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VÝVOJ PODNIKATELSKÉHO PROST ŘEDÍ ČR V KONTEXTU 
VÝZNAMNÝCH ZM ĚN 

Blanka Baráková 

ÚVOD 

Na podnikatelské prostředí v České republice působí nejenom změny uvnitř našeho státu, ale i 
okolí, zejména integrační procesy související se vstupem do Evropské unie. Cílem příspěvku 
je analyzovat nejenom podnikatelské prostředí v ČR, ale i vlivy které na jeho vývoj působí. 
V porovnání s vyspělými západoevropskými státy se jedná o relativně krátkodobý vývoj, 
během kterého ovšem došlo již k výraznému rozvoji i útlumu podnikatelské činnosti.  

1 HISTORICKÝ VÝVOJ PODNIKATELSKÉHO PROST ŘEDÍ V ČR 

Podnikatelské prostředí ČR se vlivem politické situace začalo plně rozvíjet až v roce 1989, 
kdy došlo k tzv. převratu a pádu socialismu. Získat oprávnění podnikat bylo do té doby velice 
obtížné a pro tehdejší režim nežádoucí. Politická změna se záhy začala promítat i do 
ekonomické situace našeho státu a soukromé podnikání se začalo rozvíjet. Této nové situaci 
bylo třeba přizpůsobit legislativní rámec a stanovit pravidla pro podnikání.  

S účinností od 1. května 1990 vstoupil v platnost zákon o soukromém podnikání občanů. 
Obchodní zákoník vznikl spolu se živnostenským zákonem a zákonem o účetnictví v roce 
1991. Další legislativa byla postupně s vývojem podnikatelského prostředí a jeho potřebami 
implementována. Počet právnických i fyzických osob vzrůstal. 

Tehdejší Československá federativní republika započala jednání o vstupu do Evropské 
unie. Jejich výsledkem byla Evropská dohoda o přidružení, která ovšem z důvodu rozpadu 
federálního státu nevstoupila. Proběhla nová jednání, která vedla v roce 1993 ke vzniku nové 
Evropské dohody o přidružení České republiky k EU, platné od února roku 1995. Díky této 
dohodě byla až na některé výjimky (např. dovozní a vývozní kvóty na  zemědělské výrobky) 
odstraněna veškerá cla pro vzájemný obchod mezi Evropskou unií a Českou republikou. 
Kromě odstranění cel byl také postupně uvolňován pohyb kapitálu. V roce 1996 požádala 
Česká republika o vstup do Evropské unie. Vyjednávací proces byl ukončen Smlouvou o 
přístupu, jenž vstoupila v platnost 1. května 2004. K tomuto datu se Česká republika stala 
členským státem EU.  

Vstupem ČR do EU se podnikatelům otevřely nové trhy a tedy i nové obchodní 
příležitosti. Kromě trhu EU mohou české podniky vstupovat na trhy států, s nimiž má EU tzv. 
preferenční dohody.  Kromě pozitivních efektů s sebou ovšem vstup do EU přinesl i negativa 
v podobě vyšší konkurence a přísnějších norem v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany 
a bezpečnosti zdraví při práci a ochrany spotřebitele. Na tuto novou situaci musela většina 
firem reagovat a přizpůsobit se.  

Evropská unie poskytuje finanční prostředky na regionální rozvoj prostřednictvím 
strukturálních fondů. Podnikatelé tak mají možnost v rámci konkrétních opatření požádat o 
dotaci a využít ji k rozvoji svého podnikání.   

Krize s sebou přinesla nejistotu dalšího vývoje. Před krizí docházelo v ČR 
k ekonomickému růstu a v podnikatelském prostředí převládala zejména pozitivní nálada. Jak 
ukazuje graf, tempo růstu hrubého domácího produktu mělo až do roku 2007 rostoucí trend. 
S příchodem hospodářské krize ovšem začala klesat spotřeba a zisky firem, které byly nuceny 
začít radikálně šetřit a mnoho jich tuto změnu neustálo a podnikání ukončilo. Hrubý domácí 
produkt oproti roku 2008 poklesl a více než 4 %. I přes současnou pozitivní prognózu ohledně 
dalšího vývoje (meziroční růst hrubého domácího produktu 2,4 % v druhém čtvrtletí 2010) si 
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již vlastníci a manažeři podniků uvědomují vysoké riziko a přizpůsobují tomu i koncepci 
podnikání. S rozsáhlými investicemi většina podniků vyčkává a volí méně rizikové projekty.  

        Graf 1: Tempo růstu hrubého domácího produktu v letech 1997 až 2009 

 

       zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Tendence v podnikatelském prostředí ovlivněné hospodářskou krizí se dle prof. Pitra, 
předsedy Rady expertů České manažerské asociace, dají rozdělit na tendence, které budou 
působit i nadále, tendence, jejichž dosavadní vliv poklesne a tendence, jejichž vliv byl 
hospodářskou krizí posílen a po jejím odeznění vzroste. (Pitra, 2011) 

Mezi tendence, které budou působit i nadále lze zařadit kolísání cen a nedostatek 
jednotlivých komodit (potravinová krize, plynová krize). Státy musí na tyto skutečnosti  
reagovat tak, aby nebylo významně ohroženo obyvatelstvo. Důsledky konkrétních opatření 
jsou často nepříznivými pro jiné státy.  

Ačkoliv se v posledních letech stále více využívali v managementu různé matematické a 
simulační modely, krize odhalila jejich slabá místa, která se projevila v nefunkčnosti těchto 
modelů v mimořádných situacích. Ekonomická teorie, založená na axiomu racionálního 
chování ekonomických subjektů, musí brát v potaz i skutečnosti, že lidé se mohou z různých 
důvodů chovat iracionálně. Důležitým předpokladem pro úspěch na trhu je rychlost reakce na 
změny v podniku i v jeho okolí a inovace, které podnik odliší od konkurence.  

Tendence, kterou si uvědomuje celý svět a která je předmětem častých diskuzí, je přesun 
těžiště rozvoje světové ekonomiky do Asie. Jedná se nejenom o hrozbu, ale i o příležitost 
v podobě nových trhů, kam by firmy měli soustředit svoji pozornost a pokusit se uspět.   

Druhá skupina, tj. tendence, jejichž dosavadní vliv poklesne, zahrnuje pokles snahy 
jednotlivých států o posílení globalizace světové ekonomiky. Globalizace byla až donedávna 
vyzdvihována pro její pozitivní vliv. Negativa, která se projevila v souvislosti s finanční a 
poté hospodářskou krizí změnila postoj řady států a podniků k tomuto fenoménu. Žádoucí se 
stala přísnější regulace finančních trhů, obnovení celních bariér vůči importu zahraničního 
zboží a služeb, posílení státního dohledu nad mezinárodními fúzemi a akvizicemi. Státy se 
tedy více uchylují k protekcionalismu a soustřeďují pozornost na svou ekonomiku.  

Co se týče tendencí, jejichž vliv byl hospodářskou krizí posílen a po jejím odeznění 
vzroste, jedná se zejména o ztrátu důvěry ve schopnost organizací plnit plnohodnotně svou 
společenskou roli, přispívat k rozvoji společnosti a dostát svým závazkům společenské 
odpovědnosti. Nejenom na straně výrobců, ale i na straně spotřebitelů dochází ke změnám, 
konkrétně v jejich spotřebitelském chování, kdy zákazníci preferují cenově dostupné, snadno 
obsluhovatelné a praktické produkty. 



 5 

Nejenom na tyto uvedené tendence, ale i na další budou muset podniky reagovat tak, aby byly 
konkurenceschopní a uspěly v dnešní době charakteristické rychlými změnami a nejistou 
budoucností.  

2 PODNIKATELSKÉ PROST ŘEDÍ V ČESKÉ REPUBLICE 

Následující graf 2 zachycuje vývoj počtu ekonomických subjektů v České republice v letech 
1990 až 2008. Jak je z grafu zřejmé, po téměř celé sledované období je zaznamenán rostoucí 
trend. V posledních letech je ovšem růst pozvolnější. V roce 1991 byl oproti předcházejícímu 
roku zaznamenán více než čtyřnásobný růst počtu ekonomických subjektů. V následujících 
letech se tempo růstu snížilo a v 90. letech 20. století rostly počty ekonomických subjektů 
průměrně o 9,76 % ročně. V letech 2000 až 2003 byl průměrný roční růst 4,33 % a po vstupu 
do EU, tj. v letech 2004 až 2008 1,87 %.  

Graf 2: Ekonomické subjekty v ČR v letech 1990 až 2008 
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      zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Graf 3 zachycuje členění ekonomických subjektů dle fyzických a právnických osob. Z grafu 
je zřejmé, že fyzické osoby několikanásobně převyšují počet právnických osob. Dynamičtější 
vývoj probíhá u PO. V letech 1995 až 2000 vzrostl jejich počet o 89 %, zatímco u FO se 
jednalo o růst o 49 %. I v následujících letech bylo tempo růstu vyšší u právnických osob. Za 
celé sledované období, tj. mezi roky 1995 a 2008, vzrostl počet PO o 202 %, zatímco počet 
FO o 73 %.  

Graf 3: Ekonomické subjekty v ČR: rozdělení dle fyzických a právnických osob 
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             zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Jak zachycuje následující graf 4, nejvíce ekonomických subjektů bylo v roce 2004 
registrováno v Hlavním městě Praha (417 tis.). Tento kraj výrazně převyšuje ostatní. 
Následuje Středočeský kraj (263 tis.), Jihomoravský kraj (253 tis.) a Moravskoslezský kraj 
(227 tis.). Naopak nejmenší počet ekonomických subjektů je registrován v Karlovarském kraji 
(75 tis.), ve Vysočině (96 tis.), v Pardubickém kraji (102 tis.) a Libereckém kraji (108 tis.). 
Celkem bylo v České republice registrováno 2,4 mil. ekonomických subjektů.  

Graf 4: Ekonomické subjekty dle jednotlivých krajů ČR v roce 2004 
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zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Následující graf 5 zachycuje členění ekonomických subjektů dle krajů v roce 2008. Situace se 
oproti roku 2004 nijak zásadně nezměnila. Celkový počet ekonomických subjektů v ČR 
vzrostl na 2,5 mil. Největší změna proběhla v Praze, kde vzrostl počet ekonomických subjektů 
o téměř 13 %, nejmenší změnu (4,4 %) zaznamenal Zlínský kraj. Průměrně se v celé České 
republice zvýšil počet ekonomických subjektů o 8,5 %. 

Graf 5: Ekonomické subjekty dle jednotlivých krajů ČR v roce 2008 
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 zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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3 STRUKTURA EKONOMICKÝCH SUBJEKT Ů 

Následující graf 6 zachycuje strukturu fyzických osob dle jejich hlavního předmětu podnikání 
v roce 1995. Převažující oblastí je obchod a opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní 
spotřebu a převážně pro domácnost (31 %), následují činnosti v oblasti nemovitostí a 
pronájmu (17 %), zpracovatelský průmysl (15 %), stavebnictví (12 %) a zemědělství, 
myslivost a lesnictví (9 %). Další činnosti, které nejsou statisticky významné, zahrnuje 
skupina ostatní (16 %). Do této skupiny patří např. rybolov a chov ryb, těžba nerostných 
surovin, výroba a rozvod elektřiny, ubytování a stravování, doprava, finanční služby, vzdělání 
a zdravotní a sociální péče.  

Graf 6: Fyzické osoby dle předmětu podnikání v roce 1995 
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              zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
 
Situaci v roce 2008 zachycuje následující graf 7. K významné změně v porovnání s rokem 
1995 nedošlo, převažujícím předmětem je stále obchod a opravy motorových vozidel a 
výrobků pro osobní spotřebu a pro domácnost. Podíl této skupiny na celkovém počtu FO klesl 
ve prospěch jiných skupin na 27 %. Druhou skupinou jsou opět činnosti v oblasti nemovitostí 
a pronájmu (18 %), dále zpracovatelský průmysl (14 %), stavebnictví (13 %) a zemědělství, 
myslivost a lesnictví (6 %). Skupina ostatní, která zahrnuje další činnosti, tvoří 22 % 
z celkového počtu FO podnikajících v roce 2008. Největší změnu  zaznamenalo zemědělství, 
myslivost a lesnictví, kde se snížil podíl na celkovém počtu o 3 procentní body.  

Graf 7: Fyzické osoby dle předmětu podnikání v roce 2008 
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              zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Struktura právnických osob v ČR dle předmětu podnikání je zachycena grafem 8 a zahrnuje 
oproti fyzickým osobám významnou položku – ostatní veřejné, sociální a osobní služby. Tato 
skupina představuje z celkového počtu právnických osob 23 % a po obchodu a opravách 
motorových vozidel a výrobků pro osobní spotřebu a převážně pro domácnost (30 %) je 
druhou nejvýznamnější skupinou.  Následují činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu (14 
%), zpracovatelský průmysl (9 %), stavebnictví (6 %) a zemědělství, myslivost a lesnictví (4 
%). Další činnosti, které nejsou statisticky významné, zahrnuje skupina ostatní (14 %). Do 
této skupiny patří např. rybolov a chov ryb, těžba nerostných surovin, výroba a rozvod 
elektřiny, ubytování a stravování, doprava, finanční služby, vzdělání, zdravotní a sociální 
péče, ale i veřejná správa.  

Graf 8: Právnické osoby dle předmětu podnikání v roce 1995 
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             zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
 
V roce 2008 byla struktura právnických osob z hlediska předmětu podnikání oproti roku 2008 
pozměněná, jak ukazuje graf 9. Ke změně došlo na předních místech tabulky, kdy první místo 
zaujímají s 28 % činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu. Jedná se o poměrně významný 
posun v porovnání s rokem 2004, kdy tato skupina tvořila 17 %.   

Graf 9: Právnické osoby dle předmětu podnikání v roce 2008 
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            zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Následující graf 10 zachycuje strukturu právnických osob dle právní formy v roce 1995. 
Převažující právní formou (50 %) byly společnosti s ručením omezeným, následovala 
sdružení fyzických a právnických osob (22 %). Akciové společnosti tvoří 4 %. Do skupiny 
ostatní patří nadace, státní podniky, organizační složky státu, příspěvkové organizace apod.  

Graf 10: Právnické osoby dle právní formy v roce 1995 
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              zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Rok 2008 zaznamenal oproti roku 1995 změnu zejména ve skupině ostatní, jejíž význam 
vzrost na 28 %. Převažující formou podnikání stále zůstávají společnosti s ručením 
omezeným, což je dáno zejména způsobem ručení za závazky, kdy jednatelé ručí pouze do 
výše svého nesplaceného vkladu. Jedná se tedy o relativně bezpečnou formu podnikání, kdy 
v případě vzniku dluhů není ohrožen osobní majetek podnikatelů. Dle práva v ČR je možné 
obvinit jednatele z úmyslného poškození společnosti a vymáhat uhrazení závazků z osobního 
majetku, prokazování je ovšem složité. 

Graf 11: Právnické osoby dle právní formy v roce 2008 
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               zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

4 VZNIK, ZÁNIK A BANKROTY SPOLE ČNOSTÍ 

Po roku 1989, tj. po revoluci došlo k rozvoji podnikání a mnoho lidí se rozhodlo odejít ze 
zaměstnání a začít podnikat, případně podnikat při zaměstnání. Následující graf 12 zachycuje 
situaci v letech 1995 až 2008, kdy počáteční boom postupně odezníval a počty každoročně 
nově vzniklých ekonomických subjektů klesaly. V roce 2003 došlo oproti roku 2002 
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k výraznějšímu nárůstu, který souvisí s vyšším tempem rozvoje ekonomiky. Naproti tomu 
zaniklé ekonomické subjekty mají téměř po celé období rostoucí trend. Vysoký nárůst počtu 
zaniklých firem v roce 2004 byl způsoben legislativními úpravami v podnikaní a zpřísněním 
evidence, na jehož základě velké množství fyzických osob přerušilo či ukončilo svoji 
podnikatelskou činnosti.  

Graf 12: Vzniklé a zaniklé ekonomické subjekty v letech 1995 až 2008 
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zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

Údaje o zaniklých ekonomických subjektech zahrnují nejenom dobrovolné ukončení 
podnikatelské činnosti, ale i bankroty, které jsou negativní, avšak nedílnou součástí 
podnikatelského prostředí. Po sedmi letech trvajícím klesajícím trendu byl v roce 2008 
nastolen rostoucí trend, což bylo spjato zejména s hospodářskou krizí. V roce 2009 
zbankrotovalo 1 482 firem. Oproti roku 2008 došlo k výraznému nárůstu o 42 %. Většina 
bankrotů proběhla u právnických osob (79 %). Jak by se dalo předpokládat, bankroty se 
týkaly zejména malých a středních podniků. Velké firmy dokázaly snížit své náklady a udržet 
se na trhu. Ačkoliv se situace zdá dramatická, počet bankrotů zdaleka nedosahuje situace 
v letech 1999 až 2002, kdy k nim docházelo nedostupností úvěrů, kdy banky po očištění 
nedobytných pohledávek omezily půjčky podnikům  

S bankroty společností je spojena i platební morálka a vymahatelnost práva. Špatná 
platební morálka významně přispívá k druhotné platební neschopnosti, která může vést ke 
zhoršení finanční situace podniků, případně i k jejich bankrotu. Vymahatelnost práva je 
problematickou záležitostí pro věřitele a Česká republika, resp. právní systém má v této 
oblasti značné nedostatky. V případě bankrotu dlužníků může být ohrožena finanční stabilita 
věřitelské firmy. Konkurzní řízení trvá v České republice příliš dlouhou dobu. Např. v roce 
2008 bylo 44 % případů v řízení starších než pět let, 29 % případů starších než sedm let. 
V důsledku dlouhých vyřizovacích lhůt dochází k úniku majetku a z přihlášené pohledávky 
tak v konečném důsledku získají věřitelé 19 %, což je dle údajů Světové banky nejméně ze 
zemí EU-27. Např. ve Finsku se jedná o 90 %.  

Situaci by měl zlepšit nový insolvenční zákon, který od 1. 1. 2008 nahradil zákon o 
konkurzu a vyrovnání. Tento nový zákon by měl nejenom urychlit konkurzy, ale také 
prostřednictvím reorganizace ozdravit firmy a umožnit jim pokračovat v podnikatelské 
činnosti. 



 11 

ZÁVĚR 

Česká republika je poměrně malou otevřenou ekonomikou, závislou na exportu, která je tak 
významně ovlivněna světovým děním. Jakékoliv změny nás ovlivňují a je třeba na ně 
reagovat. Každý podnikatel či manažer podniku tedy musí vzít tuto skutečnost v úvahu a být 
připraven rozhodovat se na základě více faktorů. Podnikatelské prostředí v České republice 
po revoluci zažilo v 90. letech „boom“, kdy prudce rostl počet právnických osob a lidé, 
fyzické osoby, zahajovali své podnikání. Na začátku tohoto století se situace zklidnila a 
podnikatelské prostředí je relativné stálé. Vstup ČR do EU strukturu podnikatelského 
prostředí ani počet ekonomických subjektů výrazně neovlivnil. Významnější změny přinesla 
až hospodářská krize, jejímž vlivem ukončilo podnikání vyšší množství subjektů než 
v předcházejících letech.  
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VÝCHODISKÁ ZO ZADLŽENOSTI SLOVENSKA A KRAJÍN EÚ 

Štefan Bugri 

ÚVOD 

Aj keď finančná a hospodárska kríza pomaly doznievajú,  Eurozóna (pokrýva v súčasnosti 
307 miliónov obyvateľov)  aj v roku 2010 odoláva vážnym výzvam. Okrem sociálnych 
problémov pre rastúcu nezamestnanosť čelia štáty aj hrozbe v podobe vysokých štátnych 
dlhov. Vlády v snahe čo najviac zmierniť dôsledky krízy zanechali značnú dieru v strope 
stanovenom v Pakte stability a rastu.    

Dlhy štátov Európskej únie rástli už pred vypuknutím svetovej hospodárskej krízy. Po 
jej nástupe sa zvýšila aj nezamestnanosť, čím sa znížili príjmy vlád využívané aj na 
vyplácanie dôchodkov či sociálnych dávok. Počet ľudí v dôchodkovom veku v únii navyše 
stále rastie, čím sa zároveň zvyšujú náklady na dôchodky, ale aj zdravotnú starostlivosť. 
Keďže podľa odborníkov už v Európe nemožno očakávať taký vysoký rast ekonomiky ako v 
období pred krízou, životný štandard mnohých obyvateľov EÚ sa zníži. Zvyšovaniu daní 
bráni zasa rastúca nezamestnanosť a neistý rast. Analytici upozorňujú na dôsledky 
predčasného ukončenia stimulov hoci peniaze investované na podporu hospodárskej aktivity 
na druhej strane generujú ďalšie problémy. 

1  DÔSLEDKY HOSPODÁRSKEJ KRÍZY 

1.1  Hospodárska kríza a sociálne dopady 

Dôchodky a iné sociálne dávky sa pravdepodobne budú musieť obmedziť, ak sa má zabrániť 
kolapsu a nekontrolovateľnému rastu dlhu. Mnoho ľudí si tak už nebude môcť kúpiť toľko 
tovarov a služieb, ako v súčasnosti. Podľa českého sociológa z Ostravskej univerzity Jána 
Kellera, ktorý sa dlhodobo venuje problematike rozdelenia bohatstva v spoločnosti "väčšina 
Európanov asi skutočne schudobnie". Nepriaznivé dopady na životy množstva ľudí 
predpokladá v nasledujúcom období aj Vladimír Baláž z Prognostického ústavu Slovenskej 
akadémie vied, ktorý poznamenal:  "Demografický vývoj smeruje k tomu, že štát bude 
poskytovať len základný balík sociálnych služieb v rámci verejného poistenia, teda dôchodok 
na úrovni sociálneho minima, základnú zdravotnú starostlivosť a podobne," . V súčasnosti je 
napríklad priemerný mesačný starobný dôchodok na Slovensku asi 350 eur, životné minimum 
dosahuje 185 eur. 

1.2 Ekonomická  situácia Grécka 

Vážnym ekonomickým problémom čelí  v tomto období Grécko. Tamojšia vláda sa rozhodla 
s vysokou zadlženosťou bojovať zmrazením penzií, znížením platov v štátnej správe či 
zvyšovaním daní. Napriek tomu si juhoeurópsky štát potrebuje peniaze naďalej požičiavať.  

Grécko priznalo, že po celé roky falšoval štatistiky. Nakoniec sa ukázalo, že rozpočtový 
deficit Grécka presahuje 12 percent hrubého domáceho produktu, pričom pravidlá EÚ 
povoľujú deficit maximálne do troch percent HDP. Dodržiavanie týchto limitov je kľúčové, 
ak má byť zachovaná finančná stabilita eurozóny.  

Grécko uviedlo, že trvá na svojom emisnom programe, hoci finančné trhy sú z toho 
nervózne. Obavy investorov sú dobre viditeľné pri pohľade na vývoj výnosov štátnych 
dlhopisov. Výnos sa pohybuje opačne k cene dlhopisov, takže keď cena klesá, pretože o 
papier nie je záujem, výnos sa zvyšuje.  

Ďalšia emisia dlhopisov je ale v prípade Grécka teraz rovnako neistá. Najprv totiž 
Európska únia bude musieť schváliť plán konsolidácie verejných financií a až pokiaľ nebude 
mať námietky, môžu Atény vydať ďalšiu emisiu. A k tomu sa taktiež chystajú.  
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Grécko je rozpočtovo chronicky nedisciplinovaným členom, zatiaľ čo Španielsko a 
Írsko patrili pred krízou k disciplinovanej rozpočtovej elite a doplatili okrem iného na nízke 
úrokové sadzby v eurozóne, ktoré im nafúkli realitnú bublinu. 

1.3 Finančné problémy eurozóny 

I napriek tomu, že nie všetky štáty EÚ sa nachádzajú v tejto situácii, všetci však musia úplne 
rovnako hľadať výrazné úspory v štátnej kase a súčasne nemajú možnosť svojim ekonomikám 
uľaviť uvoľnenejšou menovou politikou. Výskumy pritom jasne ukazujú, že ak chcú vlády 
jednotlivých členských štátov, aby rozpočtové reformy rýchlo naštartovali nový rast, musia 
splniť dve základné podmienky. Po prvé, nezvyšovať priame dane - zdanenie práce a ziskov. 
A za druhé, odprevadiť diétu štátnej kasy čo najsilnejšou menovou expanziou. 

Druhá úloha vyzerá v zovretí spoločnej meny takmer nadľudsky. Viacero 
renomovaných ekonómov začala preto Portugalsku, Írsku, Grécku a Španielsku radiť, aby 
euro jednoducho odpísali a zaviedli späť svoje vlastné meny. Myšlienka je síce na prvý 
pohľad lákavá, ale v praxi nepoužiteľná. Treba  si uvedomiť, čo by sa stalo Grécku po 
znovuzavedení drachmy.  

Ľudia a podniky by začali zarábať a platiť štátu dane v drachmách. Štát by však svoje 
dlhy musel ďalej splácať v eure, voči ktorému by drachma po svojom zavedení zažila voľný 
pád. Dlh by potom narastal exponenciálnym tempom a Grécko by sa stalo o to lákavejším 
terčom špekulatívnych útokov. 

V Španielsku a v Írsku by bol síce štát na prvý pohľad v lepšej pozícii. Pod oveľa 
silnejším tlakom by bol však súkromný sektor. Írske banky sú v zahraničí veľa zadlžené v 
eurách a divoký pád novej írskej libry by prakticky znemožnil ich splácať. Nové problémy vo 
finančnom sektore by potom nehasil nikto iný ako štát. Opätovné zavedenie vlastnej meny by 
teda v tejto chvíli problémy periférií eurozóny neriešilo, ale iba ich ďalej vyhrocovalo a 
približovalo štátne kasy  k bankrotu. 

Podľa slovenskej premiérky Ivety Radičovej: “Nadmerne zadlžené krajiny eurozóny 
by mali byť prinútené vyhlásiť bankrot, a nie ich zachraňovať”. Podľa Radičovej vytvorenie 
Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu, tzv. eurovalu, ktorý vznikol v roku 2010 
pre prípad, že by niektorý z členov Európskej únie potreboval finančnú pomoc, 
pravdepodobne viac problémov spôsobí, ako vyrieši. Slovensko odmietlo prispieť na 
záchranný úver pre Grécko vo výške 110 miliárd eur, na ktorý by sa mali pozbierať všetci 
členovia eurozóny. Súhlasilo len s vytvorením eurovalu v hodnote 750 miliárd eur.  

Postoj Slovenska ohromil európskych predstaviteľov v Bruseli, Európsku centrálnu 
banku a tiež lídrov eurozóny, ktorí považujú ochotu pomôcť inej členskej krajine za základ 
finančnej stability menovej únie. Eurokomisár pre hospodárske a menové záležitosti Olli 
Rehn na rozhodnutie slovenského parlamentu zareagoval nezvyčajne ostro: "Môžem iba 
ľutovať toto porušenie solidarity v rámci eurozóny."  

Radičová, ktorá sa dostala k moci po júnových parlamentných voľbách  sľúbila, že 
zníži rozpočtový deficit, jeho kritiku odmietla. Krajiny eurozóny sú podľa nej povinné 
ustrážiť si svoje financie a nezadlžiť sa tak, aby sa stali pre ostatných bremenom. Slovensko 
je najchudobnejším štátom menovej únie. Slovenskí politici preto nevidia dôvod, prečo by 
mali ich daňoví poplatníci zachraňovať oveľa bohatšie márnotratné štáty.  

Niektorí analytici sa domnievajú, že príčinou odmietavého postoja Slovenska k 
pôžičke Grécku je práve to, že je chudobnejšie a menej integrované do eurozóny. Nemeckí a 
francúzski politici boli napríklad pod tlakom a museli konať, pretože banky v ich krajine 
nakúpili množstvo gréckych dlhopisov, ako aj dlhopisov ďalších zadlžených štátov južnej 
Európy. Slovenské banky vo svojich portfóliách nemajú veľa zahraničných dlhopisov.  
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Lars Christensen, hlavný ekonóm Danskebank v Kodani, si myslí, že Radičová len 
nahlas povedala to, čo sa nepáči ani škandinávskym a holandským lídrom, ktorých tiež 
poburuje nezodpovedná fiškálna politika niektorých štátov únie.  

1.4 Návrh riešení pre zlepšenie finančnej disciplíny v Eurozóne 

Podľa slovenskej premiérky  Radičovej EÚ potrebuje úplne zreformovať svoje inštitúcie, 
vrátane štatistického úradu a kontrolných orgánov, aby zabránila podobným krízam, s akou 
bojuje Grécko. Domnieva sa, že európske úrady a ratingové agentúry, ktoré nedostatočne 
monitorovali situáciu v tejto balkánskej krajine a banky, ktoré nadmerne riskovali, sú 
spoluzodpovedné za situáciu, v akej sa Grécko ocitlo.  

Slovenská premiérka dodala, že eurozóna potrebuje vytvoriť "proces riadeného 
bankrotu" pre štáty, ktoré nezvládajú svoje dlhy, aby šetrne hospodáriace krajiny nemuseli 
znova platiť účty za márnotratných susedov.  Slovensko by sa  mohlo s nepriaznivým trendom 
vyrovnať jednoduchšie než ďalšie štáty. Krajina je chudobnejšia než pôvodní členovia EÚ, čo 
naďalej ostáva lákadlom pre investorov. Slovensko už navyše má skúsenosti s reformami, 
ktoré sa negatívne dotkli niektorých ľudí. Je však otázne, či si tieto výhody udrží i naďalej. 
Predstavitelia politických strán síce pred parlamentnými voľbami hovorili o potrebe šetriť, 
zároveň však sľubujú ďalšie sociálne výhody, ako zvýšený štátny príspevok na materskej 
dovolenke či trinásty dôchodok.  

Záchrana finančných trhov cestou rozpočtových prostriedkov objemom vo výške 
trilión dolárov hrozí, že sa zmení na „bumerangový efekt“, väčšina  krajín eurozóny  sa môže 
dostať do bankrotu, na základe čoho môže vzniknúť nová globálna kríza. Investori, bankári 
a analytici vyslovujú nebezpečenstvo, že dlhové bremeno a zadlženosť, môžu vytvoriť údernú 
vlnu pre financovanie trhov. „Nie je pochýb, že riziko toho, že z bubliny na finančných 
trhoch, vznikajú štátne bubliny a  mnohé krajiny sa nachádzajú na hrane toho, čo si môžu 
dovoliť. 

Experti predpokladajú, že sa rok 2010 stane rokom rýchleho rastu zadlženosti krajín 
Európskej únie a USA. Stratég banky Unicredit, Korelij Purps sa obáva, že dlhová pozícia 
štátov bude mať oveľa dramatickejšiu podobu, ako bubliny na trhu s nehnuteľnosťami. Zlá 
situácia je aj na trhu zo štátnymi dlhmi. Situácia sa zhoršila od deväťdesiatich rokov minulého 
storočia, kedy štátne bankroty boli spojené len s krajinami s rozvíjajúcou sa trhovou 
ekonomikou, hovorí  hlavný ekonóm Deutsche Bank Томас Майер. Štátne bankroty boli 
priznané len dva – Rusku v roku 1998 a Argentíne v roku 2001. V súčasnosti, tvrdí ekonóm, 
mimo ohrozenia nie sú ani krajiny Európskej únie. 

Krajiny eurozóny si od začiatku tohto roka na finančných trhoch požičali už 
rekordných 110 miliárd eur.  S ďalším zadlžovaním sa ale zvyšujú aj sadzby úverov, čo je 
zvlášť nebezpečné pre finančne najslabších členov. Podľa analytikov sú totiž nútení platiť za 
rastúce deficity aj vyššiu cenu. Vysoké zadlžovanie už s obavami nesledujú iba analytici, ale 
aj investori. Teda ľudia, od ktorých si vlády požičiavajú. Niektorí z investorov už dokonca 
dali najavo, že ak si ďalšie peniaze budú chcieť požičať krajiny, ako je Grécko, Portugalsko, 
Španielsko, Írsko či Taliansko, tak už to bude za vyššie úroky ako doteraz.  

Zvýšia sa výdavky za úroky. "Problém ohrozenia štátnych financií je ešte len na 
začiatku. Krajiny s vysokými dlhmi budú musieť platiť stále vyššie úroky, keď budú vydávať 
ďalšie dlhopisy," varovala  riaditeľka divízie fixných príjmov vo finančnej spoločnosti Axa 
Investment Managers Theodora Zemeková. Na rastúce riziká, ktoré pre jednotlivé krajiny 
eurozóny môže znamenať ďalšie zadlžovanie, ale upozorňuje viac investorov. Niektorí varujú 
dokonca pred "výpredajom" dlhopisov vlád eurozóny, ak sa objaví čo i len náznak, že politici 
si už s dlhmi nevedia rady. 

Podľa analytikov IHS Global Insight by si krajiny eurozóny s prudko rastúcim štátnym 
dlhom mohli vziať príklad z Belgicka, ktoré s podobnými problémami zápasilo v 90. rokoch 
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minulého storočia. V poslednom období sa žiadnej z krajín dnešnej eurozóny nepodarilo 
znížiť štátny dlh tak výrazne z tak vysokej hodnoty - zo 134 % hrubého domáceho produktu 
(HDP) v roku 1993 na 114 % v roku 1999 a 84 % v roku 2007.  
           V roku 1990, keď dlhová kríza krajiny dosiahla najväčšie rozmery, vynakladalo 
Belgicko len na platby úrokov z dlhov 12 % HDP. Kríza v krajine vypukla v 70-ych rokoch, 
keď vtedajšie vlády zápasili o budúcnosť dvojjazyčnej krajiny a enormne podporovali s 
finančnými problémami zápasiaci uhoľný a oceliarsky priemysel. Výsledkom bol prudký rast 
rozpočtového deficitu. Ani ten, ani otázka štátneho dlhu nepatrila však v tom čase k prioritám 
belgickej vlády. 
            "Ako sa rozpočtový deficit objavil, tak zasa zmizne," vyhlásil minister pre štátny 
rozpočet zo začiatku 80. rokov 20. storočia Guy Mathot. V čase, keď túto  vetu povedal, 
dosahoval štátny dlh Belgicka už takmer 100 % HDP a deficit štátneho rozpočtu dvojcifernú 
hodnotu. Na tej sa udržal od roku 1981 do roku 1986. 
           Belgické financie a celá ekonomika nabrali úplne nový smer v polovici 90. rokov v 
rámci "Veľkého plánu". S tým prišli vtedajší predseda vlády Jean-Luc Dehaene a minister 
financií Herman Van Rompuy, ktorého nedávno zvolili za prvého prezidenta Európskej únie. 
V rámci tohto plánu belgická vláda zvýšila dane, znížila štátne výdavky, a to urobila 
ekonomike, ktorá sa práve dostávala z recesie tak, ako sa z nej momentálne dostáva Európa. 
           Práve stav Grécka pripomína situáciu Belgicka pred viac ako tridsiatimi rokmi. Jeho 
situáciu však komplikuje fakt, že má na jednej strane menej diverzifikovanú ekonomiku ako 
svojho času Belgicko, zápasí s rozsiahlymi daňovými únikmi, no najmä je už členom 
eurozóny. Belgicko sa o vstup vtedy iba snažilo. Brusel preto musel rýchlo prijať potrebné 
kroky, aby sa krajina do eurozóny dostala. Atény tento tlak už nepociťujú a čo je horšie, môžu 
sa spoliehať na prípadnú pomoc ďalších členov eurozóny, čo sa Belgicko nemohlo. To 
znižuje tlak na redukciu štátneho dlhu. 
           Situáciu podľa ekonómov navyše komplikuje aj samotná Európska únia, ktorá síce 
tlačí na Atény, aby s dlhom niečo robili, no na druhej strane predstavitelia EÚ ubezpečujú 
Grécko "o spoločnej zodpovednosti a solidarite". To by Grékom mohlo pomôcť vyhnúť sa 
najhoršiemu možnému scenáru, ktorým je strata prístupu k dlhovým trhom. Nevýhodou ale je, 
že ich nič nebude nútiť riešiť finančné problémy štátu tak rýchlo, ako to urobilo Belgicko. 

ZÁVER 

Nastáva otázka ako teda uvoľniť menovú politiku v problematických krajinách bez 
vystúpenia z eurozóny? Riešením je premyslená rozpočtová reforma, ktorá by ako vedľajší 
efekt štátnych úspor priniesla uvoľnenie menových kohútikov. Najlepšie výsledky v tomto 
smere prináša zvýšenie nepriamych daní - DPH a spotrebných daní. Vedie totiž k vyššej 
domácej inflácii a tým pádom aj nižším reálnym úrokovým sadzbám, ktoré uľahčujú život 
dlžníkom. Okrem toho neposilňuje reálny menový kurz, a neohrozuje tak 
konkurencieschopnosť ekonomiky, pretože zdražuje prakticky výhradne domácu spotrebu a 
nie tovary vyrobené na vývoz. 

