jako je bezpečnost (policie, obrana, záchranný systém) nebo veřejná správa vůbec. 

3 ÚLOHA SYSTÉMOVÉHO PŘÍSTUPU 

Pokud vyjdeme ze zásad systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9000, tak pátou zásadou 

z osmi základních je systémový přístup – „identifikování, pochopení a řízení vzájemně souvisejících 

procesů jako systému zaměřeného na určitý cíl“. Pokusme se z tohoto hlediska o posouzení alespoň 

jednoho aspektu nepochybně mnohorozměrného systému vysokoškolského vzdělávání, a sice soustavy 

studijních programů a oborů (Celkový, 2014), což nebude jednoduché, protože v současné době jich je 

akreditováno 8 889! Studijních programů je „jen“ 624, ale studijní obory jsou akreditovány na více 

školách, ve více formách nebo jazykových mutacích a možná je i praxe v takovém rozsahu vyžaduje 

(potřebuje?). 

Systém je ale obecně množina vzájemně provázaných prvků, a tedy jak je uspořádán systém 

studijních programů a oborů? Pokud aplikujeme na studijní program Ekonomika a management 

shlukovou analýzu (cluster analysis), dojdeme k zajímavým výsledkům – termín „ekonomika“ se 

vyskytuje v databázi akreditovaných studijních programů a oborů MŠMT ve 145 oborech, zatímco 

„management“ ve 339! V čem je příčina tohoto signifikantního rozdílu, naznačuje další analýza – pouze 

152 oborů obsahujících v názvu „management“ patří do ekonomických programů (KKOV 62), většina 

ostatních zejména do technických programů. Obdobně ale z 15 oborů obsahujících v názvu „logistika“ 

patří jen 3 do ekonomického programu a ze 77 mutací (doprava, – y, – ě, dopravní) jen jeden. Výsledky 

upozorňují na skutečnost, že existuje skupina příbuzných nauk o řízení – lidské práce (management), 

materiálových toků (logistika), dopravních sítí (doprava) a vlastně i informací (informatika). Příbuznost 

těchto nauk je dána charakteristickými atributy řízení a to zejména funkcemi plánování (postupu 

k dosažení cíle), organizování (činností a zdrojů) a kontrolování (zpětná vazba). V praxi pak dochází 

podle povahy řešeného problému k průniku těchto oblastí a vzniku mezioborových disciplín (obr. 2). 

Obrázek 2: Vzájemné vztahy „nauk o řízení“. 

 
Protože objektem řízení jsou v těchto naukách systémy, používají tyto nauky i společný teoretický 

přístup a metody – systémový přístup a jeho metody. Není také žádný důvod, aby studijní program 6209 

Systémové inženýrství a informatika patřil právě do ekonomie. Ostatně „otec“ systémové teorie Ludwig 

von Bertalanffy (1976) konstatoval, že „v moderní vědě je dynamická interakce základním problémem 

ve všech oblastech a její analogické principy směřují do formulace obecné teorie systémů“. Doplnění 

soustavy studijních programů o samostatné vědy o řízení (nebo systémové vědy) by mělo výrazný 

synergický efekt na všechny obory, které doposud používají teorii řízení „ad hoc“, zejména by došlo 

logistika 

management 

informatika 

doprava 

logistický management informační management 

dopravní logistika telematika 
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k separaci od problematiky orientované na materiální základnu a další kultivaci samostatné obecně 

aplikovatelné oblasti teorie. Tyto názory mohu podpořit vlastní zkušeností ze studijního pobytu na Naval 

Postgraduate School v Monterey (CA) na počátku devadesátých let. Tato škola nabízela také řadu 

magisterských (Master Degree) programů v různých managementech (projektový, personální, akviziční 

atd.), logistice, dopravě a informatice pod hlavičkou Administrative Sciences. Management nemůže být 

jen přívěskem podnikové ekonomiky, je to svébytná disciplína, která má ve světě i neekonomické fakulty 

orientované zejména na potřeby veřejného sektoru. 