Popri potrebných vládnych škrtoch by sa preto rozpočtové reformy mali zamerať na 
zvyšovanie nepriamych daní, ktoré dokážu z deflačného prostredia vykresať infláciu. Cesta 
vpred síce bude aj tak tŕnistá, môže však bolieť o niečo menej. Pasca eura nie je tak 
nezlomná, ako sa zdá, a premyslená rozpočtová reforma môže otvoriť vítaný priestor k 
potrebnému nadýchnutiu. 
Jediný spôsob ako situáciu postupne napraviť je zavedenie prísnych pravidiel hry. Na to, aby 
sa pravidlá dodržiavali je potrebná existencia donucovacích prostriedkov a tie Európa zatiaľ 
nemá. 
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PROBLEMATIKA OPRAVNÝCH POLOŽEK DLE ČESKÝCH 
ÚČETNÍCH STANDARD Ů Z POHLEDU MOŽNOSTI ZACHYCENÍ 

REÁLNÉ HODNOTY MAJETKU 

Helena Hanušová, Martin Pernica  

ÚVOD 

Problém oceňování majetku ve finančním účetnictví je považován za jeden z nejzávažnějších 
a stále nedořešených problémů finančního účetnictví. V celosvětovém kontextu není pojímán 
ani řešen jednotně (viz. jednotlivé národní koncepční rámce, United States Generally 
Accepted Accounting Principles, International Financing Reporting Standards). Cílem 
harmonizace finančního účetnictví je vytvořit taková pravidla, aby se stejná účetní operace ve 
všech účetních systémech účtovala, oceňovala a vykazovala stejně. Celosvětově jako 
východisko pro oceňování slouží historická cena, ovšem v různých navzájem dosti odlišných 
modifikacích. Česká republika není výjimkou. Problematika oceňování zde není řešena 
jednotně a systémově. 

1 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA OCE ŇOVÁNÍ MAJETKU V ČESKÉ  
REPUBLICE 

Na základě platné úpravy Zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen Zákon o účetnictví) se problematikou oceňování majetku ve finančním účetnictví 
zabývá část čtvrtá tohoto zákona, §24 odstavec 2., který uvádí: 
„Účetní jednotky oceňují majetek a závazky 
• k okamžiku uskutečnění účetního případu způsoby podle §25, 
• ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka 

sestavuje způsoby podle §27, rovněž toto ocenění je povinna zaznamenat v účetních 
knihách, 

• (dále jen „okamžik ocenění“). Ustanovení tohoto zákona o oceňování majetku a závazků 
se použije přiměřeně i pro oceňování jiných aktiv a pasiv.“1 

Z výše uvedeného je patrné, že účetní jednotka bude majetek a závazky v jednom účetním 
období oceňovat dvakrát. Jednou tomu bude v okamžiku uskutečnění účetního případu, 
podruhé v den sestavování účetní závěrky. Tímto se tak automaticky předjímá výrazná změna 
ekonomických podmínek, která nastane v hospodaření účetní jednotky v průběhu účetního 
období a vyústí ke korekci ocenění. 

Změny v ocenění se zachycují k datu sestavení účetní závěrky. Tento přístup znamená 
vyloučení možnosti dynamizace finančního účetnictví. Ocenění účetního případu není 
aktualizováno, či lépe korigováno, průběžně. Paragraf 25 odstavec 2. Zákona účetnictví 
k tomuto uvádí: „Účetní jednotky při oceňování ke konci rozvahového dne zahrnují jen zisky, 
které byly dosaženy, berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se 
týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku sestavení účetní závěrky, jakož i 
všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření účetního období 
zisk nebo ztráta.“  

Z tohoto vyplývá, že zákonodárce neměl v úmyslu poskytnout účetní jednotce možnost 
zachytit také všechna zvýšení hodnoty, bez ohledu na to, zda je výsledkem hospodaření 
účetního období zisk nebo ztráta. 

                                                 
1 Přiměřené použití i pro oceňování jiných aktiv a pasiv je formulace nejednoznačná. 



 18 

Zákon o účetnictví v §25 odstavec 2. definuje opravné položky v souladu s filosofií 
opatrnosti, tedy jako nástroj jednostranně sloužící pouze a výhradně k vyjádření přechodného 
snížení hodnoty majetku a nevztahujícího se na závazky. V tomto odstavci se dále uvádí: 
„Opravnými položkami se vyjadřuje přechodné snížení hodnoty majetku“. Termín 
„přechodné snížení hodnoty majetku“ je nejednoznačný. 

Podle Přílohy č. 4 k vyhlášce č.500/2002 Sb. - Směrná účtová osnova [2] jsou 
definovány čtyři skupiny opravných položek: 
• opravné položky k dlouhodobému majetku 
• opravné položky k zásobám 
• opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku 
• opravné položky k pohledávkám 
Svatošová a Trávníčková (2008) doporučují následující členění opravných položek: 
• v rámci opravných položek k dlouhodobému majetku - opravné položky k 

dlouhodobému nehmotnému majetku, opravné položky k dlouhodobému hmotnému 
majetku, opravné položky k dlouhodobému nedokončenému nehmotnému majetku, 
opravné položky k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku, opravné 
položky k poskytnutým zálohám na dlouhodobý majetek, opravné položky k 
dlouhodobému finančnímu majetku a oceňovací rozdíl k nabytému majetku, 

• v rámci opravných položek k zásobám - opravné položky k materiálu, opravné položky 
k nedokončené výrobě, opravné položky k polotovarům vlastní výroby, opravné 
položky k výrobkům, opravné položky ke zvířatům, opravné položky ke zboží, opravné 
položky k poskytnutým zálohám na zásoby, 

• v rámci opravných položek ke krátkodobému majetku - opravné položky ke 
krátkodobému finančnímu majetku,  

• v rámci opravných položek k pohledávkám - opravné položky k pohledávkám. 

Členění opravných položek ke krátkodobému finančnímu majetku a zejména k pohledávkám 
dle názoru autorů článku není systematické. Například pro více než deset druhů pohledávek 
(představovaných syntetickými účty)je navržen jen jeden účet pohledávek. Obdobná je situace 
u krátkodobého finančního majetku. 
• Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991Sb. 

o účetnictví ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou podnikateli 
účtujícími v soustavě podvojného účetnictví ve znění vyhlášky č.472/2003 Sb., 
č.397/2005 Sb., č.349/2007 Sb., a č. 469/2008 Sb. v §55, stanovuje postup tvorby a 
použití opravných položek včetně postupu jejich tvorby: 

• k účtům majetku v případech snížení ocenění majetku v účetnictví, pakliže je snížení 
prokázáno inventarizací majetku. Při inventarizaci se posuzuje výše a odůvodněnost 
vytvořených opravných položek 

• v případech, kdy snížení ocenění majetku v účetnictví není trvalého charakteru nebo 
není snížení ocenění vyjádřeno jiným způsobem, například reálnou hodnotou 

• i v případech, kdy tak stanoví zákon č. 563/1992 Sb. o rezervách pro zjištění základu 
daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

• Tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladů. Opravné položky se sníží, 
popřípadě zruší, vyúčtováním ve prospěch nákladů, pokud inventarizace neprokáže 
opodstatněnost jejich výše. Opravné položky, jako účty pasiv, nesmí mít zůstatek na 
straně MD a nelze je tvořit na zvýšení hodnoty majetku. 
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2 KLÍ ČOVÝ PROBLÉM 

V souvislosti s problematikou tvorby opravných položek dle platné legislativy v ČR vyvstává 
řada závažných problémů. 
Například: 
• Nejednoznačnost legislativy a v některých případech vzájemný rozpor mezi platnou 

legislativou. Například formulace „přiměřené použití i pro oceňování jiných aktiv a pasiv“ 
je nejednoznačná. Není zřejmé, v jakých případech lze opravné položky použít pro 
oceňování pasiv. Rovněž tak označení „přechodné snížení hodnoty majetku“ je velmi 
vágní. 

• Pojetí opravných položek neumožňuje účetnictví dynamizovat, poněvadž změny 
v ocenění se zachycují až k datu sestavení účetní závěrky a ocenění účetního případu tak 
není aktualizováno, či lépe korigováno průběžně. Zachycením a zaúčtováním vzniku 
opravné položky v průběhu účetního období by se vytvořil prostor pro přecenění nákladů 
s ohledem na aktuální hodnotu majetku, která je například předmětem odpisů, či je 
snižován prostřednictvím jiných nákladů (prodeje, spotřeby, atp.). Snížená, resp. zvýšená 
hodnota nákladů by vznikla a účtovala se až od okamžiku zaúčtování opravné položky na 
majetek. 

• Jako zásadní lze považovat také skutečnost, že současná legislativa platná pro tvorbu 
opravných položek akcentuje pouze jednu stránku korekce, a to dočasné snížení ceny. 
Dočasné zvýšení ceny není umožněno. 

• Tvorba opr. pol. je možná pouze k majetku, nikoli k závazkům. 
Toto pojetí má přímý dopad na ekonomiku účetní jednotky a projevuje se v povinných 
účetních výkazech. Uplatnění zásady opatrnosti vede paradoxně k vykazování vyšších zisků, 
respektive nižších ztrát.  

3 OPERACE S OPRAVNÝMI POLOŽKAMI A JEJICH VLIV NA 
ÚČETNÍ VÝKAZY 

Na počátku účetního období vykazuje účetní jednotka, že 2 roky vlastní odpisovaný 
dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 100.000,- Kč, roční odpis je 10% z pořizovací 
ceny, zůstatková cena po dvou letech odpisování je 80.000,- Kč. Hodnota vlastního kapitálu 
(skupiny 41 a 42) je 40.000,- Kč, závazky z obchodních vztahů činí 40.000,- Kč. 

I. Dočasné snížení hodnoty dlouhodobého majetku 
V průběhu sledovaného období (3.rok) se na majetku objevily odstranitelné závady, které jeho 
hodnotu dočasně snížily o 40.000,-Kč a byly zaúčtovány roční odpisy ve výši 10% pořizovací 
ceny majetku. 

a) účetní jednotka nevytvořila opravnou položku – dopad do účetních výkazů 

Rozvaha k 31.12.2010 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 

Aktiva Pasiva Náklady Výnosy 

02x[100] 41x, 42x[40] 551[10] [0] 

08x[-30] 32x[40]   

∑[70] ∑[80] ∑[10] ∑[0] 

Ztráta [10]  Ztráta [10]  

Vyhodnocení: aktiva jsou nadhodnocená, vlastní zdroje jsou vyšší, náklady jsou 
podhodnocené, účetní jednotka vykazuje nižší ztrátu. 
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b) účetní jednotka vytvořila opravnou položku 

Rozvaha k 31.12.2010 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 

Aktiva Pasiva Náklady Výnosy 

02x[100] 41x, 42x[40] 551[10] [0] 

08x[-30] 32x[40]   

09x[-40]  559[40]  

∑[30] ∑[80] ∑[50] ∑[0] 

Ztráta [50]  Ztráta [50]  
 
Vyhodnocení: výše aktiv je korigována - snížena o vytvořenou opravnou položku, u vlastních 
zdrojů je snížení odpovídající vzniklé ztrátě, náklady jsou téměř ve skutečné výši, účetní 
jednotka vykazuje reálnou ztrátu. 

Aby bylo možné zachytit reálnou výši nákladů, musela by se změnit i metodika tvorby 
účetních odpisů (například cestou dynamizace tvorby opravných položek). 

II. Dočasné zvýšení hodnoty dlouhodobého majetku 

V průběhu sledovaného období (3.rok) se změnila tržní situace a hodnota majetku se dočasně 
zvýšila - dočasně o 40.000,-Kč a byly zaúčtovány roční odpisy ve výši 10% pořizovací ceny 
majetku. 

Tvorba opravné položky k navýšení hodnoty majetku je pojímána jako inverzní zápis 
tvorby opravné položky umožňující dočasné snížení hodnoty majetku, tedy jako opravná 
položka/náklad. Metodicky správnější by v tomto případě bylo použít výnosového účtu 
(nejlépe ze skupiny 65 či 64) a účtovat jako opravná položka/výnos. 

a) účetní jednotka nevytvořila opravnou položku – dopad do účetních výkazů 

Rozvaha k 31.12.2010 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 

Aktiva Pasiva Náklady Výnosy 

02x[100] 41x, 42x[40] 551[10] [0] 

08x[-30] 32x[40]   

∑[70] ∑[80] ∑[10] ∑[0] 

Ztráta [10]  Ztráta [10]  

Vyhodnocení: aktiva jsou podhodnocená, vlastní zdroje jsou nižší o vykázanou ztrátu. 
Náklady jsou nadhodnocené (nezachycují totiž snížení způsobené tvorbou), účetní jednotka 
vykazuje ztrátu. 
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b) účetní jednotka vytvořila opravnou položku na zvýšení hodnoty majetku metodikou 
opravná položka/65x, 64x. 

Rozvaha k 31.12.2010 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 

Aktiva Pasiva Náklady Výnosy 

02x[100] 41x, 42x[40] 551[10] 64x, 65x[40] 

08x[-30] 32x[40]   

09x[+40]    

∑[110] ∑[80] ∑[10] ∑[40] 

 Zisk[30]  Zisk[30] 

Vyhodnocení: aktiva jsou zachycena v reálné - aktuální výši (došlo ke zvýšení hodnoty o 
vytvořenou opravnou položku). Vlastní zdroje jsou v reálné výši, náklady mají skutečnou 
výši, výnosy zachycují zvýšení vzniklé tvorbou opravné položky, jejímž prostřednictvím se 
aktiva navýšila, účetní jednotka vykazuje zisk. 

III. do časné zvýšení hodnoty závazku z obchodního styku  

V průběhu sledovaného období (3.rok) se objevily skutečnosti, které dočasně zvýšily hodnotu 
závazku z obchodního styku o 20.000,- a byly zaúčtovány roční odpisy ve výši 10% 
pořizovací ceny majetku. 

Opravná položka se bude účtovat jako pasivní účet na stranu pasiv k závazku, jehož 
hodnotu mění – zvyšují se tedy náklady/opravné položce. 

a) účetní jednotka nevytvořila opravnou položku – dopad do účetních výkazů 

Rozvaha k 31.12.2010 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 

Aktiva Pasiva Náklady Výnosy 

02x[100] 41x, 42x[40] 551[10] [0] 

08x[-30] 32x[40]   

∑[70] ∑[80] ∑[10] ∑[0] 

Ztráta [10]  Ztráta [10]  

Vyhodnocení: aktiva jsou v reálné výši, vlastní zdroje jsou v reálné výši, výše závazků je 
podhodnocena, neboť nezachycují dočasné zvýšení hodnoty závazku. Náklady jsou 
podhodnocené, účetní jednotka vykazuje nižší ztrátu. 

b) účetní jednotka vytvořila opravnou položku 

        Rozvaha k 31.12.2010 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 

Aktiva Pasiva Náklady Výnosy 

02x[100] 41x, 42x[40] 551[10] [0] 

08x[-30] 32x[40]   

 39x[+20] 559[20]  

∑[70] ∑[100] ∑[30] ∑[0] 

Ztráta[30]  Ztráta[30]  
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Vyhodnocení: aktiva jsou v reálné výši, vlastní zdroje jsou v reálné výši. Výše závazků je v 
reálné výši, neboť zachycuje dočasné zvýšení hodnoty závazku. Náklady jsou ze stejného 
důvodu v reálné výši, účetní jednotka vykazuje vyšší ztrátu. 

IV. Dočasné snížení hodnoty závazku z obchodního styku  

V průběhu sledovaného období (3.rok) se objevily skutečnosti, které dočasně snížily hodnotu 
závazku z obchodního styku o 20.000,-Kč a byly zaúčtovány roční odpisy ve výši 10% 
pořizovací ceny majetku. 

Opravná položka se bude účtovat jako pasivní účet s obratem na straně MD (tedy 
s mínusem na stranu pasiv) k účtu závazku, jehož hodnota se mění - snižuje se tedy jako 
opravná položka/výnosy. 

a) účetní jednotka nevytvořila opravnou položku – dopad do účetních výkazů 

Rozvaha k 31.12.2010 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 

Aktiva Pasiva Náklady Výnosy 

02x[100] 41x, 42x[40] 551[10] [0] 

08x[-30] 32x[40]   

∑[70] ∑[80] ∑[10] ∑[0] 

Ztráta [10]  Ztráta [10]  

Vyhodnocení: aktiva jsou v reálné výši, vlastní zdroje jsou v reálné výši, výše závazků je 
podhodnocena, neboť nezachycuje dočasné zvýšení hodnoty závazku. Náklady jsou 
podhodnocené, účetní jednotka vykazuje ztrátu. 

b) účetní jednotka vytvořila opravnou položku 

        Rozvaha k 31.12.2010 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 

Aktiva Pasiva Náklady Výnosy 

02x[100] 41x, 42x[40] 551[10] 64x, 65x[20] 

08x[-30] 32x[40]   

 39x[-20]   

∑[70] ∑[60] ∑[10] ∑[20] 

 Zisk[10]  Zisk[10] 

Vyhodnocení: aktiva jsou v reálné výši, vlastní zdroje jsou v reálné výši. Výše závazků je v 
reálné výši, neboť zachycuje dočasné snížení hodnoty závazku. Náklady jsou v reálné výši. 
Výnosy zachycují zvýšení vzniklé tvorbou opravné položky, jejímž prostřednictvím se 
pasiva/závazky snížily. Účetní jednotka vykazuje zisk. 

1 FORMULACE ŘEŠENÍ 

Jedním ze zásadních kroků směřujících k oceňování na principu „true and fair view“ je 
vytvoření metodiky korekce historické ceny. V tomto ohledu je velmi důležité změnit pojetí 
opravných položek a to následujícím způsobem: 
• Zavést kategorii opravných položek jako nástroje korekce historické ceny majetku, 

závazků i položek vlastního kapitálu. 
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• Opravná položka by měla nově zachycovat a vyjadřovat jak dočasné snížení, tak i 
zvýšení hodnoty majetku, závazků a kapitálu. 

• Umožnit proces dynamizace oceňování například tím, že se opravné položky budou 
tvořit k okamžiku, kdy nastala skutečnost, jež jejich tvorbu vyvolala. Tedy v průběhu 
účetního období. Dojde-li ke změně těchto skutečností, je třeba vytvořenou opravnou 
položku neprodleně zrušit. 

Bylo by velmi vhodné sjednotit znění Zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších 
předpisů a Vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č.563/1991Sb.o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou 
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č.472/2003 Sb., 
č.397/2005 Sb., č.349/2007 Sb., a č. 469/2008 Sb. tak, aby byly ve vzájemném souladu 
v pojetí opravných položek a zahrnovaly již systematické a systémové pojetí opravných 
položek jako nástroje korigujícího historickou cenu obecně a umožňujícího realizovat „true 
and fair view“ v oblasti finančního účetnictví. 

ZÁVĚR 

Podpora procesu harmonizace finančního účetnictví by měla směřovat k vytvoření 
systematického souboru východisek a nástrojů, jejichž prostřednictvím by se na základě 
principu „true and fair view“ vytvořila taková pravidla, aby se stejná účetní operace účtovala, 
oceňovala a vykazovala stejným způsobem. 

Tento článek je součástí specifického vysokoškolského výzkumu „Rozvoj poznatků ke 
zdokonalování informační podpory ekonomického řízení vývoje podniku v souladu s vývojem 
podnikatelského prostředí“ registrační č.: FP-S-10-17, prvek SPP: BD1700/1015. Je v něm 
mimo jiné podán návrh metodiky účtování opravných položek, jejichž prostřednictvím je 
možno zvyšovat i snižovat hodnotu aktiv i pasiv. Autoři jsou si vědomi hloubky a šířky 
zvolené problematiky, kterou nelze postihnout v jednom příspěvku a děkují za všechny 
náměty, dotazy a připomínky. 
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Abstract 

The entity evaluates the property and obligations in one accounting period twice; for the first time at 
the moment of transaction, for the second time on the day of final statement preparation. A significant 
change of economic conditions is automatically expected in the management of the entity within the 
financial period and results in the correction of evaluation. 
Evaluation amendments are depicted on the balance sheet day. This attitude excludes the possibility 
of dynamization of financial accounting. The evaluation of carrying case is not updated or amended 
continually. 
Provisioning is charged to expense, its interference is accounted in costs if the inventory does not 
prove the merits of its extent. 
It is necessary to support the process of harmonization of final accounts in order to create a 
systematic set of bases and tools through which it would be possible to follow the „true and fair view“ 
principals to create such rules to be able to charge, evaluate and state the same operation in the 
same way. One of the necessary steps is to create a method concerning the correction of Historical 
costs. 

Key words:  Valuation, Historical cost, inventory-taking, provisions, assets, liabilities, receivables, 
costs, harmonization of final accounts, final accounts, yields.  
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EKONOMICKÉ KRIZE JAKO D ŮSLEDEK KORUPCE A LOBBISMU 

Petr Jakubíček, Jana Škerliková 

ÚVOD 

Článek analyzuje příčiny vzniku ekonomických krizí zcela novým a v ekonomických teoriích 
ojedinělým přístupem. Ekonomické krize a cyklický vývoj ekonomik je brán všemi 
ekonomickými teoriemi jako fakt, pouze teorie státních zásahů ukazuje státní zásahy jako 
příčinu krize. Autoři jdou mnohem dále a prokazují, že příčinou všech krizí kapitalistického 
světa byly korupce a lobbismus (tedy rozkrádání nejen ve státní správě, ale i v soukromých 
korporacích). V prvních dvou částech je postulovaná teorie, ve třetí části je statisticky 
prokázána korelace indexu korupce, výší šedé ekonomiky a výší státního dluhu a ve čtvrté 
části jsou předvedeny důsledky korupce a lobbismu na příkladu České republiky včetně 
návrhu řešení likvidace korupce a lobbismu a tím i ekonomických krizí (mimo jejich 
importované části). Některé části článku byly zkráceny, autoři rádi poskytnou zájemcům plný 
text. 

1 TEORÉM TŘÍ PASTÍ 

1.1 Právo jako minimum morálky společnosti 

Právo je institucionálním rámcem fungování ekonomiky a lze jej podle Immanuela Kanta 
považovat též za minimum celospolečensky akceptované morálky a chování subjektů 
v ekonomice (pozn.: právo ale může i nemorální). Primární je ekonomika a to jak historicky 
(první zákoník až Chammurapi 1800 př. Kr. a zákony sumerského krále Urnammy z města 
Uru zhruba 2050 př. n. l.) tak fyziologicky (Maslow a hierarchie potřeb, 1943). 

V současnosti zejména v rozvinutých státech se však stává primárním právo a 
ekonomika se mu přizpůsobuje. S růstem bohatství společnosti, kdy fyziologické potřeby 
obyvatel jsou uspokojeny prakticky bez výjimky, stále více nabývá na důležitosti právo jako 
nástroj manipulace s ekonomikou a jejím „ohnutím“ zamýšleným směrem. Vládní sektor a 
významné instituce v ekonomice (nadnárodní firmy, sdružení států např. OPEC) se stávají 
svými zásahy do ekonomiky nositeli krizí, které téměř bez výjimky vyvolávají (viz ekonomie 
státních zásahů). 

1.2 Ovlivnění ekonomiky korupcí a lobbismem 

Spolu s uvolněním řízení státu z role panovníka dochází k stále masivnějšímu nárůstu 
ovlivnění ekonomik z pozice korupce a nátlakových skupin lobbistů (v ČR např. extrémní 
ekologická politika, obrana, hutnictví, atd.), kdy jsou přijímány zákony vedoucí k obohacení 
velmi úzké skupiny na úkor zbytku společnosti (v ČR např. úmyslná manipulace se zněním 
zákona o veřejných zakázkách a jeho úpravy proti smyslu směrnic EU, nesmyslná podpora 
solární energie bez existence energetické koncepce státu, nesmyslné dotace Topolánkovy 
vlády ostravskému hutnictví, široké výjimky z působnosti zákona o veřejných zakázkách 
vedoucí k široké korupci nejen v resortech obrany a vnitra, atd.). 

1.3 Ovlivnění ekonomiky korupcí a lobbismem 

Korupce i lobbismus mají přitom charakter externalit. Za externalitu se obecně považuje 
vnější účinek nějakého ekonomického rozhodnutí, resp. činnosti, tzn. část dopadů činnosti, 
kterou nese někdo jiný než její původce. 

U korupce nese korupčník náklady korupce a získává výhodu v podobě zakázky, kterou 
by jinak nezískal, a to za vyšší cenu, než kterou by stanovila volná konkurence. Náklady zde 
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nesou daňoví poplatníci, kteří korupci v konečném důsledku zaplatí a dále ostatní konkurenti, 
které korupce jako zakázaná a diskriminující podpora vytlačí z trhu. Korupce tak ve svém 
důsledku vede k monopolizaci / oligopolizaci odvětví a ke vzniku kartelových dohod.  

U lobbismu nese náklady lobbismu opět daňový poplatník, tedy všichni obyvatelé státu. 
Profitují z ní úzké nátlakové skupiny, nezřídka ovlivňující legislativní proces korupcí a jinými 
obvykle nelegálními prostředky. Smyslem je přijmout legislativu, která bude znamenat 
vysoký profit úzké skupiny na úkor zbytku společnosti bez jakéhokoliv důvodu. Právně lze 
jistě takovouto legislativu považovat za nelegální bezdůvodné obohacení; potíž je 
v teoretickém právu, které se brání použít obecnější úpravu proti úpravě speciální. Příkladů 
nalezneme opět mnoho i v současné praxi ČR – energetické zákony, zákon o právu 
autorském, snahy po změnách báňského zákona, atd. 

Vyjádřeno lidově, jde o legislativou podložené krádeže, které by jinak byly nelegální. 
Snahy po minimalizaci a právní úpravě lobbismu se míjejí účinkem pro vysokou provázanost 
politiků a korupčníků (lobbistů) – organizovaného zločinu z podnikatelské sféry. Je 
irelevantní, povstanou-li tyto snahy z ministerstev (návrhy úředníků obvykle skončí v koši již 
na poradě náměstků), od oborníků, z vysokých škol, od novinářů, či od podnikatelské sféry. 
Je zjevné, že politici se systematicky brání přijít o zdroje černých příjmů získávaných 
z přímých či nepřímých úplatků (darů a dotací typicky přes různé nadace a neziskové 
organizace, štědře dotované podniky, které jsou ovládané veřejnými penězi – ČEZ, České 
dráhy, ČSA, atd.). 

Vyjádříme-li to opět lidově, jde o politicky organizovaný zločin a rozkrádání majetku. 
Čím vyšší je index korupce, tím více politiků se chová jako zloději. Česká republika se 
dlouhodobě umisťuje na čelních místech rozvinutých zemí v korupčním řebříčku 
Transparency International. Znamená to, lidově řečeno, že velké procento politiků jsou zloději 
a jsou zapojeni do organizovaného zločinu. Tato skutečnost vytváří tři fenomény, Tři pasti, 
které jsou navzájem propojené, jsou spojenými nádobami: 
• Past korupce 
• Past morálky 
• Past dluhová 

1.4 Past korupce 

Past korupce znamená, že chovají-li se politici jako zloději a mají-li vysoký sklon 
k rozkrádání veřejného majetku, pak zajisté nebudou chtít přijmout legislativu, která by 
korupci a rozkrádání omezovala. Naopak, budou se snažit minimalizovat snahu po kontrole. 
To znamená, že se budou snažit formou různých dodatků k zákonům či celými pasážemi 
zákonů navrhnout jinou právní úpravu (tzv. přílepky k zákonům), budou se snažit navržené 
zákony změnit (např. zákon 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, který obsahuje zcela 
prokorupční a poslanci navržené zjednodušené podlimitní řízení), a politickými nástroji 
minimalizovat kontrolu. V praxi se to projevuje tak, že se politici snaží ovládnout příslušné 
kontrolní instituce politicky tak, aby mohli kdykoli zastavit probíhající řízení nebo změnit 
příslušného pověřeného úředníka za jiného tak, aby se řízení vleklo tak dlouho, dokud 
nedojde k promlčení či odložení věci (ÚHOS, policie, státní zastupitelství), nebo, pokud 
nemohou ovládnout instituci přímo dosazením šéfa úřadu, pak se snaží pod různými 
záminkami ovlivnit chod instituce tím, že sníží finanční prostředky instituce tak, aby nemohla 
efektivně vykonávat svoji činnost, což vyvolá odchod kvalitních pracovníků, kteří nebudou 
pracovat za malé mzdy a významně omezí kontrolní výjezdy na terénní kontroly faktického 
stavu (viz snaha po snížení platů soudcům, limity na pohonné hmoty pro policii, apod.).  

Jsou-li již politici donuceni nějakou vnější silou (EU či mezinárodní instituce) zavést 
efektivní kontrolu (např. dotace z fondů EU – ROP apod.), pak se budou snažit profitovat na 
projektech tím, že budou přímo ovlivňovat výběr realizovaných projektů přes různé orgány se 
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zdáním legitimity (různé rady a komise), nicméně bez zveřejnění podmínek hodnocení 
projektů (např. ROP Plzeň) nebo zavedením podmínek, které bude moci splnit jen vybraná a 
preferovaná lobbistická skupina (např. program Zelená úsporám, kde jedna věta o podpoře 
projektů s návratností nad 5 let znamenala vyškrtnutí nejlepších projektů a podporu 
lobbingem prosazených technologií vytápění a rekuperace s dobou návratnosti cca 10-15 let).  

Podaří-li se přitom snížit politikům kontrolu nad rozhodováním a přidělováním 
veřejných prostředků pod určitou úroveň, pak dojde zcela k selhání kontrolních funkcí 
systému a přestane docházet k namátkovým náhodným kontrolám a bude docházet pouze ke 
kontrolám na politickou objednávku (snaha po zničení konkurence) nebo na základě 
denunciátu (udání). Minimální kontrola povede k bezstarostnému chování subjektů 
v ekonomice a k rozšíření míry rozkrádání, korupce a zamlčování majetku. Zvýšení míry 
kriminálního chování spolu s nepotrestáním viníků velkých kauz povede k vyšší vlně 
rozkrádání a snaze po další minimalizaci kontroly a snaze politiků po vytvoření kartelových 
dohod v politice tak, aby politiku ovládly dvě či tři velké strany (velká koalice). Faktické 
vládnutí zkorumpované velké koalice povede k nulové politické kontrole a k selhání 
kontrolních funkcí ve volených orgánech a k beztrestnému rozkrádání (není žalobce, není 
soudce). Beztrestné rozkrádání a hromadění majetku v rukou korupčníků povede k pocitu 
opojení mocí a pocitu, že politici mohou prakticky cokoliv (což vyvolá jmenování do orgánů 
státních společností, astronomické odměny, zlaté padáky, nevýhodné smlouvy, jmenování 
příbuzných do funkcí, jánabráchysmus, a v neposlední řádě i beztrestnost politiků za drobné i 
velké dopravní a jiné přestupky). Tento pocit vyvolá další bezprecedentní omezení kontroly a 
rozšíření korupce. Tak vznikne korupční past. 

1.5 Past morálky 

Past morálky souvisí s korupční pastí – u politiků na všech stranách politického spektra 
vznikne jakoukoliv velkou koalicí. Ve chvíli, kdy přestane existovat faktická politická 
opozice, přestane existovat díky výše popsané korupční pasti i morálka politiků a politici se 
čím dál tím více chovají jako absolutní panovníci, zcela odtržení od běžných občanů. Politici 
tak přijdou o své morální hodnoty a hodnotí skutečnosti jen svojí pokřivenou morálkou, kdy 
plutokracie a profit je základním kamenem všech jejich rozhodnutí bez ohledu na důsledky.  

Vzhledem k tomu, že politici a osobnosti veřejného života nastavují morální vzory 
chování pro zbytek společnosti, pak amorální chování politiků vede k postupnému nakažení 
společnosti a část společnosti se začne chovat stejně. Morálně dochází ke zlomu – politická 
rozhodnutí, která měla umožnit a legalizovat korupci a rozkrádání ve velkém (úroveň vládní) 
nyní umožní rozkrádání v malém (úroveň fyzických a právnických osob). Fyzické i právnické 
osoby zatají první drobné majetky, nepřiznají příjmy, vydají první falešné faktury, sníží 
majetková přiznání. Když tyto první pokusy projdou a nikdo není potrestán, zvýší se rok co 
rok počet podvodného jednání. Sníží se výběr daní, poctiví občané doplácí na nepoctivé. 
Vznikne opozice občanů vůči politice, neboť jsou to právě politici, kteří ohnuli ekonomiku za 
svými zájmy. 

Nicméně past je mnohem hlubší. Jde o past morálky, kdy drobné morální pochybení 
jsou nahrazeny velkými morálními pochybeními a nejsou potrestány. Vzniká krize morálky, 
pocit, že neslušné a amorální chování vítězí nad morálním. Tento pocit naplní společnost a 
vede k pocitům nedůvěry a nepřátelství občanů k občanům. Lidé zhrubnou, ostatní je 
přestanou zajímat. Vzniká falešná morálka, kdy mrtvé či týrané zvíře vyvolá větší projev 
sounáležitosti než fyzické útoky na záchranáře, než epileptik se záchvatem na ulici, kterého si 
nikdo nevšimne, nebo než smrt osob v dopravních nehodách. Lidé se přestanou zajímat o 
ostatní, hlavní je jejich vlastní prospěch. Nejde o prospěšný individualismus a rozvoj 
svobodného ducha, jde o ignoranci ostatních, lhostejnost, sobectví a plutokracii. Peníze a 
majetek přestávají být důležitým prostředkem získání hodnot (majetkových a osobních) a 
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stávají se cílem všeho konání bez ohledu na způsob jejich získání. Vzniká krize morálky 
společnosti, krize, která zasáhne celou společnost a jejíž škody jsou dalekosáhlejší, než si 
mnozí dokážou představit.  

1.6 Past dluhová 

Vzhledem ke krizi morálky dojde i ke vzniku dluhové pasti a to na úrovni všech rozpočtů – 
domácností, municipalit i státu. Krize morálky zcela pokřiví vztahy a reálné a logické 
uvažování politiků a občanů a vede k nereálnému rozhodování vedenému okamžitým 
prospěchem. Politikové tedy škrtem pera ve snaze získat voliče, moc rozhodovat a poté 
osobní majetkový prospěch uzavřou velké koalice, rozdělí si lukrativní posty, slibují další a 
další výdaje státu, zadluží stát bez ohledu na realitu a výši dluhové služby. Smyslem je získat 
kontrolu nad toky peněz a z nich rozkrást co možná nejvíce; nezáleží na ničem jiném. 

Na úrovni domácností se krize morálky projeví ve změně sklonu k úsporám a ke 
spotřebě jednotlivců a to obrovskou preferencí sklonu ke spotřebě. Rizika jsou pomíjena, lidé 
jsou vedeni snahou maximálně spotřebovávat a maximálně vydělávat, někteří se stávají 
workoholiky, narůstá stres a napětí, lidé se nedokážou vyrovnat s domnělým neúspěchem, 
když vydělávají méně než si představovali, mají nereálné představy o výši výdělku v poměru 
k přidané hodnotě své práce pro zaměstnavatele (v ČR zejména absolventi VŠ). Vedeni 
snahou rychle zbohatnout se uchylují k riskantním operacím na kapitálovém trhu bez 
zohlednění rizik, realizují půjčky bez ohledu na reálnou schopnost splácet. 

Vyšší sklon k riziku a absence kontroly, kterou vytvořili politici s cílem snadného a 
beztrestného rozkrádání se v této fázi obrací proti státu – subjekty v ekonomice se nebojí 
postihu a mají vyšší ochotu riskovat a uchylují se k podvodům a zatajování majetku. Bují šedá 
ekonomika, lidé se snaží vyhnout zdanění, přibývá daňových úniků, výtěžnost daní klesá. 
Klesá síla ekonomiky, sociální sounáležitost, ekonomika není schopna živit důchodce, vzniká 
mezigenerační boj. Politici se tak dostávají do vlastní pasti – jejich morální zkaženost a 
zkorumpovanost vede k poklesu jejich příjmů, což se snaží kompenzovat ještě bezuzdnějším 
rozkrádáním a hazardem s voliči. To opět akceleruje neochotu voličů platit daně a eskaluje 
veřejný dluh, vede ke krizi důvěry, očekávání, ekonomické krizi.  

Nárůst zadlužování na úrovni domácností i státu je ovšem možné pouze do určitého 
okamžiku. Po překročení mezí je dluhová služba větší než schopnost splácet úroky a jistinu a 
dojde k bankrotu a exekuci majetku domácností, firem, municipalit, v krajním případě 
k bankrotu či insolvenci státu (Rusko 1998, Argentina 2002 nebo Island 2008). Vzniká 
dluhová past. Vniká krize (domácností, státu). U jednotlivých občanů vede tato krize z dluhů 
k osobním tragédiím – stresy, deprese, zhroucení, nezaměstnanost, loupeže se zbraní v ruce, 
alkoholizmus, drogová závislost, propadnutí majetku, sebevraždy. V případě státu je situace 
obdobná, ale mnohem širší – zasáhne více lidí. Občané státu hromadně zchudnou – v lepším 
případě jen propadem dané měny na světových trzích, v horším případě řeší stát svoji 
neschopnost splácet závazky tím, že provede tzv. měnu – vymění staré bankovky za nové 
s nižší hodnotou, tedy v podstatě zcizí množství soukromého bohatství a tím uhradí své 
závazky. Podniky propouští, dojde k eskalaci nezaměstnanosti, propouštění, sebevraždám. 