ZÁVĚR 

Podniková ekonomika a management prošly za uplynulých třicet let rozdílným vývojem: podniková 

ekonomika v podstatě beze změny (viz 25. vydání Wöheho!) a management se z původní jedné 

nejednoznačně definované nauky (Koontzem nazvané „džungle managementu“) rozvinul do uceleného 

systému samostatných disciplín, ke každé z nich najdete v knihovnách hned několik knih charakteru 

učebnice. Svoje místo jako vysokoškolský předmět má strategický, personální, krizový, znalostní, 

projektový a mezinárodní management, další mají výrazně mezioborový charakter jako informační, 

business process a management jakosti nebo výroby a některé jsou zatím pouze aplikační oblastí praxe: 

např. facility, fleet nebo destination management. A to, co bylo na počátku pojímáno jako „management“, 

je v současné době odlišeno jako jádro managementu (spočívající v typických funkcích) a nazýváno 

obecný (General) management. 
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EKONOMICKÉ KRIZE V PODNIKOVÉM MANAGEMENTU A MOŽNOSTI 

JEJICH ŘEŠENÍ 

Emil Svoboda 

INTRODUCTION 

The changes taking place in Europe as well as in the world have a significant impact on all economies, 

i.e. including the economy of the Czech Republic. Other major factors include the globalization 

of the market environment permeating virtually all spheres of society. Hron (2001) states that the basic 

constant in the management of the development of business entities is change the proper control over 

which is the basic criterion for assessing the managerial work of all company managers. The economic 

situation characterized by the development of the crisis gradually arose in the developed economies 

of the world. Heide and Simonsson (2013) state that in the traditional crisis management and crisis 

communication literature organizational errors are seen as something entirely negative, even though 

error–free organizations should be considered as a chimera. Attention to errors is an important 

characteristic of so called high reliability organizations (HRO). These organizations have a safety culture 

that functions proactively and errors are understood as vital sources for resilience, learning and 

improvement. New developments in information technologies also strongly influence the behavior 

of business entities. Gates (1999) states that the flow of digital information makes it possible to transform 

all kinds and types of information into a uniform digital form and save the information in any computer, 

and subsequently process and forward the information. This fact is extremely important especially for all 

levels of management as all management processes are actually decision–making processes and 

subsequently influencing and checking processes, which means that all the above processes are in fact 

taking place through information processes. The company information system should satisfy the needs 

of all company functions by providing the necessary quantity, structure and quality of information. 

The individual functions ensure the operation of the company, i.e. the function means a specific activity. 

The quality of managerial decision–making depends on many crucial factors undergoing dramatic 

changes and it is the principal task of quality managers to make these changes beneficial with respect 

to correctly established objectives. An inappropriate response to any of the important factors of external 

or internal entrepreneurial environment can bring about local or more complex crisis situations.  

1 METHODS AND RESOURCES  

The objective of this scientific paper is to publish the results of the research conducted by the author 

(Brno 2011–2013); the subject–matter of the analysis is the decision–making process of the management 

of selected companies during their life cycle and the specification of circumstances which can lead 

to the creation of crisis situations. One of the aims of the analyses performed is the timely response 

of the business management that can alleviate the impacts of crises or possibly avert an impending crisis. 

The published results have a methodological character and formulate the algorithm of monitoring 

the causes of the crisis and possible solution of the crisis by the management. The analysis is carried out 

in accordance with an approach developed by Svoboda (2006), the use of which concerns virtually all 

life cycles of the business during which crises can arise. The paper describes the causes of economic 

crises and their possible solutions1.  

In order to accomplish the purpose, the authors have adopted a methodology thanks to which they 

could gradually achieve the purpose. The methods of strategic decision–making, controlled interview, 

management environment analysis and especially crisis management have been employed. 
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The companies analyzed are medium–sized business entities the object of business of which includes 

a wider range of activities and which use state–of–the art technical equipment for managing the company 

necessary for performing individual financial, economic and accounting analyses in connection with 

the analyses of the management and marketing. The data amassed concern especially Bioveta, a.s. 