2 VZNIK KRIZÍ JAKO D ŮSLEDEK KORUPCE A LOBBISMU 

2.1 Dopady korupce a lobbismu na společnost v extrémních případech - krize 

Historie nám dává četné příklady – měna v ČSR rok 1953, po Napoleonských válkách bylo 
insolventní například Rakousko (1811) a Dánsko (1813). Roku 1918 odmítl Sovětský svaz 
splácet dluhy carského Ruska. Německo postihl státní bankrot roku 1923 a 1948, což se řešilo 
reformou měny.  

Na vině je vždy morální hazard politiků, ztráta kontroly a odpovědnosti politiků a 
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následně i společnosti (nebo válečný konflikt). To byla i situace, která vedla k velké světové 
krizi 1929. 

To je historie. Jaká je ale současnost? Lze se domnívat, že to jsou právě korupce a 
lobbismus, které vyvolaly všechny moderní světové krize. Táto domněnka navazuje na 
ekonomii státních zásahů, ale hledá základní příčinu – čím byl daný státní zásah vyvolán, 
tedy, kdo měl zájem na daném státním zásahu. Jinak řečeno, zdrojem státních zásahů 
poškozujících ekonomiku (obohacení menšiny na úkor většiny) jsou lobbisté a korupčníci 
hledající vlastní prospěch. Lze tedy říci, že je to právě korupce a lobbismus, který vyvolal 
veškeré ekonomické krize kapitalistického světa (tvrzení by mělo být verifikováno statisticko-
historickou analýzou, která ale přesahuje rozsah tohoto článku).  

2.2 Mechanismus vzniku ekonomických krizí z korupce a lobbismu  

Korupčník či lobbista získal / nakradl množství majetku, které je obvykle nelegální, a tudíž je 
třeba daný majetek vyčistit, což se obvykle děje tak, že korupčník deponuje peníze na 
zahraniční bankovní účty, aby orgány kontroly nemohly zjistit kam finanční prostředky 
zmizely a kolik jich bylo. Další možností je nákup luxusního zboží či luxusních nemovitostí 
v zemi původu peněz či v jiných zemích (obvykle na jinou osobu). Po uplynutí určitého času 
pak korupčník odejde z místa či pozice, kde korupci provedl, popř. se stáhne z politiky, a 
začne si užívat nelegálně nabytého majetku. Majetku, který ukradl. Protože však majetek 
nenabyl svojí prací a úsilí m, nemá ani snahu majetek rozmnožit svojí vlastní prací a pílí (na 
rozdíl od podnikatele), ale má snahu začít majetek spotřebovávat. Podnikatel vydělané peníze 
z velké části investuje do svého podniku, rozšiřuje ho a spravuje, buduje další závody a 
filiálky, hledá inovace, zaměstnává další pracovníky, vytváří póly rozvoje společnosti. 
Naproti tomu korupčník či lobbista není obvykle schopen podnikat (podnikání je komplexní a 
složitá činnost a vyžaduje inteligentní a pracovité lidi) a tedy bude dělat s nakradeným 
majetkem to jediné, co umí – bude ho spotřebovávat. Nebude majetek dále rozvíjet a 
spravovat, nebude zaměstnávat lidi, nebude vytvářet hodnoty a bohatství. Bude majetek pouze 
spotřebovávat. 

Krátkodobě tak ekonomika korupcí přijde o investice a spotřebu ve výši korupce, neboť 
peníze jsou vyvedeny ze země. Např. v ČR v r. 2008 byla korupce u veřejných zakázek ve 
výši cca 5% HDP (viz dále). Pokud připočteme zhruba stejnou výši korupce i v soukromém 
sektoru (informační bariéry manažer kontra vlastník, nedostatek kontroly, atd.), pak se 
dostáváme na cca 10% HDP ekonomiky mizejícím z velké části mimo ekonomiku.  
Ekonomika tak krátkodobě přijde o investice, které by byly z korupce realizovány, pokud by 
ke korupci nedošlo a dále přijde o spotřebu, která by vedla k poptávce a k vyšší výrobě a tedy 
i zaměstnanosti. Chybějící prostředky (kapitál) zdraží úrokovou míru (cenu kapitálu) a tím 
ještě více sníží výrobu a zaměstnanost. Vzhledem k výše uvedenému teorému tří pastí vyvolá 
snížený výkon ekonomiky nižší příjmy na daních, a povede k výpadku příjmů lobbistů a 
korupčníků, kteří ve snaze zvýšit své příjmy vyvolají další vlnu korupce. To vyvede další 
prostředky z ekonomiky a odčerpá její ekonomickou sílu. Snížená výkonnost ekonomiky 
donutí podniky ve snaze přežít k propouštění a ke hledání úspor a možností zlevnění či 
zefektivnění výroby. Zvýší se nezaměstnanost a dojde ke krizi.  

Dlouhodobě (cca 5-10 let) se pak korupční peníze do ekonomiky částečně vracejí a 
částečně zůstávají mimo ekonomiku. Poměr je nejasný a obtížně kvantifikovatelný. Peníze, 
které zůstávají mimo ekonomiku jsou vývozem kapitálu bez protihodnoty a vedou ke krizi 
tím, že snižují spotřebu a investice v ekonomice. Peníze, které se vracejí zpět do ekonomiky, 
se rozdělí podle sklonu se spotřebě a úsporám na spotřebu a úspory – poměr závisí na 
velikosti nakradených prostředků, čím vyšší budou, tím vyšší bude sklon ke spotřebě 
korupčníka. Prostředky z korupce jsou tedy z velké části spotřebovány („projedeny“) a 
neslouží k investicím, ke kterým by sloužily v rukou podnikatele, pokud by je nemusel použít 
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na úplatky. Nedochází k investování a k budování podniků a výrobních kapacit, ale pouze ke 
spotřebě. Tj. peníze nejsou použity tak, jak by byly použity, kdyby ke korupci nedošlo – 
podnikatel by je vložil nikoli korupčníkovi do rukou, ale z velké části k rozvoji vlastního 
podniku. Rozvinula by se výroba, zvýšila zaměstnanost. Korupční peníze (všimné, úplatky) 
tak sníží výkonnost ekonomiky a vedou i z dlouhodobého hlediska ke krizi. Pochopitelně část 
peněz se vrátí do ekonomiky v podobě úspor, které si korupčník uloží u domácích bank, ale 
bude to jen velmi malá část (hlavní objem peněz z korupce bude korupčník z důvodu 
bezpečnosti držet v zahraničí). Vlastní kapitolou je pak spotřeba korupčníka v ekonomice. 
Korupčník nemá vztah k nakradeným penězům a tedy nebude vyžadovat, aby za své peníze 
získal odpovídající hodnotu. Bude mít vysoký sklon po luxusní spotřebě, neboť rychle nabytý 
majetek nevyvolá v nikom potřebu po správě majetku s péčí řádného hospodáře a tedy 
odpovědnost s majetkem spojenou, ale pouze hamižnost, velikášství, pýchu a 
exhibicionismus. Luxusní spotřeba se vyznačuje tím, že spotřebitel takového výrobku platí 
vysoký příplatek za značku, tj. platí vysoký bonus za který nedostává úměrnou přidanou 
hodnotu. Na luxusní zboží byl vynaložen kapitál, práce a materiál v hodnotě určitého poměru 
ceny zboží, ale velká část ceny není kryta vstupy ani přiměřeným ziskem (platba za značku, 
za luxus). Tato část peněz je tedy opět vyvezena z ekonomiky, neboť výrobců luxusního zboží 
není mnoho a budou obvykle sídlit mimo ekonomiku. Velká část spotřeby peněz z korupce je 
vyvedena mimo ekonomiku a nemůže se tedy proměnit do zvýšené poptávky a tudíž 
nepovede k rozvoji. 

Lze říci, že peníze z korupce podlamují rozvoj ekonomiky z krátkodobého i 
dlouhodobého hlediska tím, že jsou z velké části vyvezeny ze země a jsou spotřebovány 
mimo ni. Tím velká část akumulovaného bohatství mizí a ekonomika má menší prostředky 
k rozvoji, spotřebě, investicím. Podniky propouští, narůstá nezaměstnanost, vzniká krize. 
Pokud jde o poměr peněz vrácených z korupce do ekonomiky ku poměru peněz z ekonomiky 
celkově vyvezených (i na platbách za luxusní zboží), lze se domnívat, že se pohybuje cca na 
úrovni 35:65, nicméně jde pouze o expertní odhad, žádná podložená čísla neexistují. Tedy 
např. pro ČR v roce 2008 by bylo možno říci, že bylo nenávratně vyvezeno z ekonomiky 
kvůli korupci cca 6,5% HDP. 

2.3 Mechanismus vzniku ekonomických krizí z korupce a lobbismu  

Krizí se rozumí stav, kdy produkce ekonomiky (HDP) klesá alespoň 2 kvartály po sobě 
jdoucí, a pokles nadále pokračuje. V případě osob, vztahů a firem pak za krizi označíme 
takový pokles životních funkcí člověka / funkcí vztahu / výkonnostního potencionálu firmy, 
že je ohrožena další existence osoby / vztahu / firmy. 

Dostane-li se ekonomika do krize mechanismy výše popsanými, pak se z krize také 
musí dříve či později dostat. V extrémních případech je cestou z krize revoluce, obvykle však 
probíhá standardní cyklický vývoj ekonomiky, tj. z krize se ekonomika dostane 
konjunkturálním růstem. Jak k němu ale dojde? 

V důsledku korupce dochází ke snížení produkovaného bohatství ekonomiky a kapitál je 
vyvážen ze země bez protihodnoty. To samo o sobě vede k poklesu výkonu ekonomiky, 
nicméně ještě nemusí vyvolat krizi. Tu vyvolá až zkreslení údajů na trzích, které je způsobeno 
korupcí a lobbismem a je vedeno snahou po obohacení menšiny na úkor většiny. Je-li přijat 
zákon či rozhodnutí orgánu státní správy či územní samosprávy vedoucí k neopodstatněné 
výhodě jedné skupiny subjektů na úkor jiné skupiny subjektů, pak jsou z trhu vytlačováni 
výrobci, kteří výhody nepožívají (např. lobbované zákony na ochranu životního prostředí, 
apod.). Tito výrobci by na trhu normálně figurovali, jsou tedy konkurenceschopní, ale jsou 
vytlačeni subjekty požívajícími příslušné výhody. Vznik této externality způsobila korupce a 
lobbismus. Ti výrobci, kteří jsou z trhu vytlačováni, ve snaze udržet se na trhu zavádějí 
úsporná opatření, snižují náklady, mzdy, propouští zaměstnance. Distorze trhu vyvolané 
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těmito zásahy vytvoří netransparentní prostředí a informační bariéry, které dále umožní 
oligopolizaci odvětví pouze subjekty požívajícími výhod. Oligopol uzavře nelegální kartelové 
dohody o rozdělení trhu a významně zvýší své ceny a zisky a nutí spotřebitele nakupovat 
velmi předražený statek. Tato distorze se snížením kupní síly spotřebitelů převede do dalších 
odvětví ekonomiky. Distorze jedné části trhu tak ovlivní celou ekonomiku a vede k řetězové 
reakci u všech nepodporovaných firem v ekonomice, které snižují náklady, propouští 
zaměstnance. Krize v odvětví se tak stává krizí ekonomiky.  

Opatření, které působí protikrizově, je snížení nákladů u firem – firmy zachovají 
produkci a zaměstnanost s nižšími náklady, což umožní růst či stagnaci HDP. Další opatření, 
které působí protikrizově, je propouštění nekmenových zaměstnanců, které umožní zachovat 
produkci a tím i růst či stagnaci HDP. (Přitom vlastní propouštění zaměstnanců je vždy 
prokrizové, ale v rámci zefektivnění výroby nejde obvykle o velké počty propuštěných a ty 
jsou schopni rychle najít jinou práci. Tedy až opětovné zaměstnání propuštěných zaměstnanců 
u jiných zaměstnavatelů je protikrizové a vede k lepší alokaci zdrojů na trhu práce.) 

Naopak opatření, která vedou ke krizi ekonomiky, jsou významné propouštění i 
kmenových zaměstnanců a úmyslně vyvolané krachy firem. Tyto situace vedou k poklesu 
produkce a tím i HDP. Jsou způsobeny dvěma nejvýznamnějšími faktory: rozkradením firmy 
zevnitř, obvykle manažery (tedy korupce a organizovaný zločin, neboť jeden manažer 
obvykle sám nemůže rozkrást majetek, ale musí se domluvit s jinými a tím obejít kontrolní 
mechanismy) a dále lobbismem a korupcí provedenými státními zásahy do trhu takového 
rozsahu, že u nepodporovaných firem vyvolají krach. 

Je přitom důležité si uvědomit, že situace, kdy se firma stane sama 
nekonkurenceschopnou a zkrachuje, působí protikrizově, neboť vede k efektivnější alokaci 
zdrojů, větší akumulaci kapitálu u jiných efektivnějších firem a tím i k větším investicím a 
k větší výrobě. 

Stát by tedy měl důsledně nechat zkrachovat veškeré firmy včetně bank, které mají 
nezdravé podnikání nevyvolané vnějším zásahem. Naopak by měl stát chránit firmy, které se 
do problémů dostaly vnějším zásahem – např. dovozem subvencovaného zboží od jiných 
firem či z jiných zemí, státním rozhodnutím, apod. Prokázání takovéhoto vnějšího zásahu je 
snadné a mělo by ležet na firmě a ta by ho měla prokázat v součinnosti s příslušným orgánem 
státní správy (kvůli informačním bariérám) a spolu navrhnout ochranu. Pokud by toto firma 
neprovedla, měla by zkrachovat bez jakýchkoliv pardonů. Je dalším úspěchem korupce a 
lobbismu, že se podařilo propašovat do slovníku politiků slova o nutnosti záchrany velkých 
bank a podniků, které nelze nechat padnout, neboť by to mělo velké negativní důsledky na 
ekonomiku. Jde jen o další lež a podvod korupčníků, kteří se snaží získat prostředky 
několikrát – přivedou velký podnik k bankrotu tím, že ho rozkradou (nebo zmanipulují 
výsledky aby podnik vypadal jako ztrátový) a poté lobbismem získají miliardové dotace od 
státu na sanaci firmy. Po sanaci provedou další tunelování a rozkrádání a po několika letech 
opět žádají o další dotace (v ČR např. IPB v roce 2000). Je zřejmé, že dotací takové firmě stát 
jen podpoří korupci, korupční a dluhovou past a zvýší krizi v ekonomice.  

Stát by tedy měl podporovat pouze a jen ty podniky, které prokáží vnější distorzi 
(snížení konkurenceschopnosti vyvolané nějakým rozhodnutím) a to nade vší pochybnost. 
Podpora by měla být vedena formou zákazu dovozu, činnosti, rušením pochybených 
rozhodnutí a zákonů vyvolávacích podporu a nikoli cestou dotací a subvencí. Typická chyba 
podpory pomocí dotací se plně projevuje např. u zemědělské politiky EU, která je distorzní, 
korupční, nespravedlivá a netransparentní. 

Cestou z krize jsou tedy úsporná opatření u firem a zachování stávající produkce, což je 
pro ekonomiku prospěšné, neboť dochází k lepší alokaci zdrojů a ceny zboží na trhu vyjadřují 
reálněji hodnotu zboží.  
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Cestou do hlubší krize je naopak pokračování v korupci, dotacích, snaha odborů udržet 
platy na nereálné úrovni, která není konkurenceschopná, odtrženost platů ve státním sektoru a 
v soukromém sektoru. Nelze ovšem porovnávat průměrné platy, ale výši platů na jednotlivých 
úrovních zaměstnanců, neboť ve státní správě obvykle pracují vzdělanější lidé než např. 
v průmyslovém podniku. Velmi důležité se jeví pro odměňování vytvoření 
kvantifikovatelného systému ohodnocení efektivity práce jednotlivých úředníků a pracovníků 
v soukromých firmách a to na základě kvantifikace nasazení, odpovědnosti, rizik, kvalifikace 
apod. Teprve na základě výsledků je třeba provést odměňování zaměstnanců – jak 
v soukromých tak ve veřejných institucích. Zcela nelegální by pak měly být odměny typu 
„zlatých padáků“, astronomických podílů na zisku apod. (jde o skrytou korupci). Provede-li 
tedy politik srovnání platů průměrnými platy, pak se s největší pravděpodobností jedná o 
korupcí ovlivněného politika, jehož cílem je snížit paušálně platy ve veřejném sektoru, donutit 
kvalitní pracovníky k odchodu a tím umožnit pro sebe snadnější rozkrádání majetku státu. 

Z výše uvedeného je zjevné, že ekonomika bude mít přirozenou tendenci se uzdravit 
z krize z větší části sama – krize vyvolá snížení příjmů veřejných rozpočtů a to sníží přímé 
dotace. Dále se firmy budou snažit v odvětví udržet i za cenu minimálních zisků, což zachová 
produkci a je též cestou z krize. Tedy i přes neumělé a chybné zásahy státu (např. šrotovné), 
které jsou cestou vedoucí k prohloubení krize, bude ekonomika sama tendovat k růstu.  

Nejlepším modelem je ovšem se do krize vůbec nedostat – recept je v boji proti korupci 
a lobbismu a důsledném přiřazení vlastnických práv (omezení externalit – viz dále). 

2.4 Faktory ovlivňující výši korupce v ekonomice a hloubku a počet ekonomických 
krizí 

Mezi základní faktory ovlivňující výši korupce v ekonomice a tím i cyklický vývoj ekonomik 
a hloubku a počet ekonomických krizí patří: 
• Procentní výše terciérní sféry v ekonomice. 

Faktor souvisí s efektivním výkonem státní správy a s mírou byrokracie, která je s vyšší 
terciérní sférou obvykle větší a má tendence bobtnat. Ve faktoru jsou dále zahrnuty vyšší 
transakční náklady související s mnohdy několikastupňovou a neefektivní cestou 
distribuce zboží ke konečnému spotřebiteli a umělé zvyšování či snižování cen zboží 
silnými oligopolními obchodními řetězci. 

• Úroveň rozvoje demokracie.  
Čím bude demokracie na rozdíl od autoritářských režimů rozvinutější, tím více bude voleb 
a jednotlivých regionálních úrovní vlád a rozhodování o penězích a tím větší bude prostor 
pro korupci a lobbismus. Cesta z pasti korupce a z cyklického vývoje ekonomik je 
zavedení důsledných kontrol vynakládání veřejných prostředků včetně vysokých sankcí, 
které odradí případné korupčníky před spácháním zločinu korupce. 

• Úroveň chápání práva běžnou populací. 
Čím složitější právní systém, tím více se lidé v právu nevyznají a nebudou ho přirozeně 
aplikovat a akceptovat. To vyvolá absenci veřejné kontroly a větší sklon ke korupci. Ta 
vyvolá častější krize a pomalejší rozvoj ekonomiky. Součástí je přesné vymezení, definice 
a ochrana vlastnických práv. 

• Zájmové skupiny a úroveň jejich regulace. 
Jedná se o právní vymezení mantinelů pro činnost zájmových skupin z oblasti průmyslu, 
zemědělství, služeb, politiky. Sem patří zákony zakazující kartelové dohody v obchodě a 
v politice, zákon o lobbismu, apod. Dále sem zahrnujeme nadnárodní strategie států na 
regulaci nadnárodních firem v globalizované ekonomice. 

Cesta z krizí a cyklického vývoje ekonomiky je pak v přijetí strategií minimalizujících výše 
uvedené faktory a jejich důsledná kontrola a uplatňování (návrh mixu opatření pro příklad ČR 
viz dále). 
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3 KORELACE MEZI VÝŠÍ KORUPCE, VE ŘEJNÉHO DLUHU A VÝŠÍ 
ŠEDÉ EKONOMIKY 

V předcházející části jsme se teoreticky zabývali teorémem tří pastí, vznikem korupce a jejím 
vztahem mezi šedou ekonomikou, státním dluhem a vznikem ekonomické krize. 

V následující části provedeme statistický důkaz, že vztahy výše naznačené ve 
skutečnosti platí. Důkaz se bude týkat jasné existence závislosti (korelace) mezi výší korupce, 
veřejného dluhu a výší šedé ekonomiky. 

3.1 Měření korupce a její výše v mezinárodním srovnání 

Míra korupce v jednotlivých zemích se podle Transparency International pohybuje od 10 
(nejlepší, bez korupce, transparentní prostředí), až po 0 (nejhorší, zcela netransparentní 
prostředí). Transparency International používá pro měření korupce mezinárodně uznávané 
postupy, jde o Index vnímání korupce (Corruption Perception Index; CPI), který řadí země 
podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru. V případech, kdy se pro aktuální 
hodnocení země používají stejné zdroje údajů a alespoň polovina z těchto zdrojů se shoduje 
na změně ve vnímání korupce, je možné srovnávat meziroční výsledky. Letošní žebříček 
(2010) vnímání korupce hodnotí země na základě 13 zdrojů údajů od deseti nezávislých 
institucí. 

Kupříkladu Česká republika si v letošním hodnocení míry korupce opět pohoršila. Mezi 
178 hodnocenými zeměmi klesla z 52. na 53. místo. V rámci evropské sedmadvacítky 
obsadila nelichotivé 21. místo. Zhoršení situace letos zaznamenala organizace také v Itálii, 
Spojených státech nebo Řecku. Označením nejméně zkorumpovaných zemí se mohou 
tradičně pochlubit Dánsko, Nový Zéland, ale i Singapur. 

Loni se Česko v uvedeném hodnocení propadlo ze 45. na 52. místo. Letos mu patří 
třiapadesátá příčka. „Na vládní úrovni se za poslední rok a půl nepřijalo žádné protikorupční 
opatření, vedla se permanentní volební kampaň. Politici o protikorupčních opatřeních zatím 
jen mluví, je nejvyšší čas je začít realizovat“, řekl ředitel TI v ČR David Ondráčka. 

Z letošních výsledků vnímané korupce podle Transparency International jsou v EU 
patrné následující trendy: 
• Korupce je vyšší v postkomunistických státech a zemích jižní Evropy (s výjimkou 

Španělska a Portugalska). 
• Čím více na západ, je míra korupce nižší. 
• Nejlépe jsou na tom státy severské – Švédsko a Finsko. 

3.2 Měření korupce a její výše v mezinárodním srovnání 

Jak jsme ukázali výše, s mírou korupce souvisí i výše dluhů a podíl šedé ekonomiky. O šedé 
ekonomice se v posledních letech hodně hovoří – jednak proto, že se její podíl zvyšuje 
v posledních letech i ve vyspělých ekonomikách, jednak proto, že vede ke snížení sociální 
odpovědnosti, mezigenerační sounáležitosti (neplatí se z ní daně) a přispívá k veřejným 
deficitům. 

Podle poslední analýzy profesorů Friedricha Schneidera, Andrease Bühnese a Claudia 
Montenegra je šedá ekonomika na vzestupu a jen v období let 1999 až 2007 ve vyspělých 
zemích činila 18,7 procenta HDP. U rozvíjejících se ekonomik dokonce 36,6 procenta. 

Z analýzy šedé ekonomiky, kterou v roce 2000 provedla OECD vyplývá:  
• Šedá ekonomika je vysoká v jižních státech Evropy (nad 20%). 
• Vyspělé země EU (Švýcarsko, Rakousko, USA, Japonsko, UK, Austrálie, Kanada, 

Francie, Německo) mají šedou ekonomiku pouze do 15%. 
• Speciální kategorií jsou státy severské – Švédsko, Finsko, Norsko a Dánsko, které mají 

poměrně vysokou šedou ekonomiku i přes ekonomickou vyspělost. Vysvětlením tohoto 
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jevu jsou vysoká míra zdanění, speciální trendy na trhu práce (velmi časté part time 
práce, barterové hlídání dětí, apod.) a v neposlední řadě prohibice vyvolávající sama o 
sobě vysokou míru šedé ekonomiky. 

3.3 Korelace mezi výší státního dluhu, mírou korupce a podílem šedé ekonomiky 

V následující tabulce je uvedeno srovnání zemí EU a některých dalších zemí a to s ohledem 
na podíl šedé ekonomiky, veřejného dluhu a míry korupce. Z tabulky porovnáním mezi léty 
1995 a 2010 vyplývá trend zvyšující se šedé ekonomiky u postkomunistických zemí 
související s uvolňováním regulované ekonomiky a morální krizí politiků a trend stagnace 
šedé ekonomiky u vyspělých zemí. 

Tabulka 1: Tabulka srovnání zemí EU a některých dalších zemí s ohledem na podíl šedé 
ekonomiky, veřejného dluhu a míry korupce. 

poř. 
č. Stát 

Hrubý dluh 
vládního 

sektoru v r. 
2009 (mil 

EUR)* 

Počet 
obyvatel v 

mil v r. 
2009 

Veřejný 
dluh na 

obyvatele 
v tis. EUR  

Index 
korupce 
CPI 2010 
(10 = bez 
korupce) 

Podíl šedé 
ekonomiky 
na HDP v 

% v r. 
1995** 

Podíl šedé 
ekonomiky 
na HDP v 

% v r. 
2010*** 

1 Austria 185 075,1 8,36 22,1 7,9 6,8 8,7 

 2 Belgium 326 255,0 10,79 30,2 7,1 21,4 17,9 

3 Bulgaria 5 142,2 7,59 0,7 3,6 37,2   

4 Czech Republic 48 364,4 10,49 4,6 4,6 11,3 22,5 

5 Cyprus 9 826,3 0,87 11,3 6,3     

6 Denmark 92 458,1 5,53 16,7 9,3 17,6 14,4 

7 Estonia 991,3 1,34 0,7 6,5 11,8   

8 Finland 75 085,0 5,39 13,9 9,2   14,3 

9 France 1 489 025,0 62,62 23,8 6,8 14,3 11,7 

10 Germany 1 760 530,0 81,88 21,5 7,9 13,1 14,7 

11 Greece 298 032,0 11,28 26,4 3,5   25,2 

12 Hungary 75 516,5 10,02 7,5 4,7 29   

13 Ireland 104 592,3 4,45 23,5 8,0 15,3 13,2 

14 Italy 1 763 559,0 60,22 29,3 3,9 25,8 22,2 

15 Latvia 6 769,9 2,26 3,0 4,3 35,3   

16 Lithuania 7 814,8 3,34 2,3 5,0 21,6   

17 Luxembourg 5 527,2 0,5 11,1 8,5     

18 Malta 3 947,1 0,42 9,4 5,6     

19 Netherlands 347 610,0 16,53 21,0 8,8 13,6 10,3 

20 Poland 166 664,1 38,15 4,4 5,3 12,6   

21 Portugal  127 907,9 10,63 12,0 6,0   19,7 

22 Romania 27 666,3 21,48 1,3 3,7 19,1   

23 Slovenia 12 518,9 2,04 6,1 6,4     

24 Slovakia 22 330,4 5,42 4,1 4,3     

25 Spain 560 587,0 45,99 12,2 6,1 22,3 19,8 

26 Sweden 126 899,7 9,03 14,1 9,2 18,3 15,6 

27 United Kingdom 1 069 331,2 61,84 17,3 7,6 12,4 11,1 

29 Norway  4,83   8,6 17,9 15,4 

30 Croatia 16 089,1 4,43 3,6 4,1     

31 Turkey 201 165,3 74,82 2,7 4,4     

32 Switzerland   7,73   8,7 6,6 8,3 

* 

Zdroje: 
General government gross debt, Eurostat, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=teina220&plugin=1 

** Bruce Bartlett: Europe's Underground Economies, 1998, http://www.ncpa.org/pub/ba278 
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*** 
Friedrich Schneider: The Influence of the economic crisis on the underground economy in Germany and 
the other OECD-countries in 2010: a (further) increase, 2010, OECD 

Po úpravě výše uvedené tabulky jsme pro účely porovnání korelace mezi veličinami použily 
jen ty země, kde jsme měli kompletní data. Index korupce jsme pro snadnější a názornější 
interpretaci invertovali (tak, že jsme odečetli index korupce od čísla 10). Poté jsme rozdělili 
země do tří hlavních skupin podle podílu šedé ekonomiky. Vytvořili jsme tyto skupiny zemí: 
• Rozvinuté státy EU 
• Severské státy 
• Postkomunistické a rozvíjející se státy (jižní a východní Evropa) 

Tabulka 2: Výpočtová vstupní data pro porovnání vzájemných korelací korupce, šedé 
ekonomiky a veřejného dluhu u vybraných zemí EU 

Stát 

Hrubý dluh 
vládního 

sektoru v r. 
2009 (mil 

EUR)* 

Počet 
obyvatel v 

mil v r. 2009 

Veřejný 
dluh na 

obyvatele 
v tis. EUR  

Index 
korupce CPI 
2010 (10 = 

bez korupce)  

Index korupce 
inverzní (deset 

mínus index 
korupce) 

Podíl šedé 
ekonomiky 
na HDP v 

% v r. 
2010*** 

Rozvinuté státy EU 

Austria 185 075,1 8,36 22,1 7,9 2,1 8,7 
Belgium 326 255,0 10,79 30,2 7,1 2,9 17,9 
France 1 489 025,0 62,62 23,8 6,8 3,2 11,7 
Germany 1 760 530,0 81,88 21,5 7,9 2,1 14,7 
Italy 1 763 559,0 60,22 29,3 3,9 6,1 22,2 
Netherlands 347 610,0 16,53 21,0 8,8 1,2 10,3 
United 
Kingdom 1 069 331,2 61,84 17,3 7,6 2,4 11,1 

Severské státy  

Denmark 92 458,1 5,53 16,7 9,3 0,7 14,4 
Finland 75 085,0 5,39 13,9 9,2 0,8 14,3 
Sweden 126 899,7 9,03 14,1 9,2 0,8 15,6 

Postkomunistické a rozvíjející se státy (jižní a vý chodní Evropa)  

Ireland 104 592,3 4,45 23,5 8,0 2,0 13,2 
Czech 
Republic 48 364,4 10,49 4,6 4,6 5,4 22,5 
Portugal  127 907,9 10,63 12,0 6,0 4,0 19,7 
Spain 560 587,0 45,99 12,2 6,1 3,9 19,8 
Greece 298 032,0 11,28 26,4 3,5 6,5 25,2 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Z uvedené tabulky jsme poté počítali závislost mezi veličinami, které nás zajímají, tedy mezi 
veřejným dluhem, indexem korupce (inverzním) a podílem šedé ekonomiky v r. 2010. 
K výpočtu závislosti jsme použili Pearsonův korelační koeficient (tab. 3). 
Závěry jsou zřejmé: 
• U Rozvinutých států EU existuje vysoká přímá závislost mezi korupcí, výší šedé 

ekonomiky a výší veřejného dluhu. 
• U Severských států jsou výsledky nejednoznačné díky specifikám těchto ekonomik 

(vysoké zdanění, prohibice, part time a výměna služeb barterovým způsobem mezi 
občany), přesto lze vysledovat tutéž míru závislosti. Nicméně bylo by vhodné 
analyzovat časovou řadu u jednotlivých států tak, abychom mohli udělat konečný závěr. 
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Tabulka 3: Korelace vzájemných závislostí korupce, šedé ekonomiky a veřejného dluhu 

Zdroj: Vlastní výpočty 

• U Postkomunistických a rozvíjejících se států (jižní a východní Evropa) jsou stále 
patrná specifika vyvolaná transformací ekonomik a postupnou deregulací, případně 
specifika daná intenzivním rozvojem země. Tyto specifika mají významný dopad na 
veřejné finance a tím i na výši veřejného dluhu a tudíž závislost mezi veřejným dluhem 
a jinými veličinami není příliš jasná, i zde by bylo vhodné analyzovat průběh časové 
řady, což ovšem rozsah této práce neumožňuje. Přesto lze jednoznačně říci, že korelace 
mezi výší korupce a šedé ekonomiky je zcela prokázaná. 

Obecný závěr:  V rozvinutých tržních ekonomikách jsou zjevné vysoké pozitivní 
závislosti mezi výší korupce, výší šedé ekonomiky a výší veřejného dluhu. U ostatních 
analyzovaných zemí lze vysledovat trend následování těchto vyspělých ekonomik, tj. 
postupné zvyšování závislosti mezi těmito veličinami. Tím statisticky potvrzujeme platnost 
výše uvedených tvrzení teorému Tří pastí: pasti korupce, pasti morálky, pasti dluhové. 
Následující graf ukazuje vysokou míru závislosti mezi těmito skutečnostmi a potvrzuje tak 
platnost našich závěrů. 

Graf 1: Závislost mezi výší korupce, šedé ekonomiky a veřejného dluhu v ekonomikách EU 
v r. 2010 

Závislost mezi výší korupce, šedé ekonomiky a ve řejného dluhu v ekonomikách EU v r. 2010
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Podíl šedé ekonomiky na HDP v % v r. 2010***

Zdroj: Vlastní výpočty 

Z grafu je zjevná závislost všech veličin mimo křivky veřejného dluhu u poslední skupiny 
zemí - Postkomunistických a rozvíjejících se států (jižní a východní Evropa). 

Korelace ve řejného dluhu a 
korupce 

Korelace korupce a šedé 
ekonomiky 

Korelace šedé ekonomiky 
a veřejného dluhu 

Rozvinuté státy EU 

0,656 0,819 0,795 

Severské státy 

-0,999 0,439 -0,404 

Postkomunistické a rozvíjející se státy (jižní a vý chodní Evropa) 

-0,066 0,987 -0,145 
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4 NÁKLADY KORUPCE NA P ŘÍKLADU ČR 

4.1 Korupce v ČR 

V ČR první velkou koalici zapříčinili společně a nerozdílně Miloš Zeman, Václav Klaus a 
Václav Havel v roce 1997. Projekt, který umožnil spojení velkých stran a vznik kartelových 
dohod udává tón české politice až do současnosti, jak dokazuje uzavření velké koalice na 
pražském magistrátu v roce 2010. Projekt, který voličům toužícím po změně politiky ukázal, 
jak málo politici respektují vůli voli čů a jak moc jsou ovlivnění korupcí a lobbismem. Velká 
koalice je extrémně nemravný politický čin, ať již v jakékoli době, neboť vede ke všem výše 
uvedeným pastím, ke krizi politiky (neexistuje konkurence na politické scéně), ke krizi 
morálky, k státnímu a jiným dluhům, k ekonomické krizi a nezaměstnanosti. Velká koalice 
vede v podstatě k politické kartelové dohodě a k monopolu v politice a jako taková by 
měla být posuzována a zakázána příslušným úřadem – v ČR jde o Úřad na ochranu 
hospodářské soutěže. 

Číselně lze demonstrovat vývoj korupce v ČR následujícím grafem: 
Graf 2: Vývoj hodnot indexu CPI v České republice v letech 1997 až 2010 

 
Zdroj: Transparency International - Česká republika 

Z grafu jsou patrné období nárůstu korupce (čím menší číslo, tím je korupce horší) za doby 
vlády ODS a Václava Klause v letech 1996–1998 pokračování nárůstu korupce za vlády 
Josefa Tošovského 1998, trvání nárůstu korupce v prvních letech vlády Miloše Zemana 1998–
2002 za dobu trvání opoziční smlouvy, zlepšování situace za vlády Vladimíra Špidly v letech 
2002–2004, její opětovné zhoršení nástupem Stanislava Grosse 2004-2005, zlepšení situace 
s korupcí za vlády Jiřího Paroubka 2005-2006 a její stagnaci a následné zhoršení za vlády 
Mirka Topolánka 2006-2009, Jana Fišera 2009-2010 a Petra Nečase 2010. 

Celkový trend korupce v ČR za roky 1997 až 2010 je stagnace s mírným poklesem. 
David Ondráčka, ředitel Transparency International - Česká republika (TIC): „…Politici o 
protikorupčních opatřeních zatím jen mluví…“ . 

4.2 Úskalí boje proti korupci v ČR - snahy politiků po likvidaci kontroly 

Velmi důležitá se v této souvislosti jeví systematická strategie politických špiček po likvidaci 
jakékoli kontroly a snahy po manipulaci s volebními výsledky změnami ústavy a volebních 
zákonů. V ČR jde např. o snahy po rušení a omezení protikorupční policie, politicky závislá 
státní zastupitelství, zásahy do nezávislosti novinářské profese tzv. náhubkovým zákonem, 
vytváření množství nových a rušení starých institucí – např. okresy a kraje a podobně.  

Strategicky velmi důležitým bodem je nevytvoření kontrolních institucí, nebo jejich 
vytvoření, ale bez potřebných pravomocí, kdy je prakticky zabráněno příslušné složce či 
orgánu, aby konal svoji činnost. Velmi podstatným je orgán, který by zkoumal na vládní 
úrovni dopady přijímaných zákonů do ekonomiky a upozorňoval by na vznik neefektivit, 
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externalit a omezení vlastnických práv (korupci lze považovat z ekonomického hlediska za 
negativní externalitu). Tento orgán by měl ke každému přijímanému zákonu v rámci 
důvodové zprávy vypracovat právní a ekonomickou analýzu a zhodnotit dopady zákona 
včetně vyjmenování skupin, které budou ze zákona profitovat a těch, kteří budou na tento 
zákon doplácet. Dále by měl tento orgán navrhovat změny vedoucí k minimalizaci korupce a 
státem schválených „krádeží“, které byly prosazeny lobbisty k obohacení menšiny na úkor 
většiny (v ČR např. fotovoltaika, větrné elektrárny, autorské poplatky neexistujícím autorům 
z prázdných CD a papírů, poplatky za kopie z vlastních autorských děl, sanace krachujících 
bank a podniků, parkovné ve městech sloužící pouze k plnění městských pokladen, emisní 
poukázky, platby z kasin a loterií do nadací a fondů a tím praní těchto peněz, apod.). 

4.3 Peněžní ztráta z korupce v ČR 

Při vyčíslení peněžní ztráty ČR z korupce a šedé ekonomiky vycházíme z obecně dostupných 
zdrojů.  

Tabulka 4: Hodnota veřejných zakázek v r. 2008 v ČR podle Informačního systému o 
veřejných zakázkách (ISVZ-US) 

Hodnota VZ* 
Předmět veřejné zakázky 

v Kč % 

Dodávky 48 827 995 760 15,9% 

Služby 76 802 770 019 25,0% 

Stavební práce 181 400 305 322 59,0% 

Soutěž o návrh 233 905 326 0,1% 

CELKEM 307 264 976 427 100,0% 
Zdroj: ISVZ-US 
* bez veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž objem není v ČR evidován 

Hrubý domácí produkt (HDP) dosáhl v ČR v roce 2008 v běžných cenách 3 689 mld. Kč. 
Šedá ekonomika v ČR v roce 2008 byla cca 25%. Jestliže vezmeme obecně uznávanou 
hodnotu šedé ekonomiky 8-10% v ekonomice, která bude vždy šedou (barterové obchody, 
kriminalita apod.), pak máme cca 15% HDP, který v ČR uniká a není zdaněn. Jde o 553 mld. 
Kč. Přidáme-li odhad úniků z veřejných zakázek, získáme celkový únik cca 360 mld. Kč 
v b.c. v roce 2008 v ČR – viz následující tabulka. 

Tabulka 5: Odhad korupcí způsobených finančních úniků v ČR v r 2008 
poř.č. Data za ČR, r. 2008 % mld. K č 

1 výše HDP  100 3 689 
2 výše šedé ekonomiky 25 922 
3 reálně postižitelný únik do šedé ekonomiky 15 553 
4 celkové daňové zatížení ČR v r. 2008 dle OECD 36,58   
5 celkový daňový únik z šedé ekonomiky   202 
6 výše veřejných zakázek dle ISVZ-US 100 307 
7 expertně odhadnutá výše přímé korupce při veřejných zakázkách 33 101 
8 výše zakázek zadávaných zcela mimo zákon o VZ výjimky  ze zákona) 30 92 

9 
expertně odhadnutá výše přímé korupce při veřejných zakázkách 
zadávaných mimo režim zákona o VZ 60 55 

10 celkový únik z veřejných zakázek, ř. 7+9   157 

11 celkový finanční únik z korupce (šedá ekonomika + VZ), ř. 5+10   359 
Zdroj: Vlastní výpočty 
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Vzhledem k výše uvedenému důkazu závislosti výše šedé ekonomiky na výši korupce, lze  
přijmout závěr, že korupce způsobila státu v ČR v roce 2008 ztrátu cca 360 mld. Kč 
v běžných cenách. Protože celkové příjmy státního rozpočtu činily v r. 2008 1064,57 miliardy 
Kč, jde celkem o 33,7 % příjmů státního rozpočtu! Korupce tedy způsobila kumulované 
finanční ztráty v příjmech státního rozpočtu ve výši 360 mld. Kč, což je 33,7 % příjmů 
státního rozpočtu ČR v roce 2008. 

V kontextu výše uvedených čísel jsou slova politiků o škrtech platů veřejného sektoru 
a nutnosti šetření extrémně nemravné. Náprava a cesta z krize vede přes omezení korupce 
a rozkrádání majetku na úrovni politik ů (a tím zavedením kontrol i v soukromém 
sektoru ekonomiky), nikoli přes škrty v rozpočtu. Škrty v rozpočtu povedou pouze 
k dalšímu snížení kontroly (odchod kvalitních pracovníků) a k dalšímu a snazšímu rozkrádání 
majetku státu od politiků a lobbistů a tedy k dalšímu prohloubení krize tak, jak bylo popsáno 
výše.  

4.4 Cesta z pasti korupce a z tím vzniklých ekonomických krizí a zadlužování státu 

Co je tedy třeba udělat v ČR k omezení korupce, zefektivnění ekonomiky a omezení či 
minimalizaci cyklického vývoje ekonomiky? Následující přehled udává nejzásadnější 
opatření v boji proti korupci a lobbismu v ČR: 
• Ekonomická analýza a dopady u důvodové zprávy každého návrhu zákona a obecné či 

lokální vyhlášky a normy včetně vyjmenování skupin nesoucích náklady a přijímajících 
zisky podle předem stanovené šablony analýzy (cost-benefit analýza, analýza peněžních 
toků a jejich přepočet na současnou hodnotu, analýza rizik a jejich důsledná peněžní 
kvantifikace, analýza odpovědností, rozhodování a kontrol, dopady na státní rozpočet, 
dopad na zadlužování státu či municipality). 

• Vytvoření konceptu osobní odpovědnosti majetkové a trestní za pochybení ve všech 
veřejných funkcích na všech úrovních řízení a kontroly i po trvání mandátu s dobou 
promlčení min. 5 let. Nastavení neomezené majetkové sankce – propadnutí majetku při 
prokázání majetkové trestné činnosti a vždy důsledné zabavení prospěchu či propadnutí 
věci (případně exekuce majetku v hodnotě defraudace). 

• Prosazení principu „presumpce viny“ úředníků a politiků při neschopnosti prokázání 
opaku. Důkazní břemeno při řízení s orgány dohledu vždy důsledně přesunout na 
úředníky a politiky kteří rozhodovali tak, aby v případě podezření neprokazoval 
trestnou činnost orgán činný v řízení (nejenom trestním), ale vyvinění vždy prokazoval 
politik či úředník předložením kompletní příslušné dokumentace. 

• Zákon o prokázání původu majetku a příjmů úředníků, politiků, soudců a státních 
zástupců (prokurátorů). 

• Změnit zákon o veřejných zakázkách či podobné předpisy a směrnice zejména v těchto 
bodech: 
a. Přidat účel zákona – „efektivní vynakládání veřejných prostředků“. 
b. Definovat efektivní (např. „pokrývající veřejnou potřebu způsobem odpovídajícím 
účelu s vynaložením takových finančních prostředků, které budou přiměřeně odpovídat 
kvalitě a kvantitě účelu“). 
c. Vypustit ze zákona zjednodušené podlimitní řízení (pouze v ČR). 
d. Významně omezit výjimky ze zákona (VZ mimo režim zákona, např. vojenského 
charakteru). 
e. Upravit části zákona týkající se zadávací dokumentace tak, aby zadávací 
dokumentace musela být jednoznačná, přesná, srozumitelná, konkrétní a srovnatelná, tj. 
aby neumožňovala odlišný výklad. Součástí zadávací dokumentace by měla být 
zdůvodněna potřebnost zadavatele (proč veřejnou zakázku vypisuje) a co je účelem 
veřejné zakázky. Každá zadávací dokumentace by měla být připravena tak, aby 
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neumožňovala plnění jen jedním dodavatelem – k tomuto účelu by měl zadavatel 
provést analýzu trhu včetně nalezení srovnatelných výrobků, které poptává v počtu 
alespoň 3 (např.  3 typy kolových nakladačů dané třídy od 3 výrobců). Pokud je nutné 
plnění pouze jedním dodavatelem, uvede zadavatel, proč tomu tak je. 
f. Upravit rozdíl mezi variantním řešením a jiným obdobným technickým řešením. 
g. Upravit potrestání uchazečů o veřejné zakázky, kteří podávají nabídku aniž by 
měly potřebné kapacity – např. povinností plnit min. 30% zakázky bez subdodavatele. 
h. Nastavit kvalifikaci jako nepřenositelnou na jinou osobu do míry plnění bez 
subdodavatele. 
i. Stanovit limity kvalifikace zákonem tak, aby bylo zřejmé co již je a co již není 
diskriminační rozsah kvalifikace. 

• Zásadně rozhýbat vyšetřování protikorupční policií a posílit speciální policejní útvary 
pro vyšetřování korupce „bílých límečků“ a praní špinavých peněz, stejně jako práci 
policejní inspekce a UOOZ (Úřad pro odhalování organizovaného zločinu).  

• Stabilizace soustavy státního zastupitelství. 
• Stabilizace úředníků přijetím zákona o státní službě. 
• Nastavení systému měřitelných kritérií efektivnosti práce pracovníků státní správy a 

územní samosprávy a pružný systém odměn. 
• Zjednodušení právního systému a jeho přiblížení občanům. 
• Přijetí zákona o lobbismu, zákona o dumpingu, a zákona zakazujícího kartelové chování 

politiků. 

ZÁVĚR 

Je zjevné, že mezi výší státního dluhu, mírou korupce a mírou šedé ekonomiky existuje 
vysoce pozitivní závislost u rozvinutých ekonomik. Změna jedné veličiny vede ke změně 
všech ostatních veličin. Otázkou je časový posun závislosti – např. za jak dlouho se výrazné 
snížení míry korupce v zemi projeví v zlepšení státního dluhu a ve snížení šedé ekonomiky. 
To však již přesahuje rámec tohoto článku, stejně, jako analýza korelace a časových posunů 
v časových řadách korupce, dluhu, šedé ekonomiky, nezaměstnanosti, a úrovně HDP. 

Výše uvedená závislost potvrzuje platnost teorému Tří pastí, který byl popsán 
v článku. 

Na příkladu ČR je ukázáno, jak zhoubná je korupce pro ekonomiku a pouze 
střízlivým odhadem je vyčísleno, o kolik peněz přichází státní rozpočet ČR. V r. 2008 se 
jednalo o cca 360 mld. Kč, což je 33,7% příjmů státního rozpočtu. Šetření na platech a 
snížení finančních prostředků veřejného sektoru není cestou z krize, ale s velkou 
pravděpodobností ji ještě prohloubí snížením kontroly (odchod kvalitních pracovníků). 
Náprava a cesta z krize vede přes omezení korupce a rozkrádání majetku na úrovni politiků, 
nikoli přes škrty v rozpočtu (nebudou-li systémové, provedené na základě analýzy 
efektivnosti, ale plošné). 
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Abstract 

The paper analyzes the causes of economic crises with entirely new and (in economic theory) unique 
approach. According to all economic theories the economic crisis and the cyclical development of 
economies is considered as a fact, only the theory of state interventions considers state interventions 
as the cause of the crisis. The authors go further and show that the cause of all crises of the capitalist 
world have been lobbyism and corruption (theft in public and also private sector). The first two parts of 
the paper introduces the theory, the third part contains the statistical data, the correlation showing an 
index of corruption, the level of informal economy and the level of public debt. And the fourth part of 
the paper shows the consequences of corruption and lobbying in the Czech Republic, including the 
design of the solution for corruption and lobbying and thus economic crisis (outside their imported 
parts). 
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PRAKTICKÉ PROBLÉMY BRÁNÍCÍ VYUŽÍVÁNÍ KONCESNÍCH 
SMLUV PŘI REALIZACI VE ŘEJNÝCH INVESTIC 

 
Radek Jurčík 

ÚVOD 

PPP projekty se používají v České republice ve dvou formách: koncesí a veřejných zakázek. 
Existuje však více modelů PPP v závislosti na rozsahu a hloubce Partnerství mezi veřejným a 
soukromým sektorem. Praktické problémy využívání koncesních smluv jsou předmětem 
tohoto příspěvku, stejně jako výzkum zaměřený na znalosti PPP problematiky a realizace 
veřejných investic prostřednictví PPP. Tento výzkum je prováděn formou dotazníkového 
šetření u pracovníků zadavatelů, zejména z oblasti veřejné správy. 

1 MODELY PPP PROJEKTŮ 

V anglosmerické oblasti se vyvinuli a používají nejčastěji tyto modely PPP projektů2: 
• BOT – build operate and transfer (postav, provozuj a převeď) – jde o nejpoužívanější 

model spočívající v tom, že zadavatel definuje předmět plnění (výstavba parkoviště pro 
1000 aut o 5 patrech s dobou provozování 15 let) a vítězný uchazeč projekt zrealizuje 
(postaví), bude jej provozovat a po uplynutí sjednané doby převede vlastnické právo na 
veřejného zadavatele,  

• DBOT – design build operate and transfer (navrhni, postav, provozuj a převeď) – 
vítězný dodavatel navrhne konkrétní vymezení předmětu plnění, postaví jej, bude jej po 
stanovenou dobu provozovat a po této době převede vlastnické právo na veřejného 
zadavatele (ve zmiňovaném případě bude veřejný zadavatel požadovat výstavbu 
parkoviště, či jen zabezpečení parkování a dodavatel navrhne formu parkování či 
konkrétní podobu parkoviště). 

• DBFO – design build finance nad operate (navrhni, postav, financuj a provozuj) – 
dodavatel musí zabezpečit „nejenom“ návrh konkrétního řešení, jeho výstavbu, 
provozování, ale i financování projektu. Převod vlastnictví tento model nezahrnuje již 
kupř. proto, že není ve vlastnictví dodavatele, ale veřejného zadavatele. V případě 
parkoviště by dodavatel musel zabezpečit financování (bankovním úvěrem, zdrojů od 
strategických partnerů, založením akciové společnosti s veřejným úpisem akcií za 
účelem realizace projektu. Takto se kupř. realizoval Suezský průplav). 

• DBFOT – design build finance operate and transfer (navrhni, postav, financuj, provozuj 
a převeď) – jde o nejsložitější komplex smluvních vztahů, zahrnující navíc převedení 
vlastnického práva na veřejného zadavatele po uplynutí stanovené doby provozování.  

V rámci všech uvedených modelů PPP se na projekt uzavírá smlouva zahrnující nejrůznější 
smluvní vztahy (kombinují se smluvní typy, jako smlouva nájemní, kupní, leasingového typu, 
apod.). 

2 KONCEPCE PPP V ČESKÉ REPUBLICE 

Právní regulace PPP projektů v ČR je upraveno ve dvou liniích:  

                                                 
2 V domácí literatuře byly tyto modely publikovány in Horálek, V. Koncesní zákon a komentářem - Veřejně 

soukromá partnerství a jejich obecná právní úprava v ČR. Praha: Linde. 2006. 1. vydání; Kruták, T., Dvořák, D., 
Vacek, L. Zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). Komentář. 1. vydání. Praha: 
C.H.Beck, 2006. str. 124. 
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• veřejné zakázky  
Jde zejména o veřejné zakázky splňující na rozdíl od klasických veřejných zakázek 
následující náležitosti: 
• smlouva bude uzavřena na dobu určitou, minimálně na 5 let3, 
• předpokládaná hodnota veřejné zakázky bude 500 mil. Kč, příp. vyšší. 
Praktickým a dosud nevyjasním problémem je otázka vymezení podstatných ekonomických 
rizik spojených s braním užitků4, v důsledku kterých má veřejná zakázka charakter 
kvazikoncese. Běžná ekonomická rizika vyplývající ze smlouvy mezi taková ekonomická 
rizika počítat nelze (riziko související s dokončení předmětu veřejné zakázky, vzniku škody, 
vad díla, smluvní pokuty, apod.), neboť tyto souvisí s realizací každé veřejné zakázky. Rizika 
s braním užitků by měly mít charakter (alespoň nepřímo vyjádřený) takový, že zisk vítězného 
uchazeče bude v určité míře závislý na efektivním provozování PPP projektu. 
• Koncesní smlouvy  
Koncesní smlouvy (obdoba koncesí v pojetí evropské směrnice 2004/18/ES). Vztahuje se na 
ně pouze koncesní zákon v plném rozsahu. Koncesní zákon upravuje koncesní řízení (výběr 
koncesionáře), náležitosti koncesních smluv, dohled nad dodržováním zákona, přípravu 
koncesních projektů pro významné koncesní smlouvy, schvalování významných koncesních 
smluv, rozpočtový dozor nad zadavateli – samosprávnými celky, kde je nutná předchozí 
konzultace MF s uzavřením koncesní smlouvy, uveřejňování výzev a koncesních smluv.  

3 VÝSLEDKY VÝZKUMU  

V předchozích kapitolách bylo provedeno stručné vymezení právního pojetí PPP projektů 
v České republice a ekonomické principy pojetí PPP projektů. Níže popsaný výzkum byl 
proveden za účelem zjištění snadnosti (složitosti) realizace PPP projektů. Výzkumné studie se 
účastnilo 588 osob z oblasti veřejné správy. Bylo osloveno 3000 zaměstnanců z veřejné 
správy. Míra návratnosti dotazníků dosáhla 19,6 % . Byly rovněž osloveny všechny úřady 
práce k zjištění socio ekonomických aspektů veřejných zakázek (nástroje veřejných zakázek 
k řešení problémů místní nezaměstnanosti).5 
 
Tabulka: Skladba účastníků výzkumu z oblasti veřejné správy. 
 

Veřejná správa Počet respondentů 
Stát 116 

Obce celkem 396 
Kraj 20 

Jiná právnická osoba 56 
Celkem 588 

 
 

                                                 
3 Standardní doba trvání PPP projektů bývá delší, mezi 10 až 15 lety. Podle § 27 odst. 2 ZMČR je doba užívání 

majetku státu omezena „pouze“ na dobu 8 let. Při záměru užívat majetek státu delší dobu nutno mít výjimku 
Ministerstva financí, což je jedna z právních překážek, kdy „stát brání státu“ v realizacu PPP.   

4 Braním užitků nutno vymezit a stanovit v koncesní smlouvě. Braní užitků může mít charakter výběru 
poplatků (kupř. za parkovné), nájemného (u administrativních budov), apod. 

5 Dotazníky s otázkami jsou stále k dispozici na http://rela.mendelu.cz/vyzkum/?vyzkum=1723, 
http://rela.mendelu.cz/vyzkum/?vyzkum=1722. 
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Obce s počtem obyvatel od – do 

Do 100 
obyvatel 8 20001 – 30000 52 

101 – 200 2 30001 – 40000 4 

201 – 300 8 40001 – 50000 2 

301 – 1500 64 50001 – 100000 24 

1501 – 5000 60 100001 – 150000 2 

5001 – 10000 104 
nad 150000 

obyvatel 2 

10001 – 20000 56 
Hlavní město 

Praha 8 
 
OTÁZKA 
Problémy Partnerství spatřuji v níže uvedených oblastech. 
 

Odpověď Počet odpovědí 
Složitosti právní úpravy 84 

Neexistenci metodik 40 
Velkých nákladech na poradce 12 
Obtížnost vymezit předmět PPP 40 

Smluvní složitosti 60 
Nezájmu ze strany soukromých subjektů 4 

Neznalost 20 
Neví 326 

Ve více oblastech 16 
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Z uvedené tabulky a grafu je zřejmé, že i v současné době primárním problémem PPP je 
neznalost tohoto institutu. Takovou odpověď uvedeno celkem 346 subjektů (počítáno 
z kolonek neznalost a nevím). Řešení této skutečnosti lze větším důrazem na školení v této 
oblasti; je osobní zkušeností autora, že je velký zájem o školení o veřejných zakázkách, 
kdežto specializovaná školení o PPP navštěvované nejsou. 
 
OTÁZKA 
Má PPP budoucnost? 

Odpověď Počet odpovědí 
Ano 128 
Ne 24 

Nevím (nemám dostatek informací) 252 
Na tuto otázku neodpovědělo 128 

 
 

 
 
Z výzkumu vyplývá, že většina respondentů nemá informace o budoucnosti PPP, resp. nemá 
dostatek informací na tuto otázku (47 %). Uvedené souvisí s předchozí otázkou o špatné 
znalosti PPP v oblasti veřejné a soukromé správy. 
 
OTÁZKA 
Vady právní úpravy PPP? 

Odpovědi k důvodům vad (vady spatřuji 
v:) 

Počet odpovědí 

Kvalifikaci 4 
Koncesním (zadávacím) řízení 36 
Vymezení koncesní smlouvy 48 

Nedostatcích v prováděcích předpisech 80 
Není pro zadavatele určeno 1 (Severočeké doly) 

Neodpovědělo na tuto otázku 380 
Úprava rámcové smlouvy 8 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Z odpovědí vyplývá závěr o neznalosti těch, co na tuto otázku odpovědět (68 %). Ostatní 
odpovědi mají svůj reálný základ, nicméně jsou menšinové. Zajímavostí je odpověď 
Severočeských dolů, které správně posoudily, že nejsou veřejným (ale sektorovým) 
zadavatelem, tedy se na ně PPP nevztahují. 
 
OTÁZKA 
O PPP projektech  

Odpověď Počet odpovědí 
Mám dobrou znalost 40 

Mám přibližnou představu 328 
Nevím, o co jde 101 

Nevím, o co jde, ale informace mě zajímají 72 
Jsem expert a mám praktické zkušenosti 4 

Nezodpovězeno 24 
 
 

 
Zdroj: vlastní zpracování. 
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Z výzkumu bylo zjištěno, že určitou (mlhavou) přestavu má 57 % respondentů, 18 % neví 
vůbec o co jde, pouze 7 % má dobrou znalost, 1 % znalost expertní. Uvedené je alarmující 
v tom smyslu, že kdo ví nic či málo o PPP, nemůže své znalosti ani dostatečně rozvíjet. 
Pozitivní je skutečnost, že 13 % respondentů má zájem o informace o PPP. Vhodnou formou 
mohou být semináře či školení. 
 
OTÁZKA 
Realizovali jste projekt PPP? 
 

 
 
Výzkumem potvrzeny údaje z informačního systému a rejstříku koncesních smluv o rozsahu 
realizace PPP s tím, že tyto veřejné informační systémy nemusí pokrývat PPP v plném 
rozsahu. Jinak řečeno, zjištění o realizaci PPP v 1 % autor očekával, 3 % respondentů PPP 
připravue. 73 % nepřipravuje a nejpíš dává přednost osvědčeným postupům (veřejným 
zakázkám). 

4 KONCESNÍ ZÁKON – ÚVAHY DE LEGE FERENDA 

Výsledky výzkumu – výše uvedeného – svědčí o následujícím: 
• veřejné investice ve formě PPP projektů se nerealizují frekventovaně, 
• o PPP a jeho pojetí není v rámci veřejné správy dostatečné množství informací, 
• znalosti pracovníků zadavatelů o oblasti PPP projektů není dostatečná, 
• bylo by vhodné provést osvětu a vzdělávací činnost o principech fungování PPP 

projektů, ekonomické a právní podstatě PPP projektů. 
Uvedená konstatování způsobuje i celková složitost koncesního zákona (zákon č. 139/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů). Ani jeho celková konstrukce není podle mého názoru  
příliš zdařilá. V rámci úvah de lege ferenda se sluší konstatovat, že vhodnější by bylo 
definovat v zákoně pojem koncese na služby a stavební práce tak, jako tomu bylo v zákoně č. 
40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 60/2005 Sb.6 Tato definice by byla i 
součástí zákona o veřejných zakázkách, který by tedy obsahoval jak zadávání veřejných 

                                                 
6 Rovněž de lege lata platný zákon na Slovensku obsahuje právní úpravu koncesí v pěti paragrafech v zákoně o 
veřejných zakázkách - § 66 až 71 zák. č. č.25/2006 Z.z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
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zakázek, tak i udělování koncesí. Je tedy otázkou, zda je nutná existence samostatného 
koncesního zákona. Předkladatel, Ministerstvo pro místní rozvoj sice argumentovalo tím, že 
pokládá právní rámec Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem za nutné samostatně 
právně upravit, ale pokud se zamyslíme nad již existujícími formami Partnerství jde 
povětšinou o veřejné zakázky s rozložením plateb v delším časovém horizontu. Nicméně i 
koncese a koncesní smlouvy, lze zahrnout do zákona o veřejných zakázkách.7  
Ve vztahu ke konkrétním doporučením de lege ferenda možno zmínit kupř. to, že by bylo 
vhodné legislativně upravit, aby pokud bezúspěšně proběhne koncesní řízení, zadavatel mohl 
u podlimitních koncesních smluv použít jednací řízení bez uveřejnění, což umožněno v právní 
úpravě de lege lata není. 

Rovněž tak je nutné vyjasnit vztah mezi právními předpisy týkající se nakládání a 
hospodaření s majetkem státu a mezi koncesním zákonem. Majetek státu je možné podle 
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve znění pozdějších předpisů, užívat po dobu 8 let. Koncesní zákon počítá s jeho využíváním 
po dobu delší (10, 15, 20 let), resp. to vyplývá z pojetí některých modelů Partnerství mezi 
veřejným a soukromým sektorem. Vztah by se měl de lege ferenda změnit tak, že koncesní 
zákon je v tomto směru lex specialis oproti zákonu o majetku státu a tedy se toto omezení 
nepoužije při postupu podle koncesního zákona.8  
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Abstract 

PPP projects are used in the Czech Republic into the two forms: concessions and public contracts. 
There are exists more types in relation to wide and content of Partnerships between public private 
sector. Practical problems using concession treties are subject of this article, as well as research 
which was focused on knowledge about PPP problems and realisation of public investment through 
PPP. This research is made by question forms, the main target: public contracting authorities. 
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PROČ JE ŠEDÁ EKONOMIKA ŠEDÁ? 

František Kalouda  
                                                                                   
                                                                                  „Nic takového jako dobré nebo špatné  
                                                                                  peníze neexistuje. Jsou to prostě peníze.“ 
                                                                                  Charlie „Lucky“ Luciano 
 
                                                                                  „Dejte mi kontrolu nad (vytvářením)  
                                                                                  penězi národa a nezáleží mi na tom, kdo  
                                                                                  dělá jeho zákony“ 
                                                                                  Mayer Amschel Rothschild  

ÚVOD 

Příspěvek je věnován problematice šedé ekonomiky a to hned z několika důvodů. Za prvé a 
snad i především je volba tématu příspěvku určena postavením šedé ekonomiky jako 
excelentního výsledky hry tržních sil, kdy do jisté míry autonomně vytvářené  prostředí šedé 
ekonomiky eliminuje rušivé zásahy státu.  
        Druhým důvodem pro tuto volbu tématu příspěvku je pocit potřeby definovat  alespoň 
v základních rysech čím je umožněn rozvoj šedé ekonomiky, na jakou poptávku reaguje, 
jakou potřebu uspokojuje. A konečně třetím dílčím důvodem proč je příspěvek zaměřen právě 
na problematiku šedé ekonomiky je nepochybně sugestivní otázka, jaké stanovisko by měla 
společnost k šedé ekonomice zaujímat – aktivně ji likvidovat, tolerovat a nebo dokonce 
povzbuzovat její rozvoj? 
        Cílem příspěvku je především zformulovat rozhodující specifika šedé ekonomiky, která 
ji nejen profilují jako nepochybně zajímavou formu ekonomiky, ale současně ji modelují do 
podoby excelentního příkladu (alespoň v některých podobách šedé ekonomiky) hry tržních sil 
s eliminací státních zásahů. 
        Usilujeme rovněž o vymezení významu šedé ekonomiky a jejích důsledků a to jak 
v negativním smyslu slova, tak i v souvislostech a důsledcích positivních. 
        Stejně tak budeme v tomto příspěvku hledat odpověď na výše položenou otázku o vztahu 
společnosti k šedé ekonomice. 

1 PŘEDMĚT ZKOUMÁNÍ 

1.1 Terminologický vstup  

Pro oblast šedé ekonomiky je naprosto příznačná terminologická roztříštěnost takového 
rozměru, že to překvapuje i v souvislosti se srovnáním s obecnou ekonomickou terminologií, 
která sama o sobě má k dokonalé standardizaci daleko. To platí především pro samotné 
označení tohoto sektoru ekonomiky. „Tomuto sektoru jsou dávány různé přívlastky – černý, 
šedý, neoficiální, neformální, duální, paralelní, podzemní, skrytý, druhý, stínový atd.“ 
(Fassmann, 2007, s. 11). Jakoukoliv snahu o standardizaci zde považujeme za marnost a proto 
se spokojujeme s následující jazykovou konvencí: Pro potřeby tohoto příspěvku budeme pro 
označení diskutovaného sektoru ekonomiky používat důsledně termín „šedá ekonomika“. 
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1.2 Základní definice pojmu, jeho klíčové charakteristiky  

Podobně nepřehledná jako v případě terminologickém, je i situace pokud jde o definici šedé 
ekonomiky jako pojmu. „Odlišnosti různých definic se obecně projevují ve dvou směrech: 
a) v popisu prvků fenoménu (tj. jaké prvky tvoří základ stínové ekonomiky), obvykle 

i) aktivity (Macafee, 1980), (Kaufmann – Kaliberda, 1996), alternativně 
            ● činnosti (Árvay-Vértés, 1996), (Skolka, 1985), případně 
            ● práce (De Gracia, 1982)  
ii)         transakce (Rose, 1983) vedoucí ke směně, případně 
iii)        příjem (Tanzi, 1982), unikající z národních účtů (Heertje-Allen-Cohen,  
                  1985), (Fassmann, 1988). 

b) v použití třídícího kritéria pro klasifikaci (tj. kritéria, které je rozhodující pro zařazení či 
nezařazení těchto prvků do ranku stínové ekonomiky).“ (Fassmann, 2007, s. 11-13). 

i) statistické kritérium (UN, 1983) 
ii)  legální aspekty (De Gracia, 1982) 
iii)  kombinace statistického a legálního kritéria (Kaufmann–Kaliberda, 1996).“ 

(Fassmann, 2007, s. 11-15). 
 
1.3 Alternativní definice šedé ekonomiky (popisný přístup) 
 
Situace je nepřehledná do té míry, že se mimo definicí možno říci  „hlavního proudu“ 
objevují i definice alternativní: „není jednoduché dospět k mezinárodně platnému popisu 
stínové ekonomiky“ uchyluje se řada autorů k jejímu dalšímu členění.  

Ve zprávě pro Evropskou komisi navazující na Bílou knihu (Mingione-Magatti, 1995) 
se používá následující členění neformální ekonomiky: 

a) daňový únik ……. 
b) aktivity a … transakce striktně zakázané trestním právem vzhledem k jejich náplni 

(kriminální ekonomika), 
c) neplacené ekonomické aktivity vykonávané v domácnosti k jejímu prospěchu nebo 

k prospěchu domácností příbuzných nebo přátel na základě reciprocity, ….. 
(subsistenční ekonomika) 

d) profesionální aktivity, … provozované pravidelně za účelem výdělku a pohybující se na 
hranicích nebo vně povinností daných právním řádem (zdůrazněno FK), předpisy a 
smluvními závazky, s výjimkou těch neformálních činností, které jsou součástí 
kriminální ekonomiky … .“ (Fassmann, 2007, s. 18). 

 
1.4 Všeobecná definice šedé ekonomiky 
 
Konflikty mezi základní a alternativní definicí pojmu šedé ekonomiky vedou logicky 
k potřebě vytvořit definici syntetizující, což je proces, který v podobě definice pojmu a 
struktury popisují následující dvě subkapitoly. 
 
1.4.1 Definice pojmu 
 
Jak je obvyklé, vycházíme i v tomto případě popisu z informací dostupných v pramenech: 
„Stínovou ekonomiku můžeme tedy charakterizovat jako ty 
• příjmy, resp. činnosti, jejichž nejbytostnějším zájmen je aby zůstaly skryty (alespoň 

před orgány státního represivního aparátu), dále 
• neformální aktivity nebo transakce, které nezahrnují platby a které jsou určeny ušetřit 

nákupy a konečně ty 
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• činnosti, které v konečném důsledku sice vedou k oficiálním příjmům (praní špinavých 
peněz - pozn. FK), ale jejichž samotný zdroj , či lépe řečeno cesta jejich nabytí je 
v rozporu s platnými zákonnými  

               - pravidly,  
               - nařízeními a  
               - dohodami (zdůrazněno FK)“. Upraveno podle (Fassmann, 2007, s. 25). 

 
1.4.2    Definice struktury  
 
„Stínovou ekonomiku dále vnitřně členíme na  
a) „černý sektor“ zahrnující neformální transakce směřující ke zvětšení příjmu 

vytvořeného nebo obdrženého a  
b) „domácnostní a komunální sektor“ zahrnující stínové aktivity (uskutečňované 

v neoficiálním a částečně i oficiálním ekonomickém sektoru) postrádající následně 
transakce či platby jež jsou určeny k ušetření nákupu.“ Upraveno podle (Fassmann, 
2007, s. 25-27). 

 
1.5 Výsledné vymezení předmětu zkoumání 
 
Jako předmět zkoumání definujeme v širších souvislostech šedou ekonomiku, jako prvek či 
sektor ekonomického systému daného státu jako celku. Zcela obdobně jako v předchozím 
případě terminologického vstupu se pro potřeby tohoto příspěvku spokojíme s pouze 
nejzákladnějšími charakteristikami, které považujeme v daném případě za podstatné. Těmito 
základními charakteristikami jsou především: 
a) míra objektivní i subjektivní pot řebnosti produktu nebo služby 

definovaná 
i) výsledkem střetu nabídky a poptávky a 
ii)  mírou autonomního rozvoje poptávky, 

což definuje produkty či služby charakteru 
● návykové spotřeby (alkoholismus, gamblerství, atd.) a 
● příležitostné či náhodné spotřeby  

b) míra deformace tržního mechanismu  
      v podobě 

i) zdanění 
ii)  bez daňového zatížení 

c) míra legality 
se stavy 

i) legální (teda z hlediska zákona přípustné) a 
ii)  nelegální (mimo zákon) 

d) ekonomická efektivnost 
ve srovnání s aktivitami legálními a v souvislosti se dvěma zájmovými skupinami 
v podobě  

i) organizátorů šedé ekonomiky jako procesu (strategická a taktická úroveň)    
ii)  výkonných článků (operační úroveň). 
 

Jak je z uvedeného zřejmé, vycházíme přitom nejen z dosud známých klasifikačních schémat, 
tak z vlastního nazírání na problém, kterým je společenská prospěšnost či nebezpečnost 
šedé ekonomiky jako celku. 
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2 METODIKA 

2.1 Metodické nástroje  

V zásadě se v případě našeho předmětu zkoumání objevují jako metodické nástroje běžně 
používané metodiky. Snad stojí za pozornost konstatovat pouze jednu zvláštnost příspěvku. 
Ta je určena právě předmětem jeho zájmu – prakticky zde není přítomen primární výzkum. 
Což je jistě daných souvislostech pochopitelné. 
        Pokud bychom usilovali o výčet základních použitých metodických nástrojů, pak jistě 
jako první musíme uvést 
a) literární rešerši, jako zástupce sekundárního výzkumu, a dále 
b) srovnání, 
c) historickou analogii, 
d) analýzu a 
e) syntézu. 

2.2 Informa ční zdroje  

Protože není v daném případě využít výhod primárního výzkumu, nabývají mimořádného 
významu informační zdroje, se kterými pracuje výzkum sekundární a další použité metodiky.  
Příspěvek využívá informací z následujících informačních zdrojů, které jsou preferovánu 
z důvodů průkaznosti jejich původu: 
a) monografie 
b) časopisecké články 
c) vlastní poznatky autora. 

3 DATA 

3.1 Kvantifikace šedé ekonomiky  

V této kapitole se pokusíme alespoň do jisté míry kvantifikovat obecně zažité představy o 
tom, „že se jedná o mohutný zdroj růstu národního produktu“ (Fassmann, 2007, s. 40), 
kteréžto výroky  samy o sobě trpí zde opakovaně vzpomínanou neprůkazností. Většina 
odhadů, které uvádíme dále je vztaženo k úrovni odpovídajících národních GNP, což jistě tyto 
výpovědi o „mohutnosti“ šedé ekonomiky dostatečně objektivizuje. Pro snazší identifikaci 
citovaného pramene jím v tomto případě (proti běžným zvyklostem) každý citovaný údaj 
uvádíme. 
  Poněkud problematická se jeví v této souvislosti metodika měření příspěvků šedé 
ekonomiky k GNP (viz ku příkladu dále uvedená Schneiderova, resp.Kaufmannova metoda).  
To je však téma, které již přesahuje horizont tohoto příspěvku. 
 
1) (CULLIS-JONES, 1988, s. 206). 
    “Recourse to expert opinion is distrusted as a source of valuation in economics but may  
    well be relevant as a source of information. In this context one of the best documented  
    opinions is that of Sir William Pile, who is a former chairman of the Board of Inland  
    Revenue and in 1977 guesstimated the black economy as 7½ per cent of GNP.”  
 
2) (DILNOT-MORRIS, 1981, s. 58-73)  
    „Dilnot and Morris (1981) …… use disaggregated income and expenditure figures using  
    the Family Expenditure Survey and find the black economy to be some 2-3 per cent of  
    GNP.” (CULLIS-JONES, 1988, s. 205) 
 
3) (ROEMER–JONES, 1991, s. 201) 
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    “Irrespective of the niceties of definition, the black market economy in India has been a  
    matter of concern to policy makers since the late 1960s. ….. In the fiscal year April 1980- 
    March 1981, the amount of income that evaded all manner of taxes accounted for anything  
    between 4,23 percent and 8,59 percent of India´s gross domestic product at factor cost.  
    More significantly, after all permissible tax deduction were accounted for, if was found that  
    41 percent to 58 percent of potentially taxable income succeeded in escaping the tax net.” 
 