Ivanovice na Hané. 

The analyses by means of the SPACE analysis, correlation tables, factor decomposition analysis, 

evaluation of changes by means of the aggregate price index, simulation models and Ishikawa diagram 

of causes and consequences have been used in the research. In this paper are presented especially 

the results received by carrying out the SPACE analysis and using the correlation table. 

2 RESULTS 

Below is given a brief summary of the management process in Bioveta, a. s. Ivanovice na Hané that is 

engaged in manufacturing and marketing veterinary medicinal products and bio preparations 

for livestock farming. Currently the company offers 29 groups of products in more than 65 countries 

of the world including several products intended for human medicine. The above broad and complex 

object of business requires the analyzed company to be able to adapt to the market requirements readily 

and creatively, i.e. to the requirements of a significant element of the external entrepreneurial 

environment. The other company systems are connected with the object of business, e.g. the organization 

system, company and internal management system, economic and financial system, human resources 

management system and the information system displaying and integrating all previous systems and 

therefore deciding about the approaches to the management of individual fields of activity 

of the company.  

The framework of successful managerial work is defined by factors establishing the company 

identity. They include especially the below synthetic indicators:  

 corporate design consisting of visually and possibly auditorily harmonized attributes of corporate 

symbols, 

 corporate culture, i.e. a system of standards of behavior, social conventions, and rules governing 

the collective behavior of people in the company, 

 corporate behavior, i.e. the response of the company to external stimuli, external interest groups 

and individuals as well as impulses sent by the company to its environment, namely of information 

character (marketing aspects), of material and energy character (e.g. quality of products) and 

of mixed character, 

 corporate communication, i.e. making corporate information available to the external environment. 

The information is classified into two basic groups, the first containing information provided to all 

entities, the other group containing information provided to selected users, such as suppliers, etc., 

 corporate products characterized by their quality, structure, price, distribution, form 

of communication and design, 

 all the above components participate in creating and promoting corporate image which is often 

a decisive factor in attracting new customers, suppliers and cooperating entities and therefore not 

only all managers but all employees should make every effort to enhance the corporate image. 

Obtained results can be presented by means of the correlation table and the SPACE method. 

The correlation table consists of four quadrants, i.e.: 

1) profi table products completely satisfying current customer requirements, 

2) profi table products, however, failing to fully comply with current customer requirements, 

3) products at the break–even point, however, the company management correctly responses to customer 

requirements, 



58 

 

4) unprofi table products which fail to satisfy current customer requirements. 

In compliance with the above analysis, 59.2 % of marketable products of Bioveta have been 

classified into the first quadrant and 14.5 % into the second quadrant. Products in quadrants I and II have 

been manufactured with cost effectiveness exceeding 10.1 %, i.e. they bring considerable economic 

benefit. The cost effectiveness of products in the third and fourth quadrants is up to 10.0 %. 21.5 % 

of products have been classified into the third quadrant and 4.8% into the fourth quadrant. 

The analysis clearly shows that products in the first quadrant satisfy the market requirements both 

from the point of view of economic benefits for the company and economic benefits for the customers. 

Products in the second quadrant are profitable but they face intense competition. This situation can be 

improved by responding to customer requirements more flexibly, putting the products on another market, 

or gradually withdrawing them from the market and stopping their production. The products in the third 

quadrant are still profitable but their economic benefit for the company is small. It reflects either high 

production costs or putting the products on unsuitable markets. The products in the fourth quadrant 

require a detailed assessment and either radical improvement or withdrawal from the market. 

The SPACE analysis complements the above conclusions and its summary results indicate that 

the veterinary bio preparations and medicinal products sales sector is comparatively stable, however, 

the dynamics of change in sales of individual products is high. Tab. 1 shows the results in the monitored 

temporal series. 