4) (SCHNEIDER, 1999) 
    V tomto případě volíme pro presentaci stanoviska tohoto pramene tabulkovou formu.  
     Důvodem je objem zobrazovaných dat. 
 
     Tabulka1 Podíl šedé ekonomiky na GNP vybraných zemí OECD v letech 1989-1990 
                         (srovnání výsledků Schneiderovy a Kaufmannovy metody) 
 
     země           Schneiderova        Kaufmannova       rozdíl        
                        metoda                  metoda                  (% body) 
 
     Itálie                22,8                       19,6                      3,2 
     Španělsko        16,1                       23,9                    -7,8 
     Belgie              19,3                       22                       -2,7 
 
     Švédsko           15,8                       10,8                     5 
     Norsko            14,8                          9                       5,8 
 
     Rakousko        12,3                        15,1                   -2,8 
     Německo         11,8                       15,2                    -3,4 
     Kanada            12,8                       11,7                     1,1 
     Dánsko            10,8                       17,8                    -7 
     Nizozemí         11,9                       13,5                    -1,6 
     Irsko                11                          20,7                    -9,7 
 
     V. Británie        9,6                        13,6                   -4 
     Francie              9                          12,5                    -3,5 
     USA                  6,7                       10,5                    -3,8 
     Švýcarsko         6,7                       10,2                    -3,5 
 
     Pramen: Upraveno podle (Schneider, 1999) a (Fassmann, 2007, s. 92). 

 
Presentovaná data jsou jistě dostatečně výmluvná. V případě dat z tabulky 1 vychází její 
struktura z předpokládané kulturní příbuznosti daných teritorií. Tato předpokládaná 
příbuznost by mělo determinovat i chování spotřebitelů na daném teritoriu a tedy i jejich 
vztah k využívání šedé ekonomiky. 

3.2 Posuny v názorech na legálnost šedé ekonomiky  – příčiny šedé ekonomiky 

V hlavním proudu ekonomické teorie je dnes možné vysledovat vcelku otevřená konstatování 
o zásadní příčině vytváření podmínek pro vznik a další úspěšnou dlouhodobou existenci šedé 
ekonomiky. Tou je stát a jeho zásahy do ekonomiky. 
  „Za nejobecnější příčinu vzniku stínové ekonomiky lze považovat narušování 
ekonomicky efektivního alokačního schématu trhu státem. … Jde tedy o …. střet absolutních 
ekonomických (ale i sociálních, ideologických aj.) zájmů jednotlivce a určitých ohraničených 
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skupin na jedné straně a zájmů společnosti jako celku na straně druhé. … Aby se vzniklý 
prostor skutečně zaplnil, je nutná …. společenská poptávka“  (Fassmann, 2007, s. 29). 

Nesmírně významný fenomén právě zmíněné „společenské poptávky“ analyzuje 
v podobě společenské objednávky  pramen (Kleer, 1994). Podle něj je šedá ekonomika 
„běžný jev, svého druhu zákonitost tvoření nových ekonomických systémů“ který „se 
objevuje ve větším měřítku tehdy, když se vytvoří potřeba rychlého nahromadění velkého 
kapitálu, který by jinak z normální hospodářské činnosti bylo možno získat za značně delší 
dobu.“ (Fassmann, 2007, s. 31). 
 
Příčiny šedé ekonomiky v tržních ekonomikách 
 
Již z předchozího je zřejmé, že rovněž dosti rozšířená představa o minimální roli státu 
v podmínkách tržní ekonomiky nebude v daných souvislostech udržitelná. „Za hlavní příčinu 
existence stínové ekonomiky v tržních ekonomikách je možno považovat silnou roli státu při 
ovlivňování hospodářství. Posilující se regulatorní úlohu státu lze nejobecněji vyjádřit 
intenzitou daňové politiky. Podle převažujícího mínění se stává daňový únik …. základním 
faktorem fungování a existence stínové ekonomiky v tržním hospodářství.“ (Fassmann, 2007, 
s. 31). Tak se ukazuje, že ta nezbytně nutná míra účinkování státu „ve prospěch“ stínové 
ekonomiky je přítomna i v ekonomikách tržního typu. Což vysvětluje řadu historických 
analogií, které se doslova nabízejí (americká mafie, atd., atd.). 

 
Příčiny šedé ekonomiky v centrálně plánovaných ekonomikách 
 
Nepřekvapuje, že daňový únik je dominujícím motivem pro vznik a fungování šedé 
ekonomiky i v centrálně plánovaných ekonomikách. 
„V centrálně plánovaných ekonomikách je daňový únik nejčastějším motivem vstupu do 
stínové ekonomiky u podnikatelů soukromého sektoru. Naopak ve státním sektoru dominuje 
možnost „privatizace státního (společenského) vlastnictví jednotlivci či skupinami  .. V těchto 
souvislostech se do značné míry vytrácí paralelní charakter stínové ekonomiky , jako systému 
fungujícímu mimo oficiální sektor.“ …. Možnost zapojení pracovníků do stínové ekonomiky 
více než na jejich schopnostech pak záleží na výhodnosti jejich posice v oficiálním sektoru. 
(Fassmann, 2007, s. 32-33). Nicméně jsou zřejmá i specifika možného vstupu do aktivit šedé 
ekonomiky, které snad i poněkud překvapivě ukazují opět na „vinu“ státu (postavení 
potenciálních „nově vstupujících“ v oficiálním sektoru). 
 
Objektivní pohled „z venku“ představují příkladu aktivity expertů Světové banky. Ti věnují 
v prvé řadě pozornost mikroekonomickým faktorům, které jsou rozhodující pro podnikatelské 
subjekty „zda a do jaké míry využijí obecně daný prostor a budou působit v neoficiální 
ekonomice. 
1. Politická liberalizace versus politická represe. ….. 
2. Rozsah nekompletnosti právních předpisů a s nimi spojených mechanismů  
          donucení  tržní ekonomice.  (zvýrazněno autorem) 
3. Stupeň administrativních kontrol versus ekonomické liberalizace oficiální ekonomiky.         
          Oficiální daňové zatížení. ….. (zvýrazněno FK) 
4. Rozsah makroekonomické nestability. ….. 
5. Typ aktivity “(Kaufmann – Kaliberda, 1996), upraveno podle (Fassmann, 2007,  
          s. 38). 
Tyto impulsy se ukazují jako zcela mimořádně inspirativní. 
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3.3 Efekty šedé ekonomiky 

Bude asi dobře, když si hned v úvodu této kapitolu přiznáme, že příznivá hodnocení efektů 
šedé ekonomiky jsou proti názorům kritickým v menšině. Není cílem příspěvku polemizovat 
s většinovým názorem za každou cenu, zcela nás uspokojí, pokud si v této věci zachováme 
objektivitu. 
 
3.3.1 Positivní efekty šedé ekonomiky 
 
Zde se programově usilujeme vyhnout těm efektům šedé ekonomiky o kterých je možno 
prohlásit že patří do množiny kladů „dosti pofidérních a neodpovídajících realitě“ (Fassmann, 
2007, s. 41). I tak lze totiž nepochybně najít ve prospěch šedé ekonomiky jak argumenty 
materiální povahy, tak i důvody pohříchu povahy morální, s významnými dopady do sociální 
oblasti. 

Ku příkladu už první argument, uváděný v již několikrát citovaném zdroji (Kaufmann– 
Kaliberda, 1996), je toho dobrým příkladem. Podle této autority totiž šedá ekonomika udržuje 
funkci ekonomiky (specielně v období transformace) a přesvědčuje společnost, že její občané 
jsou dostatečně podnikaví pro tržní podmínky. A navíc poskytuje podnikatelům zkušenosti 
s tržním mechanismem, které po legalizaci šedé ekonomiky opět pomohou transformaci 
ekonomiky na ekonomiku tržního typu. 

V obecné rovině je tato argumentace podporována ještě radikálnějším názorem, který 
(mimo dimenze šedé ekonomiky) zdůrazňuje positivní vliv šedé ekonomiky na pružnost 
daného hospodářského systému. Podle tohoto stanoviska je totiž šedá ekonomiky „spontánní 
mikroekonomickou adaptací oficiální ekonomiky na veškeré poruchy, kterým je vystavena 
v daném uspořádání“ (Bárta, 1994). 

Pokud sledujeme stabilizační efekty šedé ekonomiky, lze se dokonce setkat s názory (ku 
příkladu (Valencia, 1994), (Rose, 1992) a další) že šedá ekonomika je  „pilíř sociální stability 
v těžkých dobách, kdy stínová ekonomika umožňuje přežití řadě skupin obyvatelstva a tím 
přispívá k udržení sociálního klidu“ (Fassmann, 2007, s. 41). 

Problémem „positivních argumentací“ v souvislosti s šedou ekonomikou je však 
bohužel jejich průkaznost. „Střízlivější autoři k těmto diskusím poznamenávají, že bylo 
provedeno ještě dosti málo zkoumání v této oblasti a mnoho tvrzení a soudů je nutno chápat 
spíše jako zbožná přání nebo domněnky.“ (Fassmann, 2007, s. 42). 
 
3.3.2  Negativní efekty šedé ekonomiky 
 
Zde z obvykle diskutovaných negativních aspektů šedé ekonomiky uvádíme jen výběr těch 
nejvýznamnějších či nejtypičtějších. V tomto omezení vycházíme z premisy, že vyčerpávající 
výčet by, specielně v tomto případě, příliš zatížil text příspěvku. Pramenem je i tomto případě 
mimořádně zasvěcený zdroj (Fassmann, 2007, s. 42-43). 
1)  Šedá ekonomika podkopává účinné státní řízení ekonomiky. Eroduje daňový systém a  
     komplikuje trvalou makroekonomickou stabilitu. Navíc bankovní sektor, podnikatelé i  
     domácnosti mají tendenci zpochybňovat celkový právní rámec a právní předpisy  
     (zdůrazněno FK). 
2)  Šedá ekonomika porušuje mimo daňových předpisů i další pravidla (pracovního trhu,  
     ochrany životního prostředí, atd.) a tím významně přispívá k narušení koexistence lidské  
     společnosti a přírody. 
3) Šedá ekonomika může být jen ekonomikou přechodnou. Její zaměření na bezprostřední  
     zisk převažuje nad dlouhodobými hledisky.  
4) Rozšíření šedé ekonomiky je spojeno s plýtváním zdroji, se související významnou ztrátou  
     výkonnosti a z toho vyplývajícím poklesem národohospodářské produktivity. 
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5) Šedá ekonomika způsobuje nedostatek věrohodných informací o mikroekonomických  
     přizpůsobovacích procesech, což může ve středním a delším časovém horizontu  
     devalvovat některé transformační procesy. 
6) Šedá ekonomika může celkově narušovat stabilitu, efektivnost a hlavně důvěryhodnost  
     institucí, právního systému i systému celé společnosti (zdůrazněno autorem). 
Otázkou však zůstává, zda i v tomto případě neplatí podobná výhrada jako v případě 
positivních efektů šedé ekonomiky. Zda by i v tomto případě nebylo na místě prozkoumat 
podrobně průkaznost těchto tvrzení. 

4 VÝSLEDKY 

4.1 Širší společenské předpoklady vzniku a funkce šedé ekonomiky  

S politováním je třeba konstatovat, že se ukazuje (určitě do jisté míry překvapivě) jako zcela 
zřejmé, že ke vniku a úspěšnému dalšímu rozvoji šedé ekonomiky přispívá významným 
způsobem stát, respektive jeho některé orgány a funkce (daňový systém, vynutitelnost práva). 

4.2 Společenská podmíněnost obsahu šedé ekonomiky (vliv poptávky a legislativy)  

Pokud si má příspěvek zachovat nezbytný nadhled a objektivitu, nezbývá než konstatovat, že 
příznivé společenské podmínky vytvořené státem by samy o sobě k úspěšnému fungování 
šedé ekonomiky nestačily. Nepochybně nejméně stejně významnou roli má již diskutovaná 
společenská poptávka. K roli poptávky se zasvěcený britský pramen vyjadřuje s přímočarostí 
hodnou lepší věci:  „Zásadou jeho (Johna „Johnnyho Lišáka“ Torrii) práce bylo poskytovat 
lidem tři věci, o nichž říkal, že jich nikdy nemají dost – hazard, alkohol a sex“ 
(SOUTHWELL, 2009, s. 30). V dané souvislosti nám nezbývá než jako autoritu připustit i 
člena americké mafie.  

V mnoha diskusích se opakovaně objevuje předpoklad (někdy i jen v implicitní 
podobě), že legálnost nebo nelegálnost konkrétních aktivit šedé ekonomiky má sama o sobě 
rozhodující význam pro jejich efektivnost. Následující dva příklady z podnikání v rámcích 
šedé ekonomiky na první pohled tuto zcela běžnou praxi potvrzují.  
Ve skutečnosti ji však naopak popírají. 
 „ …16. 1. 1920 …..  vstoupil v platnost osmnáctý dodatek ústavy a v USA začalo období 
prohibice.“ (SOUTHWELL, 2009, s. 29). Prakticky současně vstoupil v platnost i  „………  
Volsteadův zákon, zakazující prodej alkoholu.“ (SOUTHWELL, 2009, s. 29-30). Tato shoda 
příznivých okolností vedla v konečném důsledku ke stavu, který je možno vyjádřit slovy: „  
… právě prohibice vedla k růstu  gangů a posílení mafie.“ (SOUTHWELL, 2009, s. 30). 
  V tomto případě se tedy na úspěchu šedé ekonomiky podstatným způsobem podílí 
nelegálnost produktu (alkohol) i aktivity (prodej alkoholu).         

Další příklad však dokumentuje situaci, kdy naopak legalizace dosud netolerovaného 
produktu (hazardní hry) vede k úspěšné existenci šedé ekonomiky. „Mafie stvořila Las Vegas. 
Je nepravděpodobné, že bez masivních investic mafie v Las Vegas by se obskurní nevadské 
město stalo hlavním městem hazardu ve světě. 

Základem pro to se stala legalizace hazardu v roce 1931 (zvýrazněno autorem), k níž 
přistoupily nevadské úřady zoufale hledající zdroje příjmu. Ještě mnoho let po prohibici tady 
mafie vydatně vydělávala.“ (SOUTHWELL, 2009, s. 51). To by samozřejmě nebylo možné 
bez využití technik praní špinavých peněz, což samo o sobě bylo v USA postaveno mimo 
zákon až v sedmdesátých letech minulého století (zvýrazněno FK), a to v souvislosti 
s aférou Watergate. 

Je tedy zřejmé, že legálnost či nelegálnost dílčích aktivit šedé ekonomiky sama o sobě 
pro jejich celkový efekt rozhodující není. 
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4.3 Konkrétní negativní důsledky šedé ekonomiky  

Mimo posilování finančního postavení vedoucích representantů šedé ekonomiky se velmi 
často zdůrazňují negativní efekty šedé ekonomiky pro konzumenty jejich produktů nebo 
služeb. Tedy pro občany státu. Klasickým příkladem produktu tohoto typu je alkohol. 
  K míře nebezpečnosti alkoholu jako návykové látky přičinili v poslední době britští 
experti zajímavý závěr: „Alkohol je nebezpečnější drogou než heroin nebo kokain, když se 
započítají škody, jaké působí samotnému uživateli i ostatním lidem. To je závěr, k němuž 
došli britští experti. Z jejich studie vyplývá, že alkohol je nejškodlivější vůbec a je třikrát 
škodlivější než kokain nebo tabák. Na druhém a třetím místě se umístil heroin a kokain.“ 
(ČTK, 2010). I v těchto případech je samozřejmě problémem prokazatelnost uváděných 
skutečností. Obvykle je hodnověrnost informací tohoto typu odvozována od důvěryhodnosti 
zdroje, s čímž se v daný okamžik spokojíme i my. 

V duchu této logiky ale nezbývá než připustit i názory jiných autorit, z nichž ty které 
representují evropskou ekonomickou integraci mají snahu se považovat za zvláště 
směrodatné. 

Z těchto zdrojů se objevuje staronový nepřítel – tabák. „Brusel své návrhy vysvětluje 
snahou zlepšit povědomí o nebezpečí plynoucím z užívání tabáku, který si každoročně v EU 
vyžádá předčasnou smrt asi 650 tisíc lidí.“ (EURO, 45, s. 30).  

Argumenty tohoto typu jsou samozřejmě velmi sugestivní, zvláště když je podpoří další 
autorita z rodu téměř nezpochybnitelných – autorita lékařská. „Žádné výrobky na trhu 
nezkracují polovině konzumentů život o patnáct let. … AIDS má letos celosvětově zhruba 
polovinu obětí ve srovnání s tabákem.“ (EURO, 45, s. 33).  

Samozřejmě že v pozadí jsou (ostatně jako vždy) důvody a argumenty ekonomické. 
Pokud abstrahujeme od jazykové zrůdnosti následujícího citátu, musíme si přiznat závažnost 
informací které obsahuje. „V Česku obsadil černý obchod asi desetinu trhu. Prudce posílil po 
výrazném růstu zdanění před třemi lety. Přední místo v nelegálním dovozu cigaret a tabáku 
zaujímá takzvaná východoevropská a jihoevropská trasa, právě v těchto oblastech totiž „jsou 
cigarety nejlevnější, pětkrát i víckrát než u nás.“ (EURO, 45, s. 30).  

5 DISKUSE 

5.1 Role zákonů, význam legality, synergické efekty  

Pokud tedy stát a jeho zásahy do ekonomiky, stejně jako pouhý faktor legality či naopak 
postavení mimo zákon samy o sobě nestačí k vysvětlení fenomenálních úspěchů šedé 
ekonomiky, co může být jejich příčinou? 

Jednou z možností jak tuto paradoxní situaci vysvětlovat je obrátit se k potenciálu teorie 
synergie. A připustit, že až dosud izolovaně působící síly se sice mohly ukazovat jako jen 
omezeně efektivní, ale v systémových souvislostech může být situace zcela jiná.  

Jinými slovy a také méně uhlazenou formou to ukazuje ku příkladu výrok Rowana 
Boston-Daviese, bývalého detektiva britského týmu pro vyšetřování podvodů: „Zvláštní 
peníze“, to je dokonale logicky propracovaný alternativní ekonomický systém, využívající 
celou řadu mezinárodních zločinců, daňových podvodníků, překupníků drog, obchodníků se 
zbraněmi, teroristů i vlád (zvýrazněno FK). Nezřídka bývá oříškem rozhodnutí, kdo je kdo.“ 
(ROBINSON, 1999, s. 214) 
        Svého druhu synergické efekty se objevují i v souvislosti s technikami a dimenzí šedé 
ekonomiky současnosti. Zde je možno mít za dostatečně ilustrativní konstatování George 
Schulze, bývalého amerického ministra zahraničí: „Proti dnešním kriminálník ům vypadá 
Caponeho parta a stará mafie jako příležitostní zlodějíčci.“  (ROBINSON, 1999, s. 181) 
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5.2 Je zákon skutečně tak nemohoucí? 

V minulosti prokazatelně neúspěšné snahy postavit aktivity z ranku šedé ekonomiky mimo 
zákon v nás mohou budit nedůvěru v potenciál práva vůbec. Klasickým příkladem zde může 
sloužit americká prohibice. To by však byl příliš zkratkovitý závěr. Problémem spíše bude 
polovičatost, chcete-li nedůslednost, s jakou se potenciálu práva využívalo. I v tomto případě 
můžeme využít historické analogie. Ve třicátých letech způsobil prefekt Mori sicilské mafii 
tak vážné problémy, že se zdály až osudovými. Pravda ovšem je, že Mori svoje poslání zcela 
dokončit nedokázal. Zcela typický je důvod, proč se tak stalo – byl ze svého postu odvolán 
římskou politickou centrálou. Objevuje se tedy jako (zřejmě) rozhodující faktor 
vymahatelnosti práva. 

5.3 Proč vadí „nekriminální“ aktivity (sousedská výpomoc)? 

V kontrastu s problematickou vymahatelností práva v jasně kriminálních případech se jako 
téměř panoptikální jeví úsilí státu zaujímat krajní stanovisku vůči aktivitám v podstatě 
neškodným. A to zvláště v těch případech, kdy se bere v potaz i morální stránka věci. 

Je sice pravda, že rozlišit mezi asociálními aktivitami a aktivitami neškodnými či 
dokonce (z hlediska užších společenství – obcí) vítanými může být problém. Jako vhodnou 
ilustraci této skutečnosti uveďme argument ze zdroje (Myers, 1983), který je citován i jinými 
prameny (Ashenfelter-Card 2003, s.3543): „The border between illegal and legal work is 
porous, not sharp.“  

Nicméně je zcela jasné, že aktivity typu sousedská výpomoc nemohou nijak zásadně 
narušit morální základy žádné společnosti. Ostatně se tímto fenoménem dá velmi dobře 
vysvětlit i relativně velmi vysoký podíl aktivit šedé ekonomiky na GNP v severských zemích, 
specielně ve Švédsku. Což je zřejmé z údajů Tabulky 3.1.   

5.4 Komu se šedá ekonomika vlastně vyplácí? 

Oblíbené maximum „Všechno co funguje, funguje jenom proto, že se z toho má dostatečně 
velké množství subjektů dostatečně dobře.“ Zřejmě bude platit i v tomto případě. Ve 
strategické rovině jsme se tohoto fenoménu ostatně dotkli již v subkapitole 5.1. Chybí však 
věcné argumenty. 

Již konstatovaná relativně malá dokumentovanost šedé ekonomiky i jejích efektů pro 
různé zájmové skupiny je samozřejmě problém i v těchto souvislostech. Jednou z výjimek je 
pramen (Wilson-Abrahamse, 1992), který cituje i pramenem (Ashenfelter-Card 2003, s.3552), 
na který jsme se již odvolávali v jiných souvislostech: „ ….. Wilson and Abrahamse (1992) 
estimated that criminals earn less per hour than other workers. ….. Only for high rate 
offenders did crime incomes exceed work incomes.“ 

Ani tento zdroj však problém zásadně neřeší, byť jsou jeho závěry nepochybně 
zajímavé a snad dokonce i do jisté míry překvapivé. Relativně nízká efektivnost aktivit šedé 
ekonomiky pro většinu „kriminálníků“ (tento kategorický výraz chápeme samozřejmě 
správně) je totiž informace neúplná. Zcela totiž chybí analýza případných jiných možností, 
které tito „kriminálníci) mají na trhu práce. 

ZÁVĚR 

Základní příčinou šedé ekonomiky se tedy jeví stát, včetně jeho právního řádu. Přitom je 
typické, že opatření, která rozvoji šedé ekonomiky napomáhají (daňový systém) jsou 
koncipována ve prospěch státu, na druhé straně však minimálně potenciálně ohrožují občana. 

Má tedy stát minimálně morální povinnost ochránit občana před důsledky svých 
„pobídek“ směrem k šedé ekonomice. To se ale nejen neděje, ale je to zcela mimo okruh 
zájmu státu a jeho institucí. 
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Celkové zhodnocení v příspěvku analyzovaných a diskutovaných problematik musí být 
v tomto případě nezbytně nutně jen dílčí. Nakonec limity tohoto příspěvku již byly 
konstatovány. Nicméně jsme v duchu nejlepších akademických tradic povinni celkové závěry 
formulovat. Zde tedy jsou: 

a) šedá ekonomika existuje, ať je oficiálními autoritami hodnocena jako vítaný sektor 
národní ekonomiky nebo ne, přičemž 

b) represe mají v současnosti jen velmi omezený význam, neboť 
c) intenzita represí je malá stejně jako jejich hrozba a naproti tomu 
d) poptávka zcela prokazatelně existuje a tedy 
e) šedá ekonomika je taková ekonomika (respektive takový segment ekonomiky), která 

(nebo který) je do „šedosti“ ve smyslu nelegálnosti zahnána (nebo zahnán). 

Pokud by bylo nutné zformulovat i doporučení pro změnu stávajícího stavu věcí v positivním 
smyslu slova, mohla by mít následující podobu: 

a) zlegalizovat ty aktivity dnes šedé ekonomiky, u kterých je to možné z etických důvodů  
b) podřídit tyto zlegalizované aktivity kontrole běžné u dnes standardních součástí 

oficiální ekonomiky 
c) daňový systém modifikovat tak, aby odpovídal faktické výkonnosti daných segmentů 

ekonomiky 
d) velmi striktně trvat na vymožitelnosti zákona. 

V zásadě jsou prostředky pro realizaci těchto doporučení k disposici již dnes. To co brání 
jejich efektivnímu využití jsou 
• neadekvátní reakce systému v aplikaci práva (málo kategorická rozhodnutí soudů) a 
• neadekvátní reakce systému v souvislosti s vymožitelností práva. 
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KVALITA A OTEV ŘENOST – AKTUÁLNÍ VÝZVA VÝVOJE 
VYSOKOŠKOLSKÉHO VZD ĚLÁVÁNÍ 

Jaroslav Komárek  

ÚVOD 

S termíny „kvalita o otevřenost“ byly konfrontovány v polovině tohoto roku všechny vysoké 
školy v České republice, když byly seznámeny s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a 
vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast 
vysokých škol na období 2011 – 2015 (dále jen „Dlouhodobý záměr ministerstva“) s tím, že 
jej „mohou využít při zpracování vlastních dlouhodobých záměrů“, které ale povinně předloží 
ministerstvu ve stanoveném termínu (Dlouhodobý, 2010). 
 Strategickým cílem Dlouhodobého záměru ministerstva je zásadní změna orientace 
rozvoje vysokých škol směrem od kvantity ke kvalit ě, která je důsledkem enormního růstu 
počtu studentů terciárního vzdělávání zejména studentů vysokých škol (méně vyšších 
odborných škol). Růstová dynamika České republiky v podílu poprvé zapsaných byla po roce 
2000 mezi rozvinutými zeměmi světa vůbec nejvyšší a dostala se zřetelně nad úroveň 
například Německa, Rakouska a Švýcarska, tedy zemí, s nimiž máme podobné školské 
tradice. Jestliže ještě v roce 2000 počet studentů zapsaných na vysoké školy  představoval 
méně než 25 % populace odpovídajícího věku, v roce 2009/2010 se zvýšil na 61,5 % a podíl 
všech zapsaných do terciárního vzdělávání přesáhl dvě třetiny populace odpovídajícího věku. 
Blížící se demografický zlom sice bude mít na další kvantitativní vývoj vysokého školství 
významné dopady (současný počet zapsaných totiž převyšuje velikost celého populačního 
ročníku v roce 2016), ale důsledky dosavadního vývoje je nutno řešit neprodleně. S expanzí v 
počtech studentů gradoval i institucionální rozvoj vysokého školství, v letech 2006 - 2009 
vzniklo 10 nových soukromých vysokých škol, 17 nových fakult veřejných vysokých škol a 
celkem 61 poboček veřejných a 43 poboček soukromých vysokých škol. Otázkou, která míří 
především ke kvalitě je, zda proporcionelně rostl také počet docentů a profesorů? Nelze 
rovněž opomenout, že se nepodařilo naplnit strukturální cíl předchozího dlouhodobého 
záměru ministerstva, aby ve studiu v magisterských programech pokračovalo jen cca 50 % 
absolventů bakalářských programů, zatímco data z roku 2009 ukazují, že do magisterských 
programů přechází více než 80 % bakalářů a průměrná délka setrvání studenta ve 
vysokoškolském vzdělávání se prodlužuje, místo, aby se zkracovala. 
 Nástrojem realizace strategického cíle a navazujících dílčích cílů v Dlouhodobém 
záměru je stanovení tří prioritních oblastí: kvalita  a relevance, otevřenost, efektivita a 
financování (týká se především veřejných škol). Je zřejmé, že tak jak existuje v názvu této 
konference tradičně proklamovaný (a diskutovaný) vztah mezi ekonomikou (hospodářskou 
praxí, nikoliv naukou) a právem, existuje i příčinný vztah mezi kvalitou a otevřeností 
vysokoškolského vzdělání a to je základní téma tohoto příspěvku, které bude rozvedeno jak 
obecně (i v širších souvislostech), tak se zaměřením na aplikaci priorit v podmínkách Vysoké 
školy Karla Engliše. 

1 KVALITA VZD ĚLÁVÁNÍ 

Kvalita poskytovaného produktu je v současné době neodmyslitelným atributem podnikání.  
V době, kdy je prakticky všechno možné vyrobit v Číně (nebo jinde v Asii), stěží by bylo 
možno uplatnit Porterovu strategii nákladového vedení, ale k úspěchu může vést druhá 
doporučená strategie - diferenciace. To, čím se můžeme odlišit od konkurence a získat na trhu 
konkurenční výhodu, je vlastně kvalita v tom nejobecnějším (a původním pojetí jakosti), a 
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sice schopnost produktu (procesu, systému) uspokojovat stanovené a předpokládané potřeby 
(zákazníků). Současná definice kvality podle ČSN EN ISO 9000 jako „stupeň splnění 
požadavků souborem inherentních charakteristik" (přičemž požadavek je definován jako 
„potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné") 
v této souvislosti již tak ilustrativní není. 
 Vzdělávání (poskytování vzdělání) je službou, která nemá jednoznačného zákazníka. 
Tím primárním je sice student, ale pokud si vzdělání sám nekupuje, je pouze uživatelem 
produktu, který platí u veřejných škol veřejná správa jako zákazník - zástupce zájmů celé 
společnosti (daňových poplatníků) na určité (zákonem stanovené) úrovni vzdělání jako 
konkurenční výhody ve světové hospodářské soutěži. Role zákazníka se u studenta veřejné 
školy realizuje především ve fázi výběru oboru a školy, kvalitu garantuje především 
Akreditační komise MŠMT a systém vnitřní evaluace (pokud funguje). Platící student 
soukromé školy je sice zákazníkem „de facto“, ale v současných podmínkách je ve stejné 
situaci jako student veřejné školy a kvalitu rovněž garantuje stát, i když nepatrné náklady na 
tuto garanci jsou jediným příspěvkem státu na veřejnou službu soukromých škol, kterou 
poskytují vzděláváním pro celou společnost. Představa, že se pozice soukromých vysokých 
škol v České republice z tohoto pohledu změní, je prozatím iluzorní.  

Hodnocení kvality vzdělávání není vůbec jednoduché zejména proto, že stupeň splnění 
potřeb musí být konec konců konfrontován s praxí a výsledek závisí jak na konkrétních 
podmínkách praxe, tak také na individuálních předpokladech studenta. Takové hodnocení „a 
posteriori“ má význam pouze z dlouhodobého hlediska, ale hodnocení kvality musí sloužit 
pro její průběžné ovlivňování (řízení) a tedy nutno hodnotit i „a priori“. Hodnocení kvality 
vzdělávání se proto v souladu s principy řízení jakosti zaměřuje jednak na nabízený produkt  
(studijní program), jednak na klíčové procesy (výuka, výzkum, administrativa, spolupráce 
s praxí), což lze ilustrovat konkrétními přístupy k Dlouhodobému záměru VŠKE. 

Od počátku činnosti VŠKE jsou studijní programy orientovány podle vlastních 
průzkumů a znalostí a poznatků o programech relevantních domácích a zahraničních 
vysokých škol ekonomického zaměření na prakticky připravované absolventy se zřejmým 
zaměřením především na soukromý podnikatelský sektor, z něhož lze očekávat nejvyšší počet 
zájemců. Pro hodnocení kvality studijního programu jsou klíčové poznatky o uplatnění 
absolventů na trhu práce, o jejich úspěšnosti či neúspěšnosti při výkonu různých funkcí a o 
jejich zpětném pohledu na obsah a podmínky studia. Průzkum uplatnitelnosti absolventů je 
prováděn na VŠKE systematicky jako dlouhodobý projekt, v kterém byly doposud 
realizovány dvě etapy. V první etapě byli předmětem výzkumu první absolventi VŠKE, kteří 
v akademickém roce 2003/2004 úspěšně ukončili studium bakalářského programu 
„Ekonomika a management“ v oboru „Management v podnikání“, osloveni byli i nadřízení 
(představení) absolventů. Obdobně v druhé etapě byli předmětem výzkumu absolventi, kteří 
svá studia úspěšně ukončili v akademickém roce 2005/06. Z výsledků průzkumu (Rozum, 
2010) vyplývá velmi příznivé hodnocení absolventů i nadřízených pokud jde o  připravenost 
do praxe, úroveň výuky a skladbu předmětů. Analýza rovněž oslovila praxi v otázkách, které 
přímo souvisejí s dalším strategickým zaměřením studia - zda klást větší důraz na širší 
teoretický základ, který vytvoří potenciální předpoklad k rychlejší a plynulejší adaptaci na  
dynamicky se měnící potřeby praxe, a nebo se více věnovat hlubšímu zvládnutí určitého 
oboru a v jeho rámci dané specializaci. První údaje napovídají, že ani praxe není v pohledu na 
tento problém jednotná. Samotní absolventi jsou na tom tak trochu „půl na půl“, i když se 
poněkud více přiklánějí k „užšímu teoretickému základu“ a tedy k hlubší specializační 
přípravě. 

Z výsledků výzkumu a zejména strategické analýzy konkurenčního prostředí vyplynulo, 
že kvalita studijního programu bude rozvíjena jeho další diverzifikací, jako strategií 
zajišťující současně i ekonomickou stabilitu VŠKE jako podnikatelského subjektu ve stále 
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náročnějším prostředí charakteristickým zejména přirozeným úbytkem potenciálních 
studentů. V rozvoji nabídky vzdělání se VŠKE zaměří na plnou realizaci kombinované formy 
obou bakalářských studijních oborů a rozšíření prezenční formy o specifická studijní 
zaměření (cestovní ruch, veřejná správa, doprava, technologie informační podpory – první 
dvě již probíhají) realizovaná rozšířením volitelných předmětů. Zásadním kvalitativním 
přínosem k diferenciaci studijních programů VŠKE bude ale orientace i na mimoekonomické 
bakalářské obory a to přírodních věd (Aplikovaná geologie) a právních věd (Bezpečnostně 
právní studia), jejichž akreditace je již v pokročilé přípravě. 

2 OTEVŘENOST VZDĚLÁNÍ 

Otevřený přístup na vysokou školu obecně je v současné době u celé řady oborů veřejných 
vysokých problematický s ohledem na omezení počtu přijatých ať již z kapacitních důvodů 
škol, možností uplatnění absolventů na trhu práce nebo specifických nároků na znalosti a 
schopnosti uchazečů. Tam, kde tomu odpovídající současné potřeby trhu práce, nabízejí 
otevřenější variantu soukromé vysoké školy na principu placeného přístupu ke studiu. 
Klesající počty uchazečů v důsledku demografického vývoje ale vedou k rostoucí konkurenci 
i mezi ekonomickými a právnickými školami a lze předpokládat, že obdobně jako v zahraničí 
bude v budoucnosti při výběru hrát větší roli především kvalita absolventa. Kvalitní vzdělání 
bude student ochoten zaplatit a žádná soukromá škola, která svoji existenci myslí vážně a 
plánuje daleko do budoucnost, si tedy nemůže dovolit takovou otevřenost, aby úroveň většiny 
jejich absolventů byla horší než z veřejných škol. Uznání kvality školy v odborném i 
veřejném povědomí je záležitostí relativně dlouhodobou, ale na druhé straně se může velmi 
rychle zhoršit medializací neúspěchů nebo problémů (viz snad již překonané zkušenosti 
s doslova notorickým spojováním VŠKE v mediích s kauzou „konkurzní mafie“). 

Výše studijních poplatků na soukromých školách hraje z hlediska otevřenosti 
samozřejmě zásadní roli spolu s obecnou ekonomickou situací země, ale výrazně se může 
změnit s eventuelním zpoplatněním studia na veřejných vysokých školách. Proto velmi záleží 
na rozhodnutí akcionářů školy o výši poplatků jak z hlediska rentability, tak marketingového 
vlivu na počty studentů. V současné době je školné na VŠKE jedno z nejnižších - 20 000,- Kč 
na semestr, bylo stanoveno v roce 2003 a tedy se s ohledem na inflaci reálně snižuje a ani 
v blízkém období zvýšení není uvažováno. Tato škola rozhodně není školou pro děti bohatých 
rodičů a je dostatečně atraktivní i pro studenty z nízkopříjmových rodin a z méně rozvinutých 
regionů. Vedení školy proto uvažuje o zavedení sociálních programů pro studenty, jejichž 
sociálně finanční podmínky vyžadují zvláštní zřetel. V rámci řešení těchto problémů již byl 
realizován specifický sociální přístup ke studentům například v rozkladu platby školného. Byl 
rovněž navázán kontakt s Komerční bankou a výsledkem je nabídka studentských půjček, 
s velmi výhodnými podmínkami splácení. Podstatou nabídky je splácení pouze úroků po dobu 
studia a odsun splácení dlužné částky až na období po ukončení studia.  