Table 1: Space analysis results (points) 

Year Characteristics of: 

The sector The company 

Attractiveness 
rate 

Stability Financial 
strength 

Competitive 
advantage 

1998 3,2 3,5 4,7 4,9 

1999 3,7 3,6 4,9 5,1 

2000 4,2 4,0 5,2 5,0 

2001 3,9 4,0 5,2 4,9 

2002 4,3 3,9 5,7 5,3 

2003 4,4 4,0 6,0 5,4 

2004 4,2 3,9 5,4 5,5 

2005 4,4 3,7 5,2 5,2 

2006 4,4 3,8 5,3 5,7 

2007 4,2 3,9 5,5 5,6 

2008 4,5 3,9 5,9 5,6 

2009 4,9 4,2 6,0 5,8 

2010 4,8 4,1 5,9 5,9 

2011 4,7 4,0 6,0 5,8 

2012 4,6 3,9 5,9 5,9 

2013 4,7 4,0 6,0 5,9 

Source: own processing 

Tab. 1 clearly shows that the financial strength of the company has significantly increased 

in comparison with the baseline, if evaluated by using a points scale, namely from 4.7 points to 6.0 points. 

The highest levels were achieved in 2003 and 2011, i.e. 6.0. The decrease in 2004 was due to initial 

problems following getting into new markets. The competitive advantage of the company has also 
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improved as the input value was 4.9 p. and the current value is 5.9 p. Business in the sector of medicinal 

products and bio preparations production can be assessed as stable with the input value of 3.5 p. and 

current 4.0 p. The attractiveness rate also offers a good business opportunity for the company. The input 

value was 3.2 p. and the current value is 4.7 p. The given values are characteristic for selected markets 

and they are average. 

3 DISCUSSION 

Crisis in business management means a situation when the company is failing to achieve any of its long–

term objectives, i.e. a partial crisis, or when the company is failing to achieve more long–term objectives, 

i.e. a major or complex crisis. The crisis can therefore be characterized as partial or complex. 

The procedure making it possible to predict and tackle a crisis can be divided into three phases: 

danger degree analysis (1), formulation of the crisis strategy defining the degree of danger or possibly 

elimination (2), and implementation of the crisis strategy, i.e. reduction or removal of the crisis causes 

(3). The danger degree analysis derives from the strategic decision–making process, namely 

the management environment analysis methods. On the basis of these methods individual factors are 

formulated including the probability of their occurrence in the internal and external management 

environment. By arranging the above factors according to the probability of their occurrence and from 

the highest to the lowest and simultaneously expressing the impacts of the crisis, the so called crisis 

matrix can be compiled. The crisis strategy is designed by analyzing the crisis matrix, i.e. it is necessary 

to determine measures and procedures limiting or terminating the crisis. The above clearly shows that 

there are four basic combinations of the probability of crisis occurrence including the explanation of their 

impacts: high probability of threat occurrence with above–average to great economic impacts (I), high 

probability of threat occurrence with below–average to small impacts (II), medium to small probability 

of threat occurrence with big economic impacts (III), medium to small probability of threat occurrence 

with small economic impacts (IV). 

The compilation of the crisis matrix gives general instructions on how to solve possible crisis. 

Situations I and III require removal of the cause of the crisis either by not undertaking the activity or 

gradually stopping and terminating the activity, or possibly proposal of an alternative solution. The 

situation II requires either limitation of the given activity or seeking an alternative solution of the given 

problem and the situation IV makes it possible to solve the crisis by an alternative or by taking common 

measures. After having formulated the crisis strategy, it is possible to devise a plan to limit or stop 

the crises if it arises. The data obtained from the crisis matrix can be used for a detailed map of risks 

containing all areas of activity of the company. The results of the research are to be used in practice by 

the business entities being subjects of the research.  

The results received correspond with the results of research carried out by some other authors, 

especially Hron (2006), Gozora (2001), Šimo (2000), Šuléř (1995), Tomšík (2004), Whitelay (1994) and 

Zuzák (2008). The above authors lay great emphasis on managerial work, efficient undertaking 

of business activities and eff ective application of marketing in business management. Boin and Lagadec 

(2002) place great emphasis on preparation of the company for the future – anticipation and resilience. 