Charakteristickým problémem otevřenosti studia na soukromé vysoké škole je řešení 
studijní neúspěšnosti, která je obecně na soukromých školách nižší a může v této souvislosti 
působit i proti kvalitě vzdělávání. Studijní neúspěšnost lze sice ovlivnit kvalitou přijatých 
studentů, čili vhodně zvolenými vstupními testy a náročností přijímacích zkoušek a zejména 
možností výběru (pokud je z čeho), na druhé straně stojí u soukromé školy požadavek 
přijmout počet studentů alespoň k pokrytí nákladů a mnohdy už jen těch, kteří neuspěli při 
přijímaní na veřejné školy. Soukromá vysoká škola si ale nemůže dovolit zvýšit propustnost 
nad obecně akceptovanou (i když nepsanou) úroveň tím, že by slevila z kvalitativních 
požadavků, protože pověst nízké náročnosti a tedy nízké kvality může mít negativní 
marketingový dopad (zejména na rodiče uchazečů o studium). Řešení problému studijní 
neúspěšnosti je především v individuálním přístupu, ale také v kvalitním studijním programu, 
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důsledném pedagogickém sboru a motivaci studentů pro studium zvoleného oboru. Přínosem 
je i podpořit co největší možnou prostupnost mezi jednotlivými formami a obory studia. Je 
potřeba vyjít vstříc všem studentům i v případě, že jejich počáteční volba studia nebyla 
správná, a využít tak všech jejich schopností pro to, aby i změnou vzdělávací cesty v průběhu 
studia si mohli zvýšit vzdělání na úroveň schopnostem nebo podmínkám (práce při studiu) 
odpovídající. Zároveň je cílem snížit na co nejmenší míru realizovanou studijní neúspěšnost, 
která je nejenom neekonomická pro školu, ale má negativní dopad i na studenta, který 
vzdělání nedokončí. 
 Podmínkou otevřenosti studia v národním a zejména mezinárodním prostředí je 
zavedení a správné využívání kreditového systému ECTS.  Studium na VŠKE je založeno na 
kreditovém systému od roku 2003 a pro úspěšné ukončení studia nebo jeho části je třeba 
získat stanovený počet kreditů ve stanovené skladbě a návaznosti jak uvádí akreditovaný 
studijní program a Studijní řád VŠKE. Od roku 2005 je studentům je vydáván bezplatně 
Diploma Supplement v anglickém jazyce. Právě kreditový systém umožní studentům 
individuální přístup ke studiu a jeho výraznější diferenciaci prostřednictvím výběru 
volitelných předmětů. V rámci kreditového systému je využívána možnost započíst i 
předměty z jiných škol v rámci mobility studentů a naopak studentům VŠKE je usnadněno 
pokračování ve studiu na jiné škole.  

1 ÚSKALÍ DLOUHODOBÉHO ZÁM ĚRU 

1.1 Systémový přístup  

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, 2007), 
což nebude rovněž jednoduché, protože k 17. 9. 2010 jich bylo akreditováno 7 674! Toto číslo 
vypadá samo o sobě hrozivě, ale 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? Nabídnu v této souvislosti pár postřehů z oblasti blízké 
studijnímu programu této školy – Ekonomika a management. 
 Pokud aplikujeme na tento studijní program shlukovou analýzu (cluster analysis), 
dojdeme k zajímavým výsledkům – termín „ekonomika“ se vyskytuje v databázi 
akreditovaných studijních programů 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 zajištění 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. 1). 

Protože objektem řízení jsou v těchto naukách systémy, používají tyto nauky i společný 
teoretický přístup a metody – systémový přístup a jeho metody. Není tedy žádný důvod, aby 
studijní program 6209 Systémové inženýrství a informatika patřil právě do ekonomie. Ostatně 
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Obrázek 1: Vzájemné vztahy „nauk o řízení“. 

 
„otec“ systémové teorie Ludwig von Bertalanffy konstatoval, že „v moderní vědě je 
dynamická interakce základním problémem ve všech oblastech a její analogické principy 
směřují do formulace obecné teorie systémů“. Doplnění studijních programů o vědy o řízení 
(systémové vědy) by mělo výrazný synergický efekt na všechny obory, které doposud 
používají teorii řízení „ad hoc“, zejména by došlo k separaci od problematiky orientované na  
materiální základnu a další kultivaci samostatné obecně aplikovatelné oblasti teorie. Závěry 
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 (což u nás vzniklo na počátku 90tých let zřejmě pod 
vlivem širšího pojetí Betriebwirtschaftslehre, vždyť existuje i Organisationwissenschaft), je 
to svébytná disciplína, která má v zahraničí samostatné neekonomické fakulty orientované 
zejména (také) na potřeby veřejného sektoru. 

1.2 Procesní přístup  

Čtvrtou zásadou systému managementu kvality je procesní přístup – „aby organizace 
fungovaly, musí mít definovány a řízeny vzájemně propojené procesy“. Jak jsou tedy 
definovány procesy vzdělávání v jednotlivých studijních programech? Odpověď je nasnadě: 
různě. Obsah studijního programu nebo oboru je definován obsahem žádosti o udělení 
akreditace, zejména přílohou C „Pravidla pro vytváření studijních plánů a návrh témat prací“ 
včetně předmětů státní závěrečné zkoušky a podmínek přijímacího řízení. Studijní program 
nebo obor je akreditován individuálně a skladba studijního plánu je tedy originální a pro 
jednotlivé vysoké školy odlišná – jak je tedy zajištěna kvalita v rámci otevřenosti, která 
umožňuje přenos kreditů mezi školami? Ale to není z hlediska požadavků managementu 
kvality to nejhorší, největší rozdíly jsou v definování bezprostředního procesu vzdělávání 
v příloze D nazvané „Charakteristika studijního předmětu“. Vždyť to není pouhá 
charakteristika, ale závazná definice obsahu předmětu a vlastně záruka kvality celého 
produktu. Stačí několik žádostí o přestup doložených výpisem obsahu absolvovaných 
předmětů a je hned o čem přemýšlet – uznat či neuznat složené zkoušky (nebo to byly na 
rozdíl od našeho programu jen zápočty?), do jaké míry je obsah absolvovaného vzdělávání 
kompatibilní a jak překonat případné rozdíly a studentům obecně proklamovanou otevřenost 
vzdělávání prakticky umožnit. A nebo “na tvrdo“ definovat závazný obsah studijního 
programu? Asi by se v prostředí „akademických svobod“ obtížně  prosazoval v situaci, kdy je 
značný odpor i proti státní maturitě jako standardu kvality středního vzdělání. Možné to ale je. 
Ministerstvo školství vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky obdobně jako MŠMT 
spravuje soustavu studijných programů (na Slovensku oborů), ve kterých mohou vysoké školy 
ve Slovenské republice poskytovat vysokoškolské vzdělání (Sústava, 2002). Akreditační 
komise (poradní orgán Vlády Slovenské republiky) ale přijala se souhlasem ministerstva také 
detailní popisy těchto programů (Sústava, 2003) vypracované experty vysokých škol jako 

logistika 

management 

informatika 

doprava 

logistický management informační management 
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doporučený materiál pro informaci škol a rovněž pro posuzování žádostí. V podskupině 3.3 
Ekonomie a management je to 25 studijních programů (Management jako samostatný 
program!), každý je popsán z hlediska vymezení kompetencí absolventa, „jádra znalostí“ (tj. 
názvy předmětů) po rocích studia, podmínek státní závěrečné zkoušky, a to pro každý stupeň 
studia samostatně (i třetí). Dále je uvedeno zdůvodnění potřeby programu, podobné studijní 
programy v zahraničí a příbuzné programy pro jednotlivé stupně (důležité pro prostupnost 
různých programů). To je právě to, co lze očekávat od budoucí implementace Národního 
kvalifikačního rámce terciárního vzdělávání stanovením profilů studijních programů a jejich 
převedení do ověřitelných kompetencí (Dlouhodobý, 2010). 
 V souvislosti s kvalitou nelze opomenout třetí zásadu systému managementu – zapojení 
lidí. Nic nebude platné, když procesy budou správně definovány a řízeny, ale nebudou 
kvalitně prováděny. V této oblasti jsou zřejmé tendence zvenčí působit na kvalitu pedagogů 
vysokých škol prostřednictvím přesnějšího a náročnějšího definování požadavků na 
personální zabezpečení studijního programu, méně zřejmé jsou snahy o zavádění evaluačních 
systémů zevnitř, kde je „míč“ více na straně vysokých škol. Je nutno si ale uvědomit, že tak 
jak není jednoduché hodnotit výsledný produkt vzdělávání (viz 1. kapitola), není jednoduché 
ani hodnotit kvalitu výkonu individuálního nositele procesu. A to již je na jiný příspěvek. 

1.3 Úskalí Boloňské deklarace  

Uvedené problémy kvality vysokoškolského vzdělávání nastolují řadu otázek, které by měly 
být zodpovězeny a řešeny a jejich řešení je reálné, i když na ně bude působit celá řada 
zejména ekonomických, ale i mimoekonomických faktorů. Závažnějším, a nutno zdůraznit, 
strategickým problémem je nastoupená cesta – Boloňský proces.  

Boloňskou deklarací byl přijat evropský vzdělávací program, který měl vyhovovat 
tradicím a potřebám Evropy, být přitažlivý pro studenty a posilovat jejich 
konkurenceschopnost na poli národním, evropském i globálním (Bologna, 1999). Základem 
se stal třístupňový systém vzdělávání s kreditovým hodnocením umožňujícím žádoucí 
mobilitu studentů a v relativně krátké době byl ve vysokém školství Evropy prosazen do 
realizace. Rychle ale nemusí vždy znamenat dobře a po deseti letech implementace Boloňské 
deklarace se objevují výhrady zejména k prvnímu stupni (Matějů, 2009), ale i k celému 
procesu vůbec (Liessmann, 2010). Bakalářský studijní program ve standardní délce tři roky 
byl uplatněn na vysokých školách nesystémovým rozdělením „dlouhého „ programu“ bez 
vazby na praktické uplatnění a praxe (trh práce) jej víceméně odůvodněně nepřijala. 
Výsledkem je enormní podíl bezprostředně navazujícího magisterského studia, který je nutno 
v současné době s ohledem na veřejné náklady řešit až administrativním zásahem. Nižší 
stupeň terciárního vzdělávání (vyšší odborné školy) určený primárně pro praxi se v České 
republice v Boloňském procesu významně neprojevil, nedošlo k výraznější transformaci do 
bakalářských programů (což je v současné legislativě ale téměř nemožné) a o relativně dlouhé 
tříleté  studium klesá zájem studentů, i když mají dobrou pozici na trhu práce. Navrhovaným 
řešením (Matějů, 2009 ) je diferenciace bakalářského studia - přiměřená část vysokých škol 
by měla nabízet programy s dominantním rozvojem klíčových kompetencí důležitých pro 
přímé  uplatněni na trhu práce, zatímco vyšší odborné školy dvouleté programy ohodnocené 
120 ECTS kredity umožňující jak efektivní nástup přímo do praxe, tak další zvyšování 
kvalifikace v bakalářském studiu. 

Mimo zájem koncepčních materiálů v České republice zůstává bohužel problém třetího 
(doktorského) stupně, protože Boloňský proces zavedl původně pouze dvoustupňový systém 
– studium základní (bakalářské) a postgraduální, tak jako na vysokých školách v USA a 
Velké Británii (Haňka, 2010). Absolvent bakalářského studia tam zjistí v praxi, že potřebuje 
vyšší vzdělání (praxe je podmínkou, „návazné“ studium výjimkou) a může vstoupit do 
magisterského studia (zpravidla úžeji specializovaného) nebo přímo do vědecky 
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orientovaného doktorského studia, což je výrazně efektivnější přístup pro vzdělávání i praxi. 
Je zřejmé, že takto pojaté vyšší vzdělání není masovou záležitostí, studium v průběhu profesní 
kariéry klade vysoké nároky nejen na vlastní studium, ale i případnou personální mobilitu a 
proto vysoký podíl distančního studia.  Třetí stupeň studia je v současném domácím pojetí 
v podstatě konzervací bývalého systému vědecké přípravy (aspirantury), který byl navíc 
rozšířen o „tvrdou“ výuku (další veřejné náklady). 

S přebíráním zahraničních vzorů byly a jsou v českém prostředí problémy. Zřejmě bylo 
podceněno, že v USA a ve Velké Británii je bakalářské studium jednoznačně prakticky 
orientované, většinou čtyřleté a všeobecně přijímané praxí (a také se ve společenském styku 
nepoužívají tituly a proto žádná honba za jejich získáním). Na co se v reformě také zapomíná 
je, že v angloamerickém prostředí jsou velmi dobré soukromé vysoké školy a hodně průměrné 
školy veřejné. V kontinentální Evropě převládá názor, že vzdělání je veřejný statek a ani 
neexistují velcí mecenáši, kteří by soukromé vysoké školy tradičně podporovali (a proto i 
úloha státu?). 

ZÁVĚR 

Dlouhodobý záměr Vysoké školy Karla Engliše pokrývá následující období do roku 2015 na 
základě současné úrovně poznatků. Z výsledků strategické analýzy konkurenčního prostředí 
vyplynulo, že kvalita studijního programu bude rozvíjena jeho další diverzifikací, jako 
strategií zajišťující současně i ekonomickou stabilitu VŠKE jako podnikatelského subjektu ve 
stále náročnějším prostředí charakteristickým zejména přirozeným úbytkem potenciálních 
studentů. Vedle kvality vzdělávání je nutno ale zajistit i jeho otevřenost, což také souvisí 
s propustností studia. Soukromá vysoká škola si nemůže dovolit zvýšit propustnost nad 
akceptovatelnou úroveň, protože pověst nízké náročnosti a tedy nízké kvality může mít 
negativní dopad na marketing a ohrozit i akreditaci. 
 Kvalitativně náročnější vliv na VŠKE jako školu s bakalářským programem lze 
očekávat v dalším pokračování Boloňského procesu a to zejména v nápravě chyb, ke kterým 
došlo. Již teď je nutno hledat a ověřovat přístupy k úpravám studijního programu, které 
umožní rozvoj klíčových kompetencí pro konkurenceschopné uplatnění na trhu práce. 
Základní cesta již byla otevřena zmíněnou diverzifikací studijního programu. Dalšími kroky 
bude zejména vytváření prakticky orientovaných modulů, zapojování studentů do 
aplikovaného výzkumu tam, kde je to na pregraduální úrovni možné (a podnikatelská praxe 
má zájem) a zvyšování průběžné atraktivity i koncové efektivnosti výuky přímou účastí 
regionálních a místních zaměstnavatelů z podnikatelské sféry i veřejné správy. 

Literatura  

Bologna process. [online]. Praha: MŠMT, 1999. [cit. 2010-11-15]. Dostupné z WWW: 
<http://www.bologna.msmt.cz>. 
Celkový přehled akreditovaných studijních programů. [online]. Praha: MŠMT, 2007. [cit. 
2010-11-15]. Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/file/12180>. 
Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 
tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 – 2015. [online]. Praha: MŠMT, 
2010.  [cit. 2010-11-26]. Dostupné z WWW: <http://www.msmt.cz/vzdelavani/dlouhodoby-
zamer-vzdelavaci-a-vedecke-vyzkumne-vyvojove-a>. 
HAŇKA, R. Vystudovat bakaláře musí být prestižnější a náročnější. [online]. Hospodářské 
noviny, 26. 5. 2010. [cit. 2010-11-26]. Dostupné z WWW: <http://domaci.ihned.cz/>. 



 69 

LIESSMANN, K. Nechte lidi dělat, co chtějí. [online]. Hospodářské noviny, 29. 10. 2010. 
[cit. 2010-11-27]. Dostupné z WWW: <http://hn.ihned.cz/c1-47560520-nechte-lidi-delat-co-
chteji>. 
MATĚJŮ, P. Bílá kniha terciárního vzdělávání. 1. vyd. Praha: MŠMT, 2009. ISBN 978-80-
254-4519-8. 

ROZUM, Z. Absolventi Vysoké školy Karla Engliše (ročník 2004/05) v praxi. Periodica 
Academica, 2010, V., č. 1, s. 98-105. ISSN 1802-2626. 

Sústava študijných odborov. [online]. Bratislava: Akreditačná komisia, 2003. [cit. 2010-11-
26]. Dostupné z WWW: <http://www.akredkom.sk/index.pl?tmpl=odbory>. 
Sústava študijných odborov Slovenskej republiky. [online]. Bratislava: Ministerstvo školstva, 
2002. [cit. 2010-11-26]. Dostupné z WWW: 
<http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootld=413>. 

prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. 

Vysoká škola Karla Engliše 
Ústav managementu a sociálních věd 

Šujanovo náměstí 356/1, 602 00 Brno 
e-mail: jaroslav.komarek@vske.cz 

 
 
Doručeno redakci: 22. 11. 2010 
Recenzováno: 26. 11. 2010 
Schváleno k publikování: 29. 11. 2010 
 
 
QUALITY AND OPENNESS - CURRENT CHALLENGE OF HIGHER EDUCATION 

DEVELOPMENT 

Jaroslav Komarek 

Karel Englis College, Sujanovo square #1, 602 00 Brno, Czech Republic, e-mail: 
jaroslav.komarek@vske.cz 

Abstract 

The strategic objective of the Long-Term Plan of the Czech Ministry of Education represents a 
fundamental change in orientation towards the development of higher education from quantity to 
quality, which is due to the enormous growth in student numbers in recent years. Tool for the 
implementation of the goals is to establish three priority areas: quality, openness and efficiency. Our 
research and strategic analysis revealed that the quality of study at Karel Englis College will be 
developed further through its diversification, as well as strategy ensuring economic stability. In addition 
to the quality of education is necessary to ensure its openness, which is also associated with the 
permeability of studies. Analysis of the higher education system in terms of quality management in 
general has shown weaknesses in the systems approach to the structure of programs and lack of 
definition of key processes. Moreover, the current progress of the Bologna process is not fully 
satisfactory, the bachelors are not ready for practice and the principle of multi-stage education has not 
been efficiently applied. 
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HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI INVESTÍCIÍ NA SLOVENSKU – 
VÝSLEDKY PRIESKUMU 

Jozef Kráľovič, Stanislava Králiková 

ÚVOD 

Pre správne rozhodnutia podniku je hodnotenie ekonomickej efektívnosti projektov rozvoja 
nevyhnutnosťou. Všeobecne možno ekonomickú efektívnosť charakterizovať dvoma 
hlavnými znakmi, a to hospodárnosťou pri využívaní výrobných faktorov a úžitkovou 
hodnotou výstupov. Nie je teda prekvapujúce, že tieto tvoria základ jednotlivých metód 
hodnotenia investícii v podnikoch. Existuje množstvo metód, ktoré možno pri hodnotení 
projektov rozvoja podniku použiť.  

Cieľom tohto príspevku je zhodnotiť situáciu v oblasti hodnotenia ekonomickej 
efektívnosti investícii na Slovensku, identifikovať či premisy vychádzajúce z teórie projektov 
platia aj v slovenských podmienkach. Za týmto účelom sme uskutočnili dotazníkový 
prieskum, ktorý bol  riešený na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v 
Bratislave v rokoch 2008-2010 v rámci výskumnej úlohy VEGA č.1/0165/08 na tému: 
„Interakcie rozpočtovo-kapitálových a  finančných rozhodnutí a ich vplyv na rast trhovej 
hodnoty podniku“. 

1. SPOSOB REALIZÁCIE DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU 

Boli oslovené viaceré podniky pôsobiace na Slovensku, a to s pomocou študentov 
Ekonomickej Univerzity. Hlavným zameraním prieskumu boli nefinančné obchodné 
spoločnosti (akciové spoločnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným). Pre účely 
zhodnotenia sledovanej problematiky boli spracované tie dotazníky, ktoré boli získané 
v období rokov 2009 a prvej polovice roku 2010. Takto vyplnených dotazníkov bolo 
získaných 139 kusov, z čoho dva boli vylúčené zo spracovania kvôli inkonzistencii odpovedí. 
Samotná analýza teda zahŕňa 137 dotazníkov, z ktorých 97 bolo vyplnených spoločnosťami 
s ručením obmedzeným, 35 bolo akciových spoločností, jedna komanditná spoločnosť, jedna 
fyzická osoba a hoci 3 podniky neuviedli právnu formu, boli do analýzy zahrnuté tiež. 

2. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU 

Otázkou číslo 1 sme sledovali, či sa podniky efektívnosťou investičných projektov zaoberajú 
vo všeobecnosti. Otázka znela: „Zaoberáte sa v podniku efektívnosťou investičných 
projektov?“ 

Graf č.1: Zaoberanie sa efektívnosťou investičných projektov 
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Na prvú otázku neodpovedal jeden respondent a jeden uviedol, že rozhodnutie o investíciách 
robí matka. Preto sa sledovaná vzorka zmenšila na 135 respondentov. Z nich až 65 uviedlo, že 
sa efektívnosťou investícií jednoznačne zaoberá (48%) a 35 zvolilo odpoveď „skôr áno“ ( 
27%). Z grafu č.1 teda jasne vyplýva, že až 75% sledovanej vzorky sa zaoberá efektívnosťou 
investičných projektov. Keď sa zameriame na porovnanie výsledkov v a.s. a s.r.o., vzorka sa 
zmenší na 130 dotazníkov (35 a.s. a 97 s.r.o.). Celkové percento spoločností, ktoré uviedli, že 
sa zaoberajú efektívnosťou investícii však ostáva okolo 75%, bez ohľadu na to, či ide o a.s. 
alebo s.r.o.  

Graf č.2: Celkové percento spoločností zaoberajúcich sa efektívnosťou investícii 
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Z vyššie uvedeného možno konštatovať, že väčšina podnikov na Slovensku sa zaoberá 
efektívnosťou investičných projektov, pričom u akciových spoločností je táto skutočnosť 
výraznejšia. Je to zrejme spôsobené tým, že v a.s. je väčší tlak na manažment podniku obhájiť 
pred akcionármi prečo a ako boli investované finančné prostriedky spoločnosti. 

V otázke číslo 2 sa pýtame respondentov „aké metódy používajú na hodnotenie 
ekonomickej efektívnosti investičných projektov“. Vychádzame z predpokladu, že spoločnosti 
s ručením obmedzeným sú menšie ako akciové spoločnosti, a preto prevláda využívanie 
statických metód hodnotenia projektov v porovnaní s akciovými spoločnosťami (graf č.3). 

Graf č.3: Využívanie jednotlivých metód hodnotenia investícii 
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Kde: 
0)  nevyužíva žiadnu z metód uvedených v dotazníku d) využíva metódu indexu súčasnej hodnoty  
a) využíva metódu čistej súčasnej hodnoty  e) využíva metódu priemernej rentability 
b) využíva metódu vnútornej miery výnosnosti  f) využíva metódu priemerných ročných  

nákladov 
c) využíva metódu doby návratnosti   g) využíva metódu diskontovaných nákladov 

 
Graf č.3 zobrazuje využitie statických ale aj dynamických metód. Statické metódy, ktoré 
sledujeme v dotazníku sú metóda doby návratnosti, metóda priemernej rentability a metóda 
priemerných ročných nákladov. Spomedzi uvedených statických metód je v s.r.o. najviac 
využívaná práve metóda doby návratnosti. Až 64% dotazovaných s.r.o. uviedlo, že využíva 
túto metódu. Je to o 15% viac ako v dotazovaných a.s. Preferencia statických metód je zjavná 
aj pri metóde priemernej rentability, ktorú využíva 18% s.r.o. oproti len 6% a.s. Iba pri 
metóde priemerných ročných nákladov nepozorovať výrazný rozdiel v jej používaní v s.r.o. 
v porovnaní s a.s. (19% vs 20%). 

Vychádzali sme z predpokladu preferencie statických metód v s.r.o. preto, lebo sú 
menšie - je však táto preferencia skutočne spôsobená tým, že podnik je menší? Alebo 
preferencia jednotlivých metód nezávisí od veľkosti podniku? Ako možno vidieť z grafu č.3 
statická metóda doby návratnosti je najpoužívanejšou aj v akciových spoločnostiach. Až 49% 
uviedlo, že túto metódu používa.  

Na zhodnotenie toho, či veľkosť podniku pôsobí na preferenciu statických metód nám 
poslúži graf č.4. Na tomto grafe je ilustrované použitie jednotlivých metód bez ohľadu na 
veľkosť podniku. Analyzovaná je tu celková vzorka získaná pomocou dotazníkového 
prieskumu, statické metódy sú vyznačené zelenou farbou. 
 
Graf č.4: Preferencia jednotlivých metód bez ohľadu na právnu formu 
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Z grafu možno konštatovať, že poradie preferovaných metód vo všeobecnosti je rovnaké 
ako takéto poradie sledované iba v s.r.o. ( 1-doba návratnosti, 2-čistá súčasná metóda, 3-
vnútorná miera výnosnosti, 4-priemerné ročné náklady, 5-priemerná rentabilita). A tak, hoci 
v menších podnikoch sú statické metódy využívané vo väčšej miere ako vo väčších 
podnikoch, nemožno konštatovať, že sú týmito podnikmi uprednostňované. 
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Ďalej sme sledovali ako veľkosť podniku ovplyvňuje používanie dynamických a moderných 
metód. Pomocou otázky č.3 dotazníka, sme zisťovali, či podnik „využíva niektorú 
z moderných metód  pri hodnotení efektívnosti  investícií“.  Konkrétne sme sledovali najmä 
využitie metódy EVA , CFROI a reálnych opcií. Sledovaná vzorka je tvorená 97 s.r.o. a 35 
a.s. 

Graf č.5:Využívanie dynamických a moderných metód 
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Z grafu č.5 jednoznačne vyplýva, že v s.r.o. sú moderné metódy využívané menej. Až 

42% ich nevyužíva, zatiaľ čo v a.s. ich nevyužíva iba 23%. Metóda EVA a CFROI sú 
používané v približne rovnakej miere, naproti tomu využitie reálnych opcií uviedla iba 1 s.r.o. 
Odborná literatúra odporúča doplniť primárne hodnotenie investičných projektov (pomocou 
čistej súčasnej hodnoty (NPV), vnútorného výnosového percenta (IRR), atď.), o  alternatívne 
prístupy, ktoré zabezpečujú zohľadnenie rizika. Otázkami č.4 a č.5 sme teda sledovali či 
väčšina podnikov popri hodnotení výkonnosti sleduje rizikovosť investícií pomocou 
osobitných metód kvantifikácie a analýzy rizika. 

Štvrtá otázka je zameraná na spôsoby kvantifikácie rizika a piata otázka na jeho analýzu. 
Predpokladáme, že rizikovosť investícii je sledovaná iba v podnikoch, ktoré sa zaoberajú 
efektívnosťou investičných projektov. Preto analyzujeme iba podniky, ktoré odpovedali na 
otázku č.1 „áno“ alebo „skôr áno“. Z týchto podnikov až 66% uviedlo, že využíva nejakú 
metódu na kvantifikáciu rizika. 

 
Graf č.6: Využitie kvantifikácie rizika 
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Využívanie jednotlivých metód je vidieť na grafe č.7. 

 



 74 

Graf č.7: Preferencia jednotlivých metód kvantifikácie rizika 

Využitie metód kvantifikácie rizika

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

rozptyl

smerodajná odchýlka

variačný koef icient

iné

 
 

Ako iné používané metódy podniky uviedli napríklad metódu VAR, maximálnu stratu, 
alternatívne scenáre, či subjektívny odhad. Párkrát bola spomenutá analýza citlivosti, hoci táto 
je odbornou literatúrou považovaná za metódu analýzy rizika.  

Rozptyl a smerodajná odchýlka boli najčastejšie uvádzané ako metódy kvantifikácie 
rizika. Z teórie vieme, že medzi týmito metódami existuje minimálny rozdiel. Keďže 
v podstate ide o jednu a tú istú metódu ( smerodajná odchýlka je druhou odmocninou 
rozptylu), možno tieto dve kategórie zoskupiť a sledovať koľko podnikov využíva aspoň 
jednu z nich. Výsledkom bude viac ako polovica podnikov (až 50.5%), pričom obe metódy 
využíva 9.9% podnikov (viď. Obrázok č.1 ) 

 
Obrázok č.1: Využitie metód kvantifikácie a analýzy 

  
Pri metódach analýzy rizika, to bolo 77% podnikov, čo uviedlo že ich využíva, teda o 10% 
viac ako pri kvantifikácii rizika. Najviac podnikov používa analýzu citlivosti a rozhodovací 
strom (viď. Graf č.9). 
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Graf č.8: Využitie analýzy rizika 
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Graf č.9: Preferencia jednotlivých metód analýzy rizika 
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*Medzi inými metódami bolo najčastejšie uvedené subjektívne posúdenie.  
 
Zhodnotenie oboch otázok týkajúcich sa rizika investícii ukázalo, že väčšina podnikov, ktoré 
sa zaoberajú hodnotením efektívnosti investícii, skutočne sleduje rizikovosť investícií 
pomocou osobitných metód kvantifikácie a analýzy rizika. 

Na záver sme skúmali, či podniky zisťujú vplyv finančných rozhodnutí. Tomuto bola 
venovaná otázka č.6: „Zisťujete vplyv finančných rozhodnutí na efektívnosť investičného 
projektu pomocou upravenej čistej súčasnej hodnoty alebo upraveného alternatívneho 
nákladu kapitálu?“ Odpovede na túto otázku znovu analyzujeme iba na podnikoch , ktoré 
uviedli, že sa zaoberajú efektívnosťou investičných projektov v otázke č.1. Výsledok 
pozorovania ilustruje graf č.10. 

Iba 16% uviedlo, že sa takýmto zisťovaním zaoberajú, 26% odpovedalo, že sa takýmto 
vplyvom skôr zaoberá ako nie. Z toho vyplýva, že až 58% podnikov nezisťuje vplyv 
finančných rozhodnutí na efektívnosť investícií.  
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Graf č.10: Sledovanie vplyvu finančných rozhodnutí na efektívnosť investícii 
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ZÁVER 
 
Hodnotenie investičných projektov je bezpochyby dôležitou oblasťou finančných rozhodnutí 
v podniku. Nevyhnutnosť zaoberať sa touto problematikou ilustruje množstvo odbornej 
literatúry, ale aj prirodzená snaha efektívne hospodáriť so zdrojmi, investovať tam, kde 
výstup bude prevyšovať vstup (investovaný kapitál, čas, snahu).  

Cieľom tohto príspevku bolo analyzovať súčasný stav problemtiky hodnotenia 
ekonomickej efektívnosti projektov rozvoja v podnikoch na Slovensku. 

Pomocou dotazníkového prieskumu sme zistili, že až 75% podnikov v sledovanej 
vzorke sa zaoberá efektívnosťou investičných projektov. Prieskum ukázal, že u akciových 
spoločností je táto skutočnosť výraznejšia. Až 66% akciových spoločností totiž uviedlo, že sa 
efektívnosťou investícii zaoberajú jednoznačne, pričom pri s.r.o. to bolo iba 40%. Je to zrejme 
spôsobené tým, že v a.s. je väčší tlak na manažment podniku obhájiť pred akcionármi prečo 
a ako boli investované finančné prostriedky spoločnosti. Celkové percento však ostáva na 
úrovni 75%, čo potvrdzuje, že hodnotenie efektívnosti investícii je nevyhnutnou časťou 
rozhodovacích procesov v podniku vo všeobecnosti. Podniky si uvedomujú, že od neho závisí 
ich budúcnosť a nesprávne rozhodnutie v tejto oblasti môže mať fatálne následky pre 
budúcnosť celého podniku.  

Popri inom nás zaujímalo i využívanie nových, moderných metód na Slovensku, pričom 
ako nové trendy sme identifikovali metódu EVA, metódu CF ROI a reálne opcie. Metódy 
EVA a CF ROI sú primárne vytvorené za účelom ohodnotenia podniku ako celku. Ich 
využitie pri hodnotení projektov je v súčasnosti málo známe v odbornej literatúre ako aj 
v praxi podnikov. Reálne opcie pri hodnotení investícii sú v súčasnosti skôr teoretickou 
záležitosťou, ktorá je známa na akademickej pôde. V uskutočnenom prieskume uviedla 
využitie reálnych opcií iba 1 s.r.o. Praktické využitie v sledovaných podnikoch sa teda 
nepreukázalo a ani zahraničná literatúra nenasvedčuje, že by táto metóda zahrnutia rizika bola 
vo svete využívaná vo výraznej miere.  

Výskum, ktorý sme uskutočnili v slovenských podnikoch preukázal, že nové trendy 
uvedené vyššie sa zatiaľ netešia na Slovensku veľkej popularite. Hoci značná časť podnikov 
uviedla, že využíva metódu CF ROI, toto tvrdenie je diskutabilné, keďže z hľadiska využitia 
tejto metódy pre konkrétny projekt ide v podstate o vnútornú výnosovú mieru. Naproti tomu 
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až 22 % s.r.o. a 31% a.s. uviedlo, že využíva ukazovateľ EVA, čo hodnotíme veľmi pozitívne. 
Toto nasvedčuje rastúcej odbornej znalosti manažérov a pozitívnemu trendu k využívaniu 
čoraz kvalitnejších ohodnocovacích techník. 

Napriek tejto skutočnosti je však statická metóda doby návratnosti aj naďalej najviac 
používanou metódou v slovenských podmienkach (takmer 59%). V súčasnom ekonomickom 
prostredí to však nie je nič prekvapujúce. Podniky zasiahnuté finančnou krízou musia venovať 
veľkú pozornosť zabezpečeniu dostatočného stupňa likvidity a rýchlejšie splatenie konkrétnej 
investície k tomuto pozitívne prispieva. 

Zaujímavé je porovnanie využitia čistej súčasnej hodnoty a vnútorného výnosového 
percenta. Odborná literatúra často uvádza, že hoci sa ukazovateľ IRR vyznačuje mnohými 
nedostatkami v porovnaní s NPV, väčšina manažérov IRR uprednostňuje. Aj Brealey a Myers 
toto uvádzajú vo svojej známej publikácií Teórie a praxe firemních financí. V dotazovaných 
slovenských podnikoch sa však táto tendencia nepreukázala. Práve naopak, až 29,2% uviedlo 
využívanie metódy NPV, zatiaľ čo iba 22,6% uviedlo IRR. Toto vnímame veľmi pozitívne 
a nie len z pohľadu určitej obmedzenosti metódy IRR ( napr. vzájomne sa vylučujúce 
projekty, zmeny v znamienku cash flow ) . Ak totiž podnik využíva IRR ako základ pre výber 
medzi viacerými investíciami, nie je možné v tomto percente zohľadniť rizikovosť projektu. 
A tak môže dôjsť k situácii, kedy vysoko riziková investícia vykazuje vysoké hodnoty IRR 
a investícia, ktorá má minimálnu alebo nulovú rizikovosť je zavrhnutá v dôsledku nižších IRR 
hodnôt. Je len ťažko predstaviteľné, že takýto prístup je správny a vedie k zvyšovaniu 
hodnoty podniku. 

Podniky, ktoré sa zaoberajú hodnotením efektívnosti investícií, by mali sledovať aj ich 
rizikovosť. Toto sme taktiež sledovali prostredníctvom dotazníkového prieskumu. 66% 
podnikov uviedlo, že využíva nejakú z metód kvantifikácie rizika a pri metódach analýzy 
rizika, to bolo o 10% viac a to 77% podnikov, čo uviedlo že ich využíva. V oboch prípadoch 
ide teda o prevažnú väčšinu. Napriek tomu je alarmujúce, koľko podnikov rizikovosť 
investícií vôbec nesleduje, hoci sa ich hodnotením zaoberá. Možno teda tvrdiť, že približne 
štvrtina podnikov investície hodnotí ako bezrizikové. Je tomu tak samozrejme iba za 
predpokladu, že nezohľadňujú rizikovosť priamo pri hodnotení investície, a to pomocou 
upraveného diskontného faktora. Toto sme však uskutočneným výskumom nesledovali. 
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INFORMA ČNÍ PODPORA MANAŽERSKÝCH ČINNOSTÍ 

Luděk Lukáš 

ÚVOD 

Veškeré prováděné činnosti a procesy jsou determinovány využitím znalostí a informací.  Bez 
vhodné informační podpory si nelze představit realizaci žádné smysluplné činnosti. Každá 
pracovní pozice v organizaci vyžaduje uspokojení informačních potřeb, nezbytných 
k provádění informačních činností. Informace sehrávají roli nejen z hlediska jednotlivce, ale i 
z hlediska celé organizace jako celku. Právě sdílení informací představuje v organizaci 
významný synergický efekt. V současnosti dosáhly, díky rozvoji informačních technologií, 
možnosti naplnění informačních potřeb manažerů vysoké úrovně. Řada uživatelů ICT 
přistupuje k naplnění informačních potřeb pragmaticky, tradičně a zpravidla nesystémově. 
Uživatelé si neuvědomují možnost aktivně utvářet svůj informační systém, aktivně 
přistupovat k informační podpoře činností, k vytváření možností a jejich následném využití. 
Informační podpora manažerských činností tvoří předpoklad úspěšnosti realizace funkcí 
plánování, organizování, personalistiky, organizování lidí a kontroly. Ne všichni manažeři si 
uvědomují roli informační podpory i důsledky jejího zanedbání. Jedním z důvodů je její 
charakter, podpora je službou, nikoliv cílem. A protože není tím hlavním výsledkem, bere se 
jaksi samoskou a manažeři ji nerozvíjí. Z hlediska informační podpory není správným 
způsobem uskutečňováno vzdělávání. Odpovědi na některé výše uvedené problémy jsou 
uvedeny v dalších částech článku. 

1 INFORMA ČNÍ PODPORA ŘÍDÍCÍCH, ROZHODOVACÍCH A 
POZNÁVACÍCH PROCESŮ 

Činnost organizací (společenských systémů) závisí na tom, jak v jejich prostředí funguje 
management. Kný specifikuje jednotlivé oblasti managementu a o jeho procesním pojetí říká: 
„Management  - představuje specifický způsob řízení prostřednictvím manažerských funkcí, 
řídících činností. Řídící subjekt, manažer, působí (ve funkčních analýzách vyjádřeno slovesem 
nebo činnostním podstatným jménem, zde “působení“) na podřízený objekt, respektive lidský 
subjekt v roli objektu  tím, že: plánuje, organizuje, vede, rozhoduje, rozděluje, kontroluje 
apod.“. (Kný, 2010, s. 33)  Management je úzce tedy spojen s činností manažera, 
realizovanou ve formě řady procesů. Mezi základní procesy, spojené s využíváním informací, 
řadíme řídící, rozhodovací a poznávací procesy. Jejich úroveň je významně závislá kvalitě 
informací, kterými jsou podporovány, tedy  na jejich  informační podpoře. V současné době 
existuje více pohledů na obsah pojmu informační podpora řízení. Jeden z pohledů chápe 
informační podporu jako výsledek činnosti informačního systému. Uvedené pojetí vyjadřuje 
přímou souvislost mezi kvalitou informačního systému a úrovní informační podpory. Toto 
pojetí je spíše technokratické, zdůrazňující pouze roli informačních technologií. Takto je 
informační podpora vymezena na webu firmy T-SOFT a.s., kde se uvádí, že: „..tato podpora 
by měla zabezpečovat možnost sběru a zpracování dat, jejich vedení, udržování s možnostmi 
rychlého vyhledávání, předávání a dalšího využívání. Měla by umožnit podmínky pro 
zpracování cílených výsledků, např. krizové a havarijní dokumentace apod.“. Nositelem 
tohoto chápání je např.  i doc. Hodboď, který považuje informační podporu za výsledek 
činnosti informačního systému. 

Další pojetí zdůrazňuje jak složku technickou, tak složku personální (manažera). 
Uvedené pojetí informační podpory vychází z premisy, že její úroveň je určena jak kvalitou 
informačního systému, tak schopností uživatele potřebné informace použít k realizaci 
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vykonávaných činností. Není-li uživatel dostatečně informačně a počítačově gramotný, 
informační systém jej v činnosti nezachrání. Toto pojetí informační podpory zdůrazňují autoři 
prezentovaného výzkumu a bylo vymezeno v řadě jejich publikací, např. (Lukáš, 2008). 
Obdobně je pojem informační podpory chápán Švarcovou a Rainem (Švarcová, 2006, 1-4), 
přesnou definici však ve svém příspěvku neuvedli. Vnímají ji ve vztahu k procesům 
(informační podpora firemních procesů). 

Informační podpora představuje proces (soubor informačních činností) podporující 
informačně řídící, rozhodovací a poznávací procesy. (Lukáš, 2008, s. 14) Mezi základní 
informační činnosti patří vyhledávání informací, jejich zpracování, prezentace, archivace a 
další. Úroveň dané činnosti závisí jak na schopnostech vykonavatele, tak na použitých 
nástrojích, především informačním systému. Významnou roli při tom sehrává rozhraní 
uživatel – informační systém. 

Informační podpora s využitím informačního systému označuje informační tok, 
představující informační interakci uživatele s uživatelským  rozhraním informačního systému. 
Pro uživatele je velmi důležité, aby věděl jak vyhledat jednotlivé informační položky, jak se 
ovládá uživatelské rozhraní, jak data vkládat  do databáze atd. Měl by mít konceptuální 
představu o struktuře elektronických průsvitek, funkcích a způsobu ovládání informačního 
rozhraní. Bez uvedených znalostí a představ bude jeho činnost těžkopádná a pomalá. 
Uživatelské rozhraní by mělo být navrženo tak, aby nepředstavovalo překážku, ale výhodu ve 
výkonu jednotlivých informačních činností. 

Informační podpora zdůrazňuje procesy vyhledání, zpracování a prezentace informací. 
Úzce navazuje na myšlenkové procesy uživatele. Velmi obtížně se při tom odlišuje 
informační a komunikační podpora činnosti uživatele. Komunikační podpora představuje 
synchronní, nebo asynchronní výměnu informací. Synchronní výměna se uskutečňuje 
s využitím telefonního (fonického) provozu, případně nástroji instant messagingu, 
asynchronní s využitím přenosu zpráv především nástroji elektronické pošty a faxu.  

Z hlediska aktivity jednotlivých prvků mohou být informace taženy, nebo tlačeny. Jsou-
li informace tlačeny, pak je aktivní zdroj informace, a ten se je snaží podle adresního seznamu 
předat všem požadovaným příjemcům. Obrácená situace nastane v opačném případě při tažení 
informací. V tomto případě je aktivní příjemce informací, který potřebuje uspokojit konkrétní 
informační potřebu a požadovanou informaci vyhledává.  

Optimálnosti informační podpory se dosahuje správnou identifikací informačních 
zdrojů, organizací informačních toků v čase a využitím informací pro potřeby poznávání, 
rozhodování a řízení. 

2 VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO PROJEKTU 

V současnosti dosáhly, díky rozvoji informačních technologií, možnosti naplnění 
informačních potřeb manažerů vysoké úrovně. Potenciál k zajištění informační podpory 
neustále vzrůstá. Otázkou je, jestli současně s tím roste i úroveň informační podpory 
poznávacích, rozhodovacích a řídících procesů. Řada uživatelů ICT přistupuje k naplnění 
informačních potřeb pragmaticky, tradičně a zpravidla nesystémově. Uživatelé si 
neuvědomují možnost aktivně utvářet svůj informační systém, aktivně přistupovat 
k informační podpoře činností, k vytváření možností a jejich následném využití.  

Na základě specifikace problému vznikl v rámci činnosti Interní grantové agentury 
VŠKE výzkumný projekt Výzkum informa ční podpory manažerských činností (Lukáš, 
2010), jehož cílem bylo zjistit stav v předmětné oblasti a následně navrhnout možností 
utváření informačního prostředí pro činnost manažera. Řešení projektu bylo postaveno na 
rešerši a vymezení chápání obsahu pojmu informační podpora v dostupných informačních 
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zdrojích. Následně na to na provedení dotazníkového šetření k zjištění stavu chápaní obsahu, 
kriterií a hodnocení informační podpory i způsobu utváření informačního prostředí. 
Dotazníkové šetření „Informační podpora manažerských činností“ bylo koncipováno tak, aby 
zhodnotilo platnost hypotéz. Navíc zjistilo názory na to, jak jsou jednotlivé funkce 
managementu informačně náročné. 
Konkrétním cílem dotazníkového šetření bylo: 
• zjistit, jakou roli sehrávají informace v managementu, 
• které funkce managementu jsou informačně nejnáročnější a proč, 
• jak je vnímána manažery oblast osobní informatiky, jak přistupují k vytváření svého 

informačního systému, 
• jak je vnímána důležitost a vypovídací hodnota jednotlivých forem prezentace 

informací. 
K provedení dotazníkového šetření byl připraven dotazník jak v elektronické, tak písemné 
formě. Elektronická forma dotazníku byla zveřejněna na webu www.vyplnto.cz. Tento web 
poskytuje služby možnostech provádění dotazníkových šetření. Výhodou je snadnost vyplnění 
respondenty, i následné číselné a grafické vyhodnocení výsledků po ukončení průzkumu.  

Celkové výsledky průzkumu jsou dostupné na adrese: 
http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/informacni-podpora-manazerskych-cinnosti/ 

Vlastní dotazník sestával ze 6 částí (oblastí) a zahrnoval 41 otázek.  
Oblasti dotazníku: 
• všeobecná část, 
• informační podpora, 
• management a informační podpora, 
• utváření informační podpory, 
• technologie informačních činností a formy prezentace, 
• metriky informační podpory. 
Dotazník byl přístupný na webu 45 dní, celkem odpovědělo na dotazník 101 respondentů. 
Většina respondentů se rekrutovala ze středního a nižšího managementu. Vypovídací hodnota 
šetření byla ohodnocena stupněm dobrá. 

2.1 Část Informační podpora 

Dotazníkové šetření v části „Informa ční podpora“ potvrdilo, že si manažeři uvědomují 
důležitost informací pro výkon své vlastní činnosti. Informační podporu chápou jako  proces 
(soubor informačních činností) podporujících informačně řídící, rozhodovací a poznávací 
procesy. Toto vymezení odpovídá i současnému pojetí chápání obsahu pojmu řešiteli 
projektu. Definice akcentuje jak stránku informační kvality (vydatnosti) informačního 
systému, tak schopnosti uživatele informačního systému využít poskytované možnosti 
k uspokojení vlastních informačních potřeb. Pozitivem je, že si respondenti uvědomují 
důležitost vlivu lidského faktoru na zajištění informační podpory. 

Z hlediska stylu práce manažera s informačními technologiemi (tzv. informační politiky 
manažera) identifikovali řešitelé čtyři její varianty. Varianty se liší v tom, jaký má uživatel  
zavedený řád ve svém informačním prostředí a jak kvalitně využívá informační technologie. 
Mezi tyto varianty patří sofistikovaná politika (+řád, + IT), konzervativní politika (+řád, - IT), 
technokratická politika (- řád, + IT) a spontánní politika (- řád, - IT). Sofistikovanou politiku 
upřednostňuje manažer, spoléhající na kreativitu, konzervativní politiku uplatňuje manažer, 
který upřednostňuje řád. Techniku upřednostňuje manažer s technokratickou politikou a 
manažer se spontánní politikou většinou improvizuje (má ve věcech chaos). 

Manažeři za základní považují procesní pojetí informační podpory. Vnímají, že 
uspokojení momentálních informačních potřeb je založeno na vykonávané činnosti (procesu). 
Celkový rozsah informačních potřeb pak vychází z pracovní působnosti manažera. Za 
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výsledek informační podpory obecně manažeři považují porozumění situaci a realitě, která 
jim umožňuje se správně rozhodovat, řídit objekt řízení i si zvyšovat úroveň svých znalostí. 

2.2 Část Management a informační podpora  

Dotazníkové šetření potvrdilo, že manažeři vnímají významnou závislost mezi svojí znalostní 
úrovní a úrovní informační podpory. Obecně je tento vztah v odborných pramenech popsán, 
šetření potvrdilo, že je i takto manažery vnímán. Stejně tak manažeři vnímají závislost úrovně 
managementu na úrovni informační podpory. Z hlediska jednotlivých funkcí jsou za nejvíce 
informačně závislé funkce plánování a organizování. Nejméně informačně závislou se chápe 
personalistika. Promítá se zde dynamika informačních změn, která se nejvíce projevuje u 
plánování, organizování a vedení lidí.  Naopak personalistika je relativně statickou funkcí 
managementu. Obdobně vnímají manažeři manažerské funkce i hlediska informační 
náročnosti (četnosti, objemu a rozmanitosti vykonávaných informačních činností). Za 
nejnáročnější považují plánování a následně organizování. Naopak personalistiku považují za 
informačně nejméně náročnou. 

Další oblastí, v níž byl prováděn průzkum, bylo zjištění stavu v oblasti četnosti a 
náročnosti výkonu vybraných informačních činností. Za základní informační činnosti byly 
nabídnuty vyhledávání informací, komunikace, rutinní zpracování dat, prezentace a tvůrčí 
vytváření informačního obsahu. Za nejčastěji vykonávanou informační činnost manažeři 
považují vyhledávání informací a komunikaci. Pomocí těchto činností si vytvářejí obraz o 
zkoumané realitě. Naopak nejméně často vykonávanou informační činností je podle jejich 
vyjádření tvůrčí vytváření informačního obsahu a prezentace. Zejména tvůrčí vytváření 
informačního obsahu vyžaduje přípravu, spočívající ve sběru informací a  jejich následné 
analýze. Z toho plyne i závislost úrovně četnosti. Za nejsložitější informační činnost manažeři 
považují tvůrčí vytváření informačního obsahu, vyhledávání informací a prezentaci. Zajímavé 
bylo zjištění, že manažeři považují vyhledávání informací za složité. Důvod tohoto zařazení 
lze asi spatřovat v počtu různých možností a způsobů vyhledávání informací, i složitosti jejich 
provádění. Manažeři nejčastěji vyhledávají informace na internetu. Zde lze nalézt řadu 
informací, spíše obecného charakteru. Konkrétnosti však vyžadují hledat v placených 
databázích, v knihovnách, v sekundárních zdrojích atd. Díky této šíři možností vyžaduje 
vyhledávání nejen velkou dávku rutiny, ale i kreativní přístup. 

2.3 Část Utváření informačního prostředí  

Informační systémy a informační prostředí jsou v organizaci vnímány jako velmi důležité. 
Většina manažerů považuje informační systém za základní funkční oblast organizace, která 
vzniká současně s jejím vznikem (celkem 77 % respondentů). Podstatně horší je však situace 
z hlediska vnímání role proškolení nově příchozích zaměstnanců v oblasti informační 
podpory jejich činnosti, založené na seznámení s informačním systémem organizace a jeho 
funkcemi. Důvodem může být, že se uvedená aktivita považuje za součást postupného 
zapracování.  

Většina manažerů si uvědomuje, že informační potřeby vychází z momentálně 
realizovaných činností a informační systém by je měl uspokojit. Mají-li manažeři vykonávat 
novou činnost, jsou proaktivní a 61 % si zjišťuje své informační potřeby dopředu. Mají-li si 
osvojit k provádění činnosti novou softwarovou aplikaci, pak se ji snaží naučit a zvládnout 
intuitivně a teprve až v případě nesnází sáhnou po manuálu. Zvládání aplikací s využitím 
vnější pomoci, především kurzů, není preferováno. Projevuje se tak jistá forma „ počítačového 
kutilství“ , která způsobuje určitý amatérismus v zvládání nových informačních činností.  

V rámci typologie informační politiky manažera byly identifikovány čtyři varianty, 
závisející na úrovni řádu (systemizaci nakládání s informacemi) a využití informačních 
technologií. Jsou jimi sofistikovaná politika (+ řád, +IT), konzervativní politika (+ řád, - IT) 
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technokratická politika (- řád, +IT) a spontánní politika (- řád, -IT). Z hlediska této typologie 
se 62 % zařadilo do kategorie sofistikované politiky, 22 % konzervativní politiky, 9 % 
spontánní politiky a 7 % technokratické politiky.  

Manažeři uvádí, že nejčastěji používanými informačními položkami k vykonávání 
informačních činností, jsou e-mail, web, článek a papírový spis. Nejméně často se využívá 
videozáznam. Obecně se začíná upřednostňovat elektronická  forma informačního prostředí. 
Manažeři měli vybrat pět klíčových slov, které nejvíce charakterizují jejich informační 
prostředí (vybrali: počítač, systém, data, soubor, zálohování). Syntézou vybraných slov lze 
vytvořit větu, která informační prostředí manažera charakterizuje jako: „počítač se systémem 
ukládání souborů, dat a jejich zálohování“.  

Za základní paměťové médium se považuje pevný disk (harddisk). Manažeři mívají 
pevný disk rozdělen na 2 – 3 logické disky, na disku s operačním systémem mají 
v kořenovém adresáři průměrně 12 (min. 3, max. 42) složek, na datovém disku průměrně 15 
(min. 0, max. 102) složek. Z hlediska hierarchie vnořených složek se nejčastěji uvádí 6 
úrovní. Tuto hodnotu lze z hlediska snadného přístupu k souborům považovat za velmi 
vysokou, která významně zpožďuje přístup k datům. Důležitou oblastí pro zajištění 
bezpečnosti a odolnosti informačního prostředí je zálohování dat. V této oblasti mají manažeři 
rezervy, 40 % data zálohuje týdenně či měsíčně, většina však zálohuje data náhodně a někteří 
vůbec.  

2.4 Část Technologie informačních činností a formy prezentace 

Za informačně nejobtížnější funkce a činnosti manažeři pokládají plánování a organizování. 
V mnoha případech se zejména u plánování jedná o činnost časově náročnou. Za informačně 
nejpříhodnější informační položky, využitelné u plánování, jsou považovány zákony, analýzy, 
obrázky, články, webové stránky a papírové spisy.  

Prezentace informací je velmi důležitou oblastí informační podpory. Má-li být 
informační podpora účelná a smysluplná, pak je důležité, aby prezentace informací 
respektovala určité zásady a vnímala okolnosti. Respondenti v rámci výzkumu zmiňovali 
několik oblastí. Především se jedná o samotnou formu a obsah prezentovaných informací na 
jedné straně, a na straně druhé schopnost auditoria prezentované informace pochopit a 
porozumět jim. Z hlediska obsahu a formy prezentovaných informací se jedná o jejich 
jednoznačnost, o  složitost prezentovaných informací, úměrnou času na vysvětlení problému, 
o citlivé využití animace a grafiky, přiměřenost informačnímu cíli, cit pro volbu formy 
prezentace informací, udržení přehlednosti a zachování informační hodnoty. Druhou 
významnou oblastí je rozmanitost/homogennost auditoria a jeho informační vnímavost 
(znalostní úroveň). Tvůrce prezentovaného informačního obsahu by si měl být vědom, jakou 
znalostní úroveň auditorium má a kde leží mez, co ještě pochopí a co už ně. 

Respondenti dále uvedli, že pro prezentaci informací by použili systém, zahrnující 
následující klíčová slova: „počítač, text, hlas, grafika, struktura“. Provedeme-li syntézu 
uvedených pojmů, lze konstatovat, že nejvhodnější  pro zobrazení informací lze použít 
„počítačovou prezentaci s vhodnou strukturou hlasem komentované textové i grafické 
informace“. Manažeři si myslí, že by kvalitu prezentace informací ještě umocnilo, kdyby v ní 
byly použity prvky dynamiky a animace. 

2.5 Část Metriky informa ční podpory 

Většina manažerů, může-li si vybrat mezi přebytkem a nedostatkem informací, upřednostňuje 
jejich přebytek. Ten jim dává  možnost si z přijatých informací vybrat vhodné informační 
položky. U nedostatku je pak podle jejich názoru pozitivní jeho motivace k vyhledávání 
nových potřebných informací.  
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Úroveň informační podpory je z pohledu respondentů dána kvalitou a rozsahem v rámci 
informační podpory zajišťovaných informací. Kybernetické pojetí, založené na stanovení 
míry neurčitosti, není z jejich pohledu pro hodnocení informační podpory vhodné. Mezi 4 
nejdůležitější vlastnosti informace podle manažerů patří včasnost, věrohodnost, spolehlivost, 
aktuálnost. Do druhé kategorie dalších 4 vlastností  pak zařadili správnost, úplnost, 
uspořádanost a komplexnost prezentovaných informací. Manažeři upřednostňují uspořádaně 
prezentované, úplné, aktuální a věrohodné informace.  

ZÁVĚR 
Projekt Výzkum informační podpory manažerských činností ukázal, že oblast informační 
podpory je mezi manažery vnímána jako důležitá. Nicméně v řadě oblastí existují rezervy a 
nedostatky, které snižují její úroveň. Jedná se například o opomíjení zaškolení nových 
pracovníků při nástupu do nového zaměstnání, či softwarových produktů vlastními silami. 
Významným bylo zjištění, které funkce managementu jsou informačně náročné a proč. Také 
které informační činnosti patří či náročnější. Výsledky výzkumu jsou využitelné při orientaci 
manažerů v oblasti informační podpory i jejího zlepšení. 
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Abstract 

The information needs of managers currently achieved of high-level through development of 
information technology. Many ICT users approach to meet the information needs by pragmatic, 
traditional and generally unsystematically manner. Users do not realize the opportunity to actively 
shape their information system. They do not use an active approach to information support activities to 
create options and their subsequent use. Information support for management activities are an 
essential prerequisite for success in realization of functions of planning, organizing, human resources, 
organization and control people. The article presents the results of the research project No. 01-
IGA2010 "Research of Information Support of Management Activities ", solved at the VSKE Internal 
Grant Agency. 
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PŘEDNOSTI A NEDOSTATKY UPLAT ŇOVÁNÍ REÁLNÉ HODNOTY 
PŘI OCEŇOVÁNÍ FINAN ČNÍCH NÁSTROJŮ 

Peter Markovič 

ÚVOD 

Dôsledky finančnej krízy, nech už prichádzajú z domáceho prostredia alebo sú vyvolané 
pohybmi na medzinárodných finančných trhoch, dokážu značne naštrbiť dôveru investorov. 
Volatilita ceny finančného nástroja je síce pre špekulanta dostatočným adrenalínom pre 
realizovanie obchodov, na druhej strane spôsobuje mu značné problémy pri vykazovaní 
finančných výsledkov a obzvlášť v prípadoch, keď narába s nerealizovanými ziskami 
a stratami. Daňové dosahy cenovej volatility majú nepríjemný ba až neadekvátny vplyv na 
prerozdeľovací mechanizmus, ktorý je v podnikovej praxi reprezentovaný delením výsledku 
hospodárenia.  

Cieľom príspevku bude ozrejmiť uplatňovanie princípov reálnej hodnoty pri oceňovaní 
vybraného finančného nástroja, poukázať na dosahy reálnej hodnoty na finančnú výkonnosť 
podniku a pre lepšie pochopenie jej filozofie konfrontovať reálnu hodnotu s inými 
oceňovacími postupmi (napr. amortizovanou obstarávacou cenou/amortized costs). 

1  DEFINOVANIE VÝCHODISKOVÝCH POJMOV 

Definovanie relevantných pojmov je väčšinou spojené s obsahovým vymedzením podstaty, 
príp. dôsledkov, ktoré môže mať pojem na ekonomickú alebo právnu stránku konkrétnej 
situácie. Pozoruhodné na definovaní pojmov je rôznorodosť vnímania podstaty, pripisovanie 
osobitých vlastností nejakému objektu a zároveň vyzdvihovanie podstatných skutočností, 
ktoré sú pre nadväzujúci výklad podstatné. Inak povedané, každá definícia je svojím 
spôsobom účelová, sledujúca zámery jej autora.  

Obsahové vymedzenie pojmu finančný nástroj je natoľko jednoduché, až je to ťažké. 
Existuje totiž veľa protichodných názorov a praktických skúseností, ktoré neumožňujú 
zjednodušovať ekonomickú realitu. Pritom každá definícia je svojím spôsobom 
zjednodušením reality. Ak chceme naplniť ekonomickú i právnu stránku pojmu, potom 
najideálnejšiu definíciu nájdeme v rámci IAS 39, kde sa konštatuje: „Finančný nástroj 
predstavuje akúkoľvek zložku majetku alebo záväzku, ktorá prináša v súčasnosti alebo sľubuje 
do budúcnosti konkrétny úžitok, resp. finančné plnenie.“ 

O úžitku má zmysel hovoriť v situácii, keď finančný nástroj garantuje nejakú výhodu, 
napr. možnosť odobrať presne určený počet cenných papierov (opčný list) alebo získať právo 
na dohodnutie podmienok úverovania nejakého projektu (úverový prísľub). Naopak finančné 
plnenie je aj konkrétna čiastka, ktorá bude platená alebo inkasovaná za činnosti, ktoré nastali 
v minulosti, napr. splatenie faktúry za dodanie výrobkov. Rôznorodosť úžitkov a finančných 
plnení neumožňuje vysloviť zásadný a záväzný súd, ktorý by jednoznačne definoval podstatu 
pojmu finančný nástroj. Pre naše potreby budeme vychádzať z predpokladu, že finančný 
nástroj predstavuje zložku majetku, prinášajúcu konkrétne peňažné toky (cash flows). 

Ďalším zásadným pojmom je reálna hodnota – jej podstatné črty boli prezentované 
v príspevku „MARKOVIČ, P. Prednosti a riziká uplatňovania reálnej hodnoty pri oceňovaní 
finančných nástrojov. In: Periodica Academica, odborný časopis VŠKE, a.s., č. 1/2010. ISSN 
1802-2626“, pre sa sústredím len na podstatné závery. Finančník rozumie pod reálnou 
hodnotou trhovú cenu, ktorú by teoreticky mohol dosiahnuť v predajnej transakcii za 
predpokladu, že finančné trhy budú na jeho transakciu reagovať racionálne. Pre účtovníka je 
reálna hodnota spôsob, ako previesť historickú cenu majetku a záväzkov na približnú 
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reprodukčnú obstarávaciu cenu za predpokladu, že majetok a záväzok zostane naďalej 
súčasťou podnikovej bilancie. Pozitívne sa vyvíjajúca sa reálna hodnota je dôkazom dobrej 
investičnej stratégie koncipovanej finančným manažérom, naproti tomu pre účtovníka je 
reálna hodnota v tomto prípade len štandardnou účtovnou veličinou. 

Formálne možno reálnu hodnotu považovať za sumu, za ktorú môže byť majetok 
vymenený alebo záväzok vyrovnaný v nezávislej transakcii medzi informovanými a 
dobrovoľne súhlasiacimi zúčastnenými stranami.9 Ide teda o cenu, ktorá zobrazuje aktuálne 
trhové pomery, pričom žiaden zo zúčastnených subjektov nemá dominantné postavenie 
a nedokáže deformovať trh, na druhej strane stojí subjekt, ktorý akceptuje ponuku a považuje 
nákup za hotovú vec. IAS/IFRS upozorňujú na potrebu likvidného (aktívneho) trhu, 
elimináciu netypických obchodných transakcií a pravidelnú kotáciu obchodných cien, jedine 
tak možno garantovať jej správnu výpovednú hodnotu. Samotný postup stanovenia reálnej 
hodnoty môže prebiehať tromi spôsobmi, a to ako (1) trhová cena na aktívnom trhu, (2) 
kvalifikovaný odhad, (3) použitie adekvátneho oceňovacieho modelu. Trhová cena je suma, 
ktorú možno získať z predaja alebo platiť pri nadobudnutí finančného nástroja na aktívnom 
trhu. Kvalifikovaný odhad sa uskutočňuje na základe napr. znaleckého skúmania. Oceňovací 
model sa použije v prípade, keď sú známe všetky položky potrebné na stanovenie ceny 
finančného nástroja a súčasne existuje vhodný oceňovací model (napr. model 
súčasnej/budúcej hodnoty, Blackov-Scholesov model a pod.). 

Tretím, no nemenej podstatným termínom je amortizovaná obstarávacia cena 
(amortized costs). Amortizovaná obstarávacia cena nepatrí medzi obľúbené oceňovacie 
prístupy finančných analytikov a to nie kvôli širšiemu narábaniu s matematickým aparátom, 
ktorý je pre amatéra pomerne náročný, ale hlavne kvôli skresleniam, ktoré môžu pri 
oceňovaní vznikať. Uplatnenie uvedeného oceňovacieho postupu predpokladá zo strany 
držiteľa finančného nástroja, že prehlási svoj zámer držať tento nástroj až do splatnosti, čo 
náležite doloží dôkazmi o schopnosti financovať jeho držbu. Okruh finančných nástrojov sa 
pod vplyvom zavedenia amortizovanej obstarávacej ceny zúžil na tie typy cenných papierov, 
ktoré majú konečnú životnosť, teda dlhový cenný papier. Základnými vstupnými parametrami 
pre stanovenie amortizovanej obstarávacej ceny obligácie (dlhopisu) sú: 
• menovitá (nominálna) hodnota obligácie, 
• obstarávacia cena obligácie (môže byť v podobe emisnej ceny alebo trhovej ceny), 
• splátky istiny uhrádzané emitentom v priebehu životnosti obligácie, 
• kupóny, teda úroky z menovitej hodnoty obligácie, 
• kapitálové zisky alebo straty spôsobené pohybmi reálnej hodnoty obligácie, 
• predpokladané zhodnotenie/znehodnotenie obligácie pod vplyvom externých javov – 

zmena ratingového hodnotenia emitenta, nálada na finančnom trhu, vývoj trhových 
úrokových sadzieb a pod. 
Pri stanovení amortizovanej obstarávacej ceny ide o rozloženie všetkých peňažných 

tokov vznikajúcich v priebehu držby obligácie na jednotlivé obdobia, prostredníctvom 
efektívnej úrokovej sadzby. Z toho vyplývajúce ážiá (disážiá) použiť pri úprave obstarávacej 
ceny obligácie. Efektívna úroková sadzba je internou úrokovou sadzbou, ktorá zabezpečuje, 
aby v budúcnosti inkasované peňažné prostriedky (pravá strana) po diskontovaní na súčasnú 
hodnotu zodpovedali v minulosti vynaloženej obstarávacej cene (na ľavej strane). 

 
 
 

                                                 
9  MARKOVIČ, P. A KOL. Manažment finančných rizík podniku. Implementácia derivátových kontraktov. 

Bratislava: IURA EDITION, 2007. ISBN: 978-80-8078-132-3. 
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kde: Kt – predstavuje kupón z obligácie, vyplácaný v priebehu životnosti obligácie (pre zjednodušenie 
predpokladáme jeho vyplácanie raz ročne), MH – menovitá hodnota obligácie, ktorú vyplatí emitent v exspirácii 
obligácie, t = 1...n – jednotlivé obdobia držby obligácie, n – termín exspirácie obligácie, ir – efektívna úroková 
sadzba. 
 

2 FORMULOVANIE ŤAŽISKOVÝCH PREDPOKLADOV 

Investor kúpil na primárnom trhu 100 kusov obligácií, ktorú plánuje držať až do 
splatnosti. Menovitá (nominálna) hodnota obligácie je 10 000 Kč, kupónová sadzba 10 % p. a. 
(ročný kupón bude vyplácaný raz ročne, koncom roka) a jej zostávajúca životnosť je 5 rokov. 
Obstarávacia cena obligácie po zohľadnení transakčných nákladov bola 11 000 Kč. 
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Odvodenie ir možno uskutočniť iteráciou (postupným tipovaným úrokových sadzieb, 

pokým sa vyrovná ľavá a pravá strana rovnice) alebo funkciou v Microsoft Excel. V tomto 
modelovom príklade je po zaokrúhlení jej hodnota 7,53 % p. a. 
 

Tabuľka 1: Výpočet amortizovanej obstarávacej ceny na 1 obligáciu 

Súvahový 
deň 

Amortizovaná 
obstarávacia 

cena 
Ážio Ročný 

kupón 
Efektívny 

úrok 

0 1 2 3 4 
31. 12. 2010 10 828,30 -171,70 1 000 828,30 
31. 12. 2011 10 643,67 -184,63 1 000 815,37 
31. 12. 2012 10 445,14 -198,53 1 000 801,47 
31. 12. 2013 10 231,66 -213,48 1 000 786,52 
31. 12. 2014 10 002,10 -229,56 1 000 770,44 

  cca. 1 000,00   
 
Mechanizmus výpočtu v roku 2010 (ostatné roky sa počítajú obdobne): 
Stĺpec 4: Efektívny úrok  » 11 000 x 0,0753  = 828,30 Kč 
Stĺpec 3:  Ročný kupón » 10 000 x 0,10  = 1 000 Kč 
Stĺpec 2: Rozloženie ážia » 827,93 – 1 000  = -171,70 Kč 
Stĺpec 1: Amortizovaná obstarávacia cena » 11 000 + (-172,07)  = 10 828,30 Kč 
 

Keďže prvotným zámerom je sledovať dosahy reálnej hodnoty na cenu obligácie, 
výsledok hospodárenia a celkový finančný výsledok pripadajúci na vlastníkov, je potrebné 
namodelovať nasledovné premenné: 
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Tabuľka 2: Východiskové predpoklady platné pre súvahový deň 

Súvahový 
deň 

Reálna 
hodnota 
obligácie 

Hrubý zisk Daňová 
povinnosť Čistý zisk 

0 1 2 3 4 
31. 12. 2010 11 500 Kč 250 000 Kč 62 500 Kč 187 500 Kč 
31. 12. 2011 12 800 Kč 250 000 Kč 62 500 Kč 187 500 Kč 
31. 12. 2012 12 000 Kč 250 000 Kč 62 500 Kč 187 500 Kč 
31. 12. 2013 10 900 Kč 250 000 Kč 62 500 Kč 187 500 Kč 
31. 12. 2014 10 000 Kč 250 000 Kč 62 500 Kč 187 500 Kč 

 
Poznámky: stĺpec 1 obsahuje údaje o aktuálnej trhovej (burzovej) cene obligácie k súvahovému dňu; 
stĺpec 2 obsahuje údaje o výsledku hospodárenia podniku za bežné obdobie pred zdanením; stĺpec 3 
informuje o výške daňovej povinnosti bez zohľadnenia peňažných tokov plynúcich z obligácie; stĺpec 
4 je výsledkom rozdielu stĺpcov 2 a 3. 
 

Východiskové predpoklady zavŕšime uvedením daňovej sadzby, počas rokov 2010-
2014 sa pre zjednodušenie predpokladá sadzba dane z príjmov vo výške 19 %. Podiely na 
zisku vyplatené spoločníkom budú na úrovni 45 % čistého zisku. 

 

3  OCENENIE OBLIGÁCIE A FINAN ČNÚ VÝKONNOSŤ PODNIKU 

Finančná výkonnosť podniku z pohľadu tejto modelovej situácie bude predstavovať 
zmenu výšky čistého zisku, ktorý bude môcť podnik rozdeľovať a súčasne aj zmenu výšky 
daňovej povinnosti ako dôsledku odlišného zahrňovania preceňovacích rozdielov. V druhom 
spomenutom prípade ide o načrtnutie daňovej neoptimálnosti, ktorá nepriamo zvyšuje daňové 
zaťaženie podniku v položke dane z príjmu. V dôsledku existencie pripočítateľných položiek, 
možno pri porovnaní stĺpcov 2 a 3 v tabuľke 2 konštatovať skutočnú výšku daňovej sadzby na 
úrovni 25 % (percentuálne vyjadrenie podielu 62 500 : 250 000), čo je výrazne viac ako 
proklamovaných 19 %. Pred zohľadnením vplyvu obligácie možno preto konštatovať daňové 
zaťaženie na úrovni 25 % p. a. 

Tabuľka 3: Vývoj finančnej výkonnosti podniku v prípade, že nedrží obligáciu (údaje v Kč) 

Položka 31. 12. 
2010 

31. 12. 
2011 

31. 12. 
2012 

31. 12. 
2013 

31. 12. 
2014 

Hrubý zisk 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 
Daňová povinnosť 62 500 62 500 62 500 62 500 62 500 
Čistý zisk 187 500 187 500 187 500 187 500 187 500 
Daňové zaťaženie 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 
Podiely na zisku pre 
spoločníkov 

84 375 84 375 84 375 84 375 84 375 

 
Tabuľka 3 predstavuje východiskový stav, v ktorom sa pre zjednodušenie situácie nepočíta so 
zmenami v ziskovosti. Spoločníci majú svoj stály príjem. V tabuľke 4 je zachytená 
skutočnosť vyplácania kupónov (10 % p. a. z menovitej hodnoty obligácie) a zmena reálnej 
hodnoty obligácie (údaje sú čerpané z tabuľky 2, stĺpec 1) – pozor, obe zložky sú výnosmi 
a treba ich riadne zdaniť. Okrem klasickej daňovej povinnosti (z tabuľky 3) pribudne daňová 
povinnosť z finančnej investície (podnik bude danú obligáciu držať pre špekulatívne účely). 
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Tabuľka 4: Vývoj finančnej výkonnosti podniku v prípade držania obligácie a jej 
preceňovania na reálnu hodnotu (údaje sú v Kč) 

Položka 31. 12. 
2010 

31. 12. 
2011 

31. 12. 
2012 

31. 12. 
2013 

31. 12. 
2014 

Hrubý zisk 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 
Ročný kupón 
z obligácie 
(0,10 x 10 000) x 100 

100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Zmena reálnej hodnoty 
x 100 

+50 000 +130 000 -80 000 -110 000 -90 000 

Daňová povinnosť 62 500 62 500 62 500 62 500 62 500 

Daňová povinnosť 
z obligácie 

0,19 x 
(100 000 + 

50 000) 
= 28 500 

0,19 x 
(100 000 + 

130 000) 
= 43 700 

0,19 x 
(100 000 –  

80 000) 
= 3 800 

-10 000 

0,19 x 
(100 000 – 

90 000) 
= 1 900 

Čistý zisk 309 000 373 800 203 700 167 500 195 600 
Daňové zaťaženie 22,750 % 22,125 % 24,556 % 21,875 % 24,769 % 
Podiely na zisku pre 
spoločníkov 

139 050 168 210 91 665 75 375 88 020 

 
Výška čistého zisku a následné daňové zaťaženie sa značne rozkolísali, čo je spôsobené 
predovšetkým zahrnutím zmeny reálnej hodnoty obligácie do výsledku hospodárenia. 
V prvých rokoch získali síce spoločníci relatívne vyššie podiely na zisku, čo bolo do 
spôsobené pozitívnymi zmenami reálnej hodnoty obligácie (jej rastom). Z blížiacim sa 
termínom exspirácie obligácie došlo k postupnému poklesu reálnej hodnoty smerom 
k menovitej hodnote obligácie a podnik vykazoval pri obligácii kurzové straty, ktoré síce 
znižovali daňovú povinnosť, ale aj za cenu nižších podielov na zisku – pritom zmena reálnej 
hodnoty sa neprejavila v peňažnom príjme alebo výdavku, išlo len o precenenie majetku (teda 
podiel na zisku sa vyplácal z nerealizovaného výnosu!). 
 