CONCLUSION 

The analysis indicates that if the company wants to withstand the fiercely competitive pressures, it has 

to strive for obtaining valuable information about the management environment and other connections 

that the company can get on the basis of carrying out managerial, marketing, economic and financial 

analyses. It is possible to state that a healthy economy imposes new and exacting demands on strategic 



60 

 

decision–making of the business management that should use crisis management methods. The below 

requirements should be given preference: 

 putting into practice a system of recommendations concerning mitigation of the effects of financial 

and economic crises, 

 giving an appropriate response to the changing environment, especially external environment, 

 including the necessary scope for creativity and meeting customer requirements,  

 following modern methods of decision–making including a viable information system, state–of–

the–art information technologies, detailed knowledge of strategic decision–making and 

implementation of suitable motivation systems for managers and all employees, 

 employing recommended and adopted methods of crisis management in time in case of problems 

with meeting fundamental objectives of the company. 

The analysis performed in Bioveta indicates that the company properly responses to external and 

internal factors of business management and successfully develops it profitable activities. 

SUMMARY  

The scientific contribution states the conclusions of the research of MSM 6215648904 (Brno, 2011, Brno 

2012) with the emphasis on crisis management, which in the process of change management builds 

on the methodology of the creation, implementation and changes of business strategies formulated by 

the author as well as their needs for specification as a result of the effect of the turbulent environment 

of the management and other significant effects. The main causes are mentioned that lead 

to the occurrence of crisis situations and the methods of their analysis. Also, the strategies of dealing 

with crisis situations that have occurred are formulated. Subject Bioveta, a. s. in Ivanovice na Hané is 

analyzed in detail. The research proves the fact that companies managed in a modern way are in urgent 

need of a functional and properly executed crisis management system due to their complexity and risks. 

The objective of the present scientific contribution is to publish the results of the author’s research, 

in which the subject of the analysis is the area of decision–making of the company management 

in selected companies during their life cycle while stating circumstances which can lead to crisis 

situations in the company management. One of the tasks of the performed analyses is the timely reaction 

of the company management, which makes it possible for it to reduce the impacts of possible crises 

significantly, or to prevent a coming crisis. The published results have a methodological character and 

they state the formulation of an algorithm of monitoring the causes of a crisis with possibilities of their 

solution by the company management. The analysis is carried out according to the approach formulated 

by Svoboda (2006 and 2008), the application of which relates to almost all phases of the company life 

cycle in which crises may occur. The contribution states the causes of the occurrence of crisis situations 

in analyzed business entities, in the area of economic, financial and accounting activities with 

possibilities for their solution using the principles of crisis management with application of the principles 

of knowledge management. Methods of strategic decision–making, controlled dialogue, methods 

of management environment analysis, economic and financial analyses and in particular, methods 

of crisis management application were used with the focus on the markets in the Czech Republic and the 

EU and on international markets. The analyzed companies represent medium–sized business entities with 

a more extensive scope of business and equipped with modern technical means of control that are 

necessary for carrying out individual kinds of financial and economic analyses, specifically in connection 

with analyses of management and marketing. Bioveta, a. s. in Ivanovice na Hané is analyzed in detail. 
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Abstract 

The aim of the paper is to publish the results of the author’s research, in which the subject of the analysis is 
the area of corporate management decision–making process in selected enterprises during their life cycle, 
considering some important aspects that may lead to crisis situations in corporate management. One 
of the objectives of the performed analyses is a timely response of the corporate management, which allows 
the management to significantly reduce the impacts of possible crises, or prevent emerging crises. The published 
results have methodological implications, and present a formulation of an algorithm for monitoring the causes 
of a crisis, devising strategies for the corporate management to deal with them. The paper presents the main 
causes of crisis situations in the analyzed business entities in the area of economic and financial activities, 
providing strategies for their resolution applying the principles of crisis management together with the principles 
of knowledge management. The analyzed enterprises are medium–sized companies with an extensive scope 
of business.  
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