Tabuľka 5: Vývoj finančnej výkonnosti podniku v prípade držania obligácie a jej 
preceňovania na amortizovanú obstarávaciu cenu (údaje sú v Kč) 

Položka 31. 12. 
2010 

31. 12. 
2011 

31. 12. 
2012 

31. 12. 
2013 

31. 12. 
2014 

Hrubý zisk 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 
Ročný kupón 
z obligácie 
(0,10 x 10 000) x 100 

100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Zmena amortizovanej 
obstarávacej ceny x 
100 

-17 170 -18 463 -19 853 -21 348 -22 956 

Daňová povinnosť 62 500 62 500 62 500 62 500 62 500 

Daňová povinnosť 
z obligácie 

 0,19 x 
100 000  

= 19 000 

0,19 x 
100 000  

= 19 000 

0,19 x 
100 000  

= 19 000 

0,19 x 
100 000  

= 19 000 

0,19 x 
100 000  

= 19 000 
Čistý zisk 268 500 268 500 268 500 268 500 268 500 
Daňové zaťaženie 23,289 % 23,289 % 23,289 % 23,289 % 23,289 % 
Podiely na zisku pre 
spoločníkov 

120 825 120 825 120 825 120 825 120 825 

 
Zmena amortizovanej obstarávacej ceny sa neprejavuje vo výkaze ziskov a strát (vyplýva to 
z filozofie preceňovania), teda hovoríme o výsledkovo neutrálnom preceňovaní, tým pádom 
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nedôjde k vyplácaniu neodôvodnených a nezinkasovaných ziskov. Predpokladom pre 
uplatnenie tohto prístupu je prehlásenie o ochote a schopnosti držať obligáciu až do splatnosti. 

V modelovaní rozhodovacích situácií by sme mohli pokračovať, a to kombináciou 
reálnej hodnoty a amortizovanej obstarávacej ceny. Keďže ide o kombináciu prepočtov 
z tabuliek 4 a 5 možno predpokladať, že by opätovne došlo k vyplácaniu podielov 
spoločníkom z nerealizovaného zisku, aj keď ich výška by vďaka amortizácii o niečo klesla.  

4 SYNTÉZA POZNATKOV K REÁLNEJ HODNOTE 

Uplatňovanie reálnej hodnoty pri oceňovaní finančných nástrojov nesie so sebou tieto 
prednosti a nedostatky. 
 

Prednosti: 
• verné zobrazenie hodnoty finančného nástroja, keďže ide o cenu, ktorá je v danom 

momente akceptovaná (vyhlásená) trhom; 
• minimálna fixácia na historické ceny a historické výnosy; 
• eliminácia vplyvu cien z náhodných obchodov – pokiaľ je reálne hodnota výsledkom 

realizácie operácií s majoritnými balíkmi finančných nástrojov, nie je považovaná za 
objektívnu a pri ocenení držaného finančného nástroja nesmie byť použitá; 

• zohľadňuje časovú hodnotu peňazí, vplyv alternatívnych výnosov (napr. referenčnej 
úrokovej sadzby) a miery inflácie; 

• je preukazná, pri jej prípadnom prepočte sa aplikujú všeobecne uznávané postupy 
a súčasne je zachovaná jej porovnateľnosť s reálnymi hodnotami iných finančných 
nástrojov. 

 

Nedostatky: 
• vysoká citlivosť na zmeny nálad na finančnom trhu, v čase je reálna hodnota nestabilná; 
• reálna hodnota môže zohľadňovať aj také faktory, ktoré bezprostredne nesúvisia 

s príslušným finančným nástrojom – napr. špekulatívne presuny kapitálu; 
• pri uplatňovaní oceňovacích modelov môže po zapracovaní vstupných veličín dôjsť 

k transferu neobjektivity – deformované vstupné veličiny budú deformovať reálnu 
hodnotu finančného nástroja; 

• reálna hodnota je mimoriadne citlivá na sezónne a cyklické vplyvy, ktoré sú spojené 
s príslušným obdobím roka – napr. preddovolenkové odpredaje cenných papierov 
deformujú ceny finančných nástrojov a tým aj ocenenie položiek účtovnej závierky 
zostavenej napr. k 30. 6. bežného roka; príp. koncoročná rallye, kvartálne zverejňovanie 
výsledkov hospodárenia a pod.; 

• obmedzenia pri spôsoboch stanovenia reálnej hodnoty zo strany zákonodarcu 
(regulátora), napr. definovaním pojmu aktívny trh, verejný trh a následné vymedzenie 
výnimiek z týchto trhov – negatívne ovplyvňujú (deformujú) samotnú reálnu hodnotu. 
 

Možné riešenia – odstránenie anomálií: 
• reálna hodnota by mala byť stanovená za časové obdobie – teda nemalo by ísť 

o okamžitú hodnotu daného dňa (odstránia sa tým náhodné vplyvy); 
• reálna hodnota by mala byť stanovená kĺzavým priemerom – odstránia sa tým vplyvy 

extrémnych hodnôt a zjemnia sa niektoré náhodné vplyvy; 
• reálna hodnota by mala vychádzať z 250-dňového kĺzavého priemeru, čo je dostatočne 

dlhé časové obdobie na odstránenie sezónnych vplyvov (samozrejme, že klasické 
trendové vplyvy typu nafukovanie bublín, vplyv finančných kríz sa odstrániť nepodarí). 

• reálna hodnota daného finančného nástroja by mala zobrazovať významnosť obchodov 
daného dňa, t. zn. záverečná cena by mala byť vážená, kde váhou bude množstvo 
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obchodov realizovaných s daným finančným nástrojov v príslušný obchodný deň 
v porovnaní s celkovým objemom obchodov na príslušnom trhu. 

Takto vykalkulovaná reálna hodnota by mohla byť súčasťou kurzových lístkov a z pohľadu 
účtovníka/finančného manažéra by to bola vstupná veličina pre ocenenie finančného nástroja 
držaného účtovnou jednotkou. 

ZÁVER 

Vychádzajúc z výsledkov v tabuľkách 3-5 možno vidieť ako sa mení pozícia podniku 
z pohľadu daní, čistého zisku a podielov vyplácaných spoločníkom. Miera aktivity finančného 
(dlhopisového) trhu – čo je považované za externú veličinu – modifikuje finančné výsledky 
a finančnú výkonnosť podniku bez toho, aby sa podnik voči tomu dokázal efektívne brániť. 
Obzvlášť bolestivé to môže byť v časoch, keď finančné trhy zaznamenávajú všeobecný 
pokles cien finančných nástrojov.  

Finančná výkonnosť podniku reprezentovaná výškou čistého zisku a dynamikou jeho 
vývoja môže viesť analytika k formulovaniu nesprávnych záverov a následné zverejnenie 
týchto názorov môže poškodiť samotný podnik tak v imidžovej rovine ako aj vo finančnej 
rovine (poklesom cien cenných papierov, ktoré emitoval na verejnom trhu). 
 Prezentované problémy, viažuce sa na reálnu hodnotu a amortizovanú obstarávaciu 
cenu finančného nástroja, poukázali na praktické modifikácie výsledku hospodárenia, 
spôsobeného tou-ktorou oceňovacou metódou. Možno konštatovať, že celková objektivizácia 
ceny/hodnoty finančného nástroja obomi prezentovanými prístupmi sa dosiahne len 
v obmedzenej miere. Súčasne je pochopiteľný postoj účtovníkov (uprednostnenie historickej 
ceny) a uplatňovanie účtovnej zásady opatrnosti. Odborná verejnosť sa vo svojich úvahách 
síce zaoberá objektívnosťou ocenenia, kde uplatnenie reálnej hodnoty ako trhovej ceny 
finančného nástroja na konci obchodného dňa (zatvárací kurz) je považované za dostatočne 
objektívne, na druhej strane sa, ale trestuhodne zanedbáva jedna skutočnosť – trhová cena 
finančného nástroja je výsledkom kompromisu medzi fixnou ponukou a variabilným 
dopytom. Práve fixná (obmedzená) ponuka finančného nástroja spôsobuje pohyby jeho 
celkovej ceny, ak by sme v rámci obchodného dňa výrazne zvýšili ponuku (napr. emisiou 
nových finančných nástrojov), cena začne klesať a tento pokles nebude spôsobený kvalitou 
finančného nástroja, ale porušením zásady vzácnosti (obmedzenosti) finančného nástroja. 
takýto pohyb reálnej hodnoty finančného nástroja určite nemôžeme hodnotiť ako 
objektivizáciu jeho ceny – filozofia reálnej hodnoty sa naruší. 
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Abstract 
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ZMĚNY NA ÚROVNÍCH JEDINEC – SKUPINA – ORGANIZACE 

David Michalík 

ÚVOD 

Lidská společnost prochází neustálým vývojem. Posouvá se dále na základě nových 
myšlenek, přístupů, požadavků. Mění se styly oblékání, architektura, státní útvary, apod. 
Ústředním pojmem je změna. Změny se dotýkají jednotlivých úrovní v rámci společnosti. 
Jejich základ nalezneme u každého lidského jedince. 

Pokud se zaměříme na firemní praxi, je zřejmá  v současnosti neustálá proměnlivost 
trhu, svou roli dále zajisté má vývoj nových technologií, postupů, apod. To vede k tomu, že 
firmy nemohou ve vlastním zájmu tvořit uzavřené autonomní systémy. Neustále musí být 
připravené a reagovat odpovídajícím způsobem na podněty ze strany vnějšího světa. Zde 
samozřejmě dále patří požadavky klientů, zákazníků, jednání a přístupu konkurence, atd. 

V tomto příspěvku nastíníme aktuální problematiku organizačních změn, a to 
s ohledem na jednotlivé základní úrovně „jedinec“, „skupina“, „organizace“. Nebude chybět 
nastínění problematiky řízení změn ve firemní praxi. Dále ještě zmíníme možnosti detekce 
připravenosti k organizačním změnám. 

1 POHLED NA JEDNOTLIVÉ ÚROVN Ě 

Změny, se kterými se můžeme setkat v běžné životě, resp. v rámci pracovní sféry, mohou 
nabývat různých podob. V obecném významu můžeme změnu chápat jako přechod z jednoho 
stavu do druhého. Vzniká tedy něco nového, ať už s pozitivním nebo negativním přínosem, 
které v různé míře navazuje na dosavadní realitu.  

Změny můžeme členit podle jejich podnětů, kdy můžeme v zásadě rozlišovat změny 
vnucené ze strany vnějšího okolí, dále pak změny, ke kterým daný subjekt přistupuje 
dobrovolně, sám je vyžaduje, vyvíjí v daném směru aktivity, apod. Z částečně jiného úhlu 
můžeme vidět změny jednorázové (radikální, revoluční) nebo postupné (rozvoj,…). Žádaným 
cílem je vždy eliminace negativních aspektů, resp. dosažení pozitivnějšího stavu.   

V daném kontextu musíme zmínit některé pojmy. Je to zejména učení se. Subjekt 
získává nové informace, dovednosti, zkušenosti apod., čemuž přizpůsobuje v různé míře svůj 
další přístup. K tomu se pojí jiný pojem, kterým je adaptace. Adaptace se týká přizpůsobení se 
daného jedince na nové podmínky. Dále často hovoříme o vývoji, rozvoji, zlepšování, 
zdokonalování a inovacích, ve kterých zřetelně vystupuje právě ten dynamický aspekt změn, 
tj. určitý posun z jednoho stavu subjektu, celku, systému do druhého. Nakonec je nutné uvést 
stabilitu, resp. nestabilitu. Změna je právě vyprodukována vznikem nestability a směřuje 
k dosažení stabilní, rovnovážné hladiny. 

Účelné se jeví přistupovat k problematice změn z pohledu jednotlivých navazujících 
úrovní. Zde patří s ohledem na firemní praxi postupně „jedinec“, „skupina“, „organizace“. 
Tyto úrovně jsou blíže představeny v následujícím textu.  

1.1 Úroveň jedince 

Jedinec od narození prochází vývojem. Východiskem je genetická výbava, která se utváří 
s ohledem na působení prostředí. Z počátku života je hlavním působícím faktorem rodina, 
později nastupuje začlenění jedince do předškolních a školních zařízení, tj. působení 
pedagogů a spolužáků. Důležitým předělem je vstup do pracovního procesu, kdy se jedinec 
stává součástí pracovní skupiny, týmu. K tomu se ještě vesměs váže založení vlastní rodiny. 
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Jedinec prochází dospělostí až ke stáří, kde je významným mezníkem ukončení aktivního 
pracovního života, tj. nástup do důchodu. Je zřejmé, že životní cyklus každého člověka je 
spojen s celou řadou změn, ať v osobní nebo pracovní rovině. 

Individualita každého z nás přispívá k tomu, že změny probíhají rozdílně, resp. se 
může jednat o odlišný podnět, průběh a dopad dané změny. Na vědomí musíme zde brát 
charakteristiky jedince, které se blíže projevují ve schopnostech, dovednostech, 
temperamentu, charakteru, postojích a motivaci. Z hlediska osobnostních dimenzí se jeví 
příhodné prezentovat koncepci Big Five, ze které následně vychází např. osobnostní dotazník 
NEO-FFI od P.T. Costy a R.R. McCrae v českém překladu dle M. Hřebíčkové a T. Urbánka 
(2001). Tyto osobnostní dimenze jsou: neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči zkušenosti, 
svědomitost, přívětivost. Bližší vymezení jednotlivých dimenzí má následující podobu::  
• Neuroticismus: Míra přizpůsobení nebo emocionální nestabilita, neurotické tendence. 
• Extraverze: Kvalita a kvantita interpersonálních interakcí, úroveň aktivace, potřeba 

stimulace. 
• Otevřenost vůči zkušenosti: Aktivní vyhledávání nových zážitků, tolerance 

k neznámému a jeho objevování.  
• Přívětivost: Kvalita interpersonální orientace na kontinuu od soucítění po nepřátelskost 

v myšlenkách, pocitech i činech. 
• Svědomitost: Individuální úroveň při organizaci, motivaci a vytrvalosti na cíl 

zaměřeného chování. 
Pokud se pokusíme o aplikaci výše uvedených dimenzí, můžeme konstatovat, že jedinci 
s vysokou mírou neuroticismu a nízkou hladinou extroverze, resp. také otevřenosti vůči 
zkušenosti, budou pravděpodobně mít větší problém podstupovat změny, resp. na ně 
adekvátně reagovat a vypořádávat se s nimi. Tady se ještě zastavíme u neuroticismu, který by 
se mohl z hlediska jeho jedné podstatné charakteristiky, tj. emocionální nestabilita, jevit jako 
přínosný pro realizaci změny na úrovni jedince. Nicméně dosažené změny u takového jedince 
nemusí poskytovat žádoucí přínos, vesměs jsou také v  krátkém intervalu provázané s dalšími 
změnami. K tomuto se může připojit vyšší možnost ovlivnitelnosti daného jedince ze strany 
okolí, pochopitelně ne vždy v žádoucím a prospěšném směru.    

Změnu na úrovni jedince musíme v konečném důsledku chápat jako přechod, 
psychický proces, kdy se člověk smiřuje s novou situací, věcmi. Změny se následně projeví 
v postojích, hodnotových preferencích, resp. ve vnějších projevech. V návaznosti na A. 
Banduru (1977) je potřeba uvést, že jedinec vědomě volí své chování s ohledem 
• na důležitost dané věci pro něho osobně, 
• na vnímání vlastních schopností chovat se daným způsobem, 
• na důsledky, které podle něho mu toto chování přinese. 
Významné je tedy v tomto směru na straně jedince hodnocení náplně změny a co s tím souvisí 
společně s vyhodnocením vlastních možností zvládnutí nebo nezvládnutí. Je zde nutné 
připomenout roli učení, získaných zkušeností a předchozí praxe.  

Celkově řečeno, člověk se mění ve vazbě na své charakteristiky a v interakci s okolím. 
V některých případech však změna na úrovni jedince může být účelová, „na oko“, protože 
přináší určitý profit (viz příklad: Budu podporovat stanovisko vedoucího, i když bych celou 
záležitost řešil jinak. Nicméně mi to přinese častější odměny…). Nejde však jen o zisk, ale i 
případně obavu o ztrátu zaměstnání. Zde se konkrétní změna neprojeví ve vnitřních 
strukturách. V konečném důsledku tato rozdílnost ve vnitřních strukturách jedince a jeho 
vnějších projevech, tj. inkongruence, se nakonec může projevit negativně, jak u něho samého, 
tak i ve navazujících úrovních, tj. chodu pracovní skupiny, resp. celé organizace.  
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1.2 Úroveň skupiny 

Pracovní skupiny představují základní jednotku každé organizace. V první řadě mají formální 
charakter. Je zde stanovena struktura pozic a rolí, které mají danou svou náplň. Existují 
normy, předpisy, které upravují fungování pracovní skupiny. Kromě toho se konstituuje na 
základě vzniku přátelských vazeb nebo společných zájmů také neformální struktura, která 
může nabývat podob různých dílčích skupinek v dané pracovní skupině. V některých 
případech můžou tyto neformální uskupení přesahovat rámec více pracovních skupin.  

V každé pracovní skupině je potřeba vyváženého formálního a neformálního aspektu, 
protože oba hrají v pracovní skupině podstatnou roli. Striktně formální podoba skupiny vede 
k disfunkčním následkům viz např. příliš úzký motivační rozvoj, menší schopnost pozornosti, 
malý prostor pro inovativní ideje, na druhé straně převažující neformální podoba přispívá ke 
ztrátě pravidel, zásad, apod., a tím stejně tak k jisté dysfunkci.   

Pracovní skupiny se mezi sebou liší v subjektivní rovině podle charakteristik 
jednotlivých pracovníků (viz pohlaví, věk, vzdělání, osobnostní výbava, apod.) a nakonec 
také v objektivní rovině, kterou tvoří zvláště vlastní charakter vykonávané práce, pracovní 
podmínky. 

Vztahy v pracovní skupině jsou důležitou charakteristikou a oprávněně je nejvíce 
v centru zájmu rovina vedoucí pracovník x řadový pracovník nebo pracovníci. Vedoucí, 
manažer je zástupce autority, řídí skupinu ve shodě s dosahováním stanovených cílů. Musí 
tedy určitým způsobem působit na své podřízené. Na druhé straně je tady právě ten řadový 
zaměstnanec, který má své představy, požadavky, apod. a tyto adresuje nadřízenému. Pokud 
se pokusíme vytvořit náhled na „ideálního“ vedoucího pracovní skupiny, měla by taková 
osoba umět skloubit optimální plnění pracovních úkolů a vhodného přístupu k podřízeným 
pracovníkům. Musí být pro ně dostatečnou autoritou, na druhé straně se musí stát oporou, za 
kterou jeho podřízení v případě problémů kdykoliv bez obav přijdou, vyjádří svůj názor. 
Budou také vědět, že se za ně nadřízený v oprávněných případech postaví a podpoří je. To vše 
nakonec může napomoci k realizaci potřebných změn. 

Z hlediska změn na úrovni skupiny je nutné se zaměřit na dynamickou stránku 
pracovní skupiny, Představuje děje, které se v ní uskutečňují. Je to vůbec postupný vývoj 
samotné skupiny, kde patří tvorba skupinových norem, utváření a další specifikace pozic ve 
skupině, vliv na formování členů skupiny, udržování chodu skupiny. Na tomto místě 
představíme koncepci vývoje skupiny dle B.W. Tuckmana (1965), která zahrnuje komplexně 
oblast vzájemných vztahů mezi členy skupiny a výkonovou oblast z hlediska řešení 
stanovených úloh. Obsahuje následující fáze u vývoje skupiny: 

• formování (Přichází počáteční seznamování členů skupiny navzájem a s úkoly. Je 
patrná určitá úzkost, nejistota). 

• bouření (Do popředí se dostávají emoce. Členové skupiny se dostávají do různých 
konfliktů, vzniká nepřátelství, které souvisí s jejich snahou se prosadit, uspokojit své 
potřeby). 

• stanovení norem (Členové skupiny vyvíjejí úsilí k překonávání konfliktů, k stanovení 
respektovaných norem. Do popředí se dostává tendence ke skupinové soudržnosti, 
spolupráci, resp. se vytváří zřetelnější vědomí členství v dané skupině.   

• dosahování optimálního výkonu (Je to určité vyvrcholení existence skupiny. Vztahy 
ve skupině jsou stabilní, skupina je soudržná. Členové skupiny plní produktivně své 
úkoly a přispívají tak k žádanému chodu skupiny). 

• ukončení (Poslední fáze, kdy dochází k rozpadu skupiny., resp. k ukončení veškerých 
skupinových aktivit. 

Tato koncepce říká, že jednotlivé fáze můžou probíhat v různé časové délce. Nicméně vývoj 
skupiny má probíhat postupně podle stanovených fází, tj. vyšší stupeň na podkladě toho 



 97 

nižšího. V některých případech může dojít k návratu zpět, a to zase postupně po jednotlivých 
fázích. 

Je zřejmé, že na úrovni skupiny je důležitým činitelem vedoucí pracovník, přímý 
nadřízený a jeho působení na podřízené a vůbec složení celé skupiny. Pochopitelně pracovní 
skupina s ohledem na přijaté pravidla ohledně způsobů chování, postupů a výkonů činnosti, 
apod. v podobě skupinových norem, dále akceptovaného hodnotový systému má vliv na své 
členy. Od člena skupiny bývá vyžadováno, aby tyto normy a hodnoty přijal za své a 
v návaznosti na ně jednal. Jinými slovy na jedince působí skupinový konformismus. 
Samozřejmě závisí také na dalších aspektech jako situační podmínky, vlastnosti skupiny, 
osobnostní charakteristiky, do jaké míry se daný jedinec podřídí skupině. Nesmíme 
opomenout vliv nových technologií. Nakonec je potřeba zdůraznit důležitost neformální 
stránky, která je mnohdy v praxi nedoceněna (Brooks, 2003). 

1.3 Úroveň organizace 

Nyní se dostáváme k nejvyšší úrovni. Organizaci zde chápeme jako určitý celek (v podobě 
firmy, podniku, úřadu, instituce), který se člení až v nižších úrovních na jednotlivé pracovní 
skupiny (oddělení, odbory, výrobní divize apod.) Tyto dílčí části mohou mít určitou 
autonomii, rozdílnosti vůči jiným, ačkoliv v důsledku jsou nedílnou součásti jednoho celku a 
směřují svými dílčími příspěvky k určitému společnému cíli.  

Ve vazbě na některé odborné publikace (Štikar, 2003) je možné rozlišovat 
psychologický, ekonomický a sociální smysl organizace. Organizace poskytuje pro jedince 
nové stimuly, prostředí, vznikají nové vztahy, resp. dochází k naplnění sociálních potřeb 
apod. Ekonomická stránka se týká toho, že za optimálních podmínek vede kooperace v rámci 
uskupení k úsporám, větším ziskům a vůbec k lepší konkurenceschopnosti. S přihlédnutím 
k rostoucím trendům v ochraně životního prostředí můžeme jistě doplnit ekologický smysl, 
který bude oprávněně získávat více a více na důležitosti.  

Každá organizace prochází určitým vývojem. Dle M. Armstronga a T. Stephensové 
(2008) můžeme rozlišovat následující fáze rozvoje organizace: 
• Zrození (Vznik nové organizace, podniku, může trvat několik let, rychlý růst…) 
• Zralost (Dosažení stabilní fáze, nicméně řízení stále pružné, efektivní, apod.) 
• Stagnace (Organizace příliš vyrostla, určitá pasivita, sklon k tradicionalismu, nereaguje 

na nové výzvy, určitá izolace…) 
• Regenerace (Následuje po zhroucení staré organizace, fúze, výměna managementu, 

opuštění starých praktik, nalezení nové hybné síly…)  
Ještě se zastavíme u poslední fáze, která je v podstatě obdobná jako první fáze, tj. zrození. 
Rozdíl zde je pouze v tom, že u fáze regenerace nezačínáme tzv. „na zelené louce“. 

Ohledně samotných změn v rámci organizace je potřeba vymezit, kterých aspektů se 
mohou týkat. Lze využít následující členění zaměření organizačních změn (Bedrnová, Nový a 
kol., 2007): 
• systém cílů organizace a její strategie 
• organizační kultura 
• organizační struktura a organizační procesy 
• technologie 
• personální řízení 

Příslušné změny mohou být na základě vlastního vyhodnocení organizace dopředu plánovány. 
Musíme však počítat, že neustálá proměnlivost okolního prostředí neponechává příliš velké 
množství času k plánování. V praxi tak spíše dochází ke změnám ve vztahu k určité nutnosti 
přizpůsobení se okolí. Důležitým kritériem je, zda se změny realizují hned nebo postupně, a 
dále v jakém rozsahu. K této problematice se blíže dostaneme v dalších oddílech.  
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2 SOUVISLOSTI MEZI JEDNOTLIVÝMI ÚROVN ĚMI 

Jednotlivé úrovně, tj. jedinec-skupina-organizace, spolu pochopitelně blízce souvisí. Změna 
na jedné úrovni se projeví v různém rozsahu v dalších úrovních. Pro další rozbor přinášíme 
grafické vyobrazení viz obr. 1. 
 
 

Obrázek 1: změny a jednotlivé úrovně 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak vidíme dle doplněných šipek „A“ a „B“, můžeme zvažovat návaznost mezi jednotlivými 
úrovněmi v obou směrech. Můžeme naprosto oprávněně předpokládat, že vesměs jde prvotně 
o směr shora dolů, od úrovně organizace k jedinci a následně také opačným směrem zpět 
k vrcholu.  

Můžeme zde jako příklad prezentovat situaci, kdy organizace se rozhodně rozšířit 
výrobu. Z tohoto vyplyne nutnost vytvořit nová pracovní místa v příslušných odděleních a 
následně přijmout nové pracovníky. Na tato pracovní místa nastupují tedy noví zaměstnanci. 
Tím jsme uzavřeli směr shora dolů a zpětná vazba může mít u tohoto případu následující 2 
varianty: 
• Nový pracovník začne postupně bez problémů vykonávat svou činnost, začlení se do 

pracovního kolektivu. To vše se nakonec projeví v nárůstu produktivity organizace. 
• Nový pracovník se nedokáže adaptovat, není schopen plnit zadané úkoly. V rámci 

oddělení dojde k poklesu výkonnosti, popř. narušení interpersonálních vazeb. Následně 
dojde logicky k negativním důsledkům pro organizaci jako celek. 

Samozřejmě příkladů z firemní praxe můžeme nalézt více. Je potřeba si uvědomit, že ne vždy 
musí být v obou směrech soulad. To, co se může jevit pro úroveň organizace, resp. z pozice 
vedení přínosné, pozitivní, se tak nemusí na nižších úrovních projevit, může být přijímáno 
z rozpaky nebo odmítáno. V obdobném duchu můžeme uvažovat o platnosti v opačném 
pořadí. Dostáváme se tak k problematice řízení změny.     

3 ŘÍZENÍ ZM ĚNY 

Řízení změny patří bezpochyby ke klíčovým činnostem vedoucích pracovníků. V základním 
pohledu je zde východiskem analýza stávající situace, stanovení příčin problémů, návrh 
programů, řešení a realizace vybraného řešení k dosažení žádaného cílového stavu. 
Samozřejmě, nakonec je zde důležitým krokem kontrola, do jaké míry byl dosažen stanovený 
cílový stav, ev. přijetí dalších opatření, jiného řešení, apod. 
Určitým podkladem k přístupům pro řízení změny v organizaci může být model K. Lewina 
(1951), který má následující postupné fáze:  
• Rozmrazení (vytvoření motivace ke změně) 
• Změna (naučení se novým konceptům a novým významům starých konceptů) 
• Zmrazení (internalizace nových konceptů a významů) 

Organizace 

Skupina 

Jednotlivec 

 
 

A 

 
 

B 
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Máme zde představen v podstatě jednoduchý mechanismus, který však je důležitý pro 
efektivní průběh změny v organizaci. Zastavíme se ještě u první fáze. Lidské systémy mají 
celkově tendenci pokoušet se a udržovat stabilní rovnováhu. Pokud má nastat změna, musí 
tuto rovnováhu zrušit nějaké nové síly, poznání a řízení těchto sil vytváří motivaci ke změně. 
Jakákoli změna tak začíná zpochybněním (disconfirmation). Na to navazuje vytvoření strachu 
o přežití nebo pocitu viny a také vytvoření psychologické bezpečnosti pro překonání obav 
z učení.   

Nyní se dostáváme k možným přístupům k řízení změny. K. Thurley (1979) vyčlenil 5 
přístupů k řízení změny: 
• Direktivní (během krizových, mimořádných situací, popř. po selhání jiných metod, které 

byly dříve aplikovány.) 
• Dohodnutý (východiskem při zavádění změn předchozí jednání a dosažení výsledku, 

který bude přijatelný pro obě strany – zaměstnavatel a zaměstnanec…) 
• „Srdcem a hlavou“ (úsilí o změnu postojů, hodnot a přesvědčení všech pracovníků, úsilí 

o oddanost, sdílení vize,apod.) 
• Analytický (rozbor stávající situace, diagnóza problému, stanovení variant řešení,…) 
• Založený na akci (východiskem důraz na jednání manažerů / počátek, že tedy jsou 

nějaké problémy, které se později vykrystalizují, resp. se dojde k nalezení konkrétního 
problému) 

Z hlediska jiného pohledu můžeme identifikovat 3 vzájemně kombinovatelné přístupy 
k realizaci změn (Bedrnová, Nový a kol., 2007): 
• procesní plánování (postupná implementace určité, společně vytvořené a přijaté 

strategie) 
• řízení změn na základě vizí (realizace své vize budoucí podoby organizace na základě 

vlastního charisma) 
• induktivní učení (cestou přirozeného učení, inovace, vyplývají z běžných praktických 

činností…) 
Z hlediska kteréhokoliv přístupu k realizaci změn v organizaci je stěžejní role manažera a 
jeho působení na podřízeného. Vedení organizace představuje hlavního aktéra a nositele 
změn. Manažer musí počítat s odporem podřízených ke změnám, který pramení zejména 
v závislosti na zaběhnutém pořádku, nedůvěře ohledně přínosu, resp. vnímání dané změny 
jako zástěrky něčeho jiného. 

Při řízení změny je důležitá angažovanost, dále dostatečná informovanost v rámci 
organizace, vhodná koordinace činností, odpovídající schopnosti (jak u vedoucích, tak u 
pracovníků zvládnou požadované změny) 

ZÁVĚR 

Problematika změn v organizacích, resp. přístup k nim má své nezastupitelné místo. To 
souvisí už se zmíněnou nutností organizace neustále reagovat na podněty vnějšího prostředí, 
přizpůsobovat se novým trendům, sledovat konkurenci, apod. Hlavní roli zde má management 
a jeho schopnost vhodně působit na jednotlivé pracovníky. Je zřejmá návaznost jednotlivých 
úrovní „organizace“, „skupina“, „jednotlivec“, kde ten pracovník je hlavním příjemcem 
zaváděných změn, následně také původce zpětné vazby, kterou musí vedení brát na vědomí, 
jestli chce dosáhnout požadovaný cíl. 

Celkově musíme uvést, že se rozhodně nevyplatí podceňovat v tomto ohledu úlohu 
lidských zdrojů. V konečném důsledku, každá organizace si vytváří (nebo nevytváří) 
předpoklady už stanovením struktury pracovních míst a zařazením odpovídajících pracovníků 
na ně. Zde a následně pak při vlastní realizaci změn nemusí být doceněna role konzultantů – 
zejména pak psychologů se zaměřením na oblast psychologie práce a organizace. 
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Abstract 
This paper deals with the organizational changes. It´s an actual problem in practice of the companies. 
We are situated in period of terminate recession. The variability of market environment and related 
globalization constitute high demands on the companies. The companies have to reply to external 
stimuli with the view of his success, further maintenance and consolidation of his position in the 
market. We can identify changes according to these levels: individual, group, organization. Employee 
and his characteristics are fundamental here.         
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STRATEGICKÁ SPOLE ČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM (CSR) 
A CSR FILTR 

Karina Mužáková, Jana Přívratská   

ÚVOD 

Článek se zaměřuje na strategickou společenskou odpovědnost firem (CSR), která patří také 
k jedné z priorit Evropské unie. Společenská odpovědnost firem ideálně funguje, pokud je 
postavená na samoregulaci podnikání, kdy se mj. sleduje a zajišťuje dodržování jejich práv, 
etických norem a také mezinárodních norem. Tato forma podnikání zahrnuje odpovědnost 
za dopady své činnosti na životní prostředí, spotřebitele, zaměstnance, obce, zainteresované 
strany a ostatní členy veřejné sféry. CSR aktivity nepřinášejí firmě jen hodně potenciálních 
obchodních výhod, ale také určitá nebezpečí. Jednou z důležitých komponent správného 
fungování CSR strategie podniku, které do této doby nebyly v implementaci CSR strategie 
zahrnovány, je nutné správné nastavení CSR filtru, který umožňuje sladění strategie podniku 
s vnějšími překážkami v rámci prostředí (životního). 
 
1 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM 
 
Společenská odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility - CSR) je specifickým 
projevem organizační kultury, který apeluje na změnu orientace firem z krátkodobých cílů 
na dlouhodobé, z maximálního na optimální zisk. Společensky odpovědné firmy 
se dobrovolně chovají tak, aby zohlednily potřeby svého vnitřního i vnějšího prostředí, aby 
přispívaly k udržitelnému rozvoji, byly transparentní a obecně napomáhaly celkovému 
zlepšování stavu společnosti v rámci i nad rámec svého komerčního působení. Malé a střední 
podniky jsou charakteristické svou výraznou závislostí na lokálním prostředí - v místě 
se rekrutuje většina zaměstnanců a v místě či blízkém okolí mají také většinu zákazníků. 
Z toho důvodu jsou pro ně otázky uspokojení zainteresovaných stran (stakeholders) fakticky 
otázkami existenčními; ať jsou jimi zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, veřejnost nebo státní 
správa. Přispívat k lepšímu stavu okolního prostředí je v přímém zájmu těchto podniků, neboť 
i jeho stabilita silně ovlivňuje jejich komerční úspěch (STEINEROVÁ, M.; 
VÁCLAVÍKOVÁ, A.; MERVART, R., 2008, str. 4). 

Konkrétně se společenská odpovědnost projevuje integrací pozitivních postojů, praktik 
či programů do podnikatelské strategie firmy na úrovni jejího nejvyššího vedení. Vyžaduje 
posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně "profit only" k širšímu pohledu, kdy 
se firma soustřeďuje nejen na ekonomický růst, ale i na environmentální a sociální aspekty 
své činnosti. Z řady definic společenské odpovědnosti firem uvádíme alespoň dvě: 
• CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních 

firemních operací a interakcí s vnitřními a vnějšími zainteresovanými stranami 
(stakeholders). (Commission of The European Communities, Green Paper, 2001); 

• CSR je způsob podnikání, který odpovídá či jde nad rámec etických, zákonných, 
komerčních a společenských očekávání. (Business for Social Responsibility, 1997). 

CSR v podstatě stojí na třech základních pilířích: ekonomickém, sociálním a environmentálním: 
• CSR v ekonomické oblasti (kodex podnikatelského chování firmy, transparentnost, 

uplatňování principů správného řízení (corporate governance), odmítnutí korupce, 
vztahy s akcionáři, chování k zákazníkům, chování k dodavatelům, chování 
k investorům, ochrana duševního vlastnictví); 

• CSR v sociální oblasti (firemní filantropie, zdraví a bezpečnost zaměstnanců, rozvoj 
lidských zdrojů, dodržování standardů BOZP, zákaz dětské práce, vyváženost 
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pracovního a osobního života zaměstnanců (work-life balance), rovné příležitosti pro 
ženy a muže, etnické minority, zdravotně postižené a starší, zajištění rekvalifikace 
propouštěných zaměstnanců, jistota zaměstnání, lidská práva); 

• CSR v environmentální oblasti (ekologická výroba, výrobky a služby, recyklace, 
používání ekologických vstupů, ochrana přírody). (Steinerová, 2008, str. 6). 

Zde se naskýtá jedna základní otázka: „Proč být společensky odpovědnou firmou?“ Chování 
v souladu se základními principy CSR přináší řadu přínosů především nefinanční podoby, 
jejichž důležitost pro dobré a dlouhodobě udržitelné podnikání však není o nic menší. Stejně 
jako jsou pro firmu důležitá hmotná aktiva ve formě nemovitostí, zásob či finančního 
majetku, jsou pro ni klíčová také aktiva nehmotná, jako je lidský kapitál, hodnota značky, 
reputace (v rámci managementu dobré pověsti) či vztahy důvěry a partnerství. Společensky 
odpovědné firemní chování může přinést příležitost nejen pro inovace, větší přitažlivost 
pro investory, posílenou důvěryhodnost, ale také vyšší loajalitu a produktivitu zaměstnanců, 
odlišení od konkurence, zmenšení nákladů na řízení rizik, budování politického kapitálu 
(zlepšování pozice pro současná a budoucí jednání), nižší riziko bojkotů a stávek, finanční 
úspory spojené s negativními dopady podnikání na životní prostředí (Trnková, 2004, s. 8). 

Někdy je CSR mylně zaměňováno za filantropii (dárcovství) či za chování v souladu 
se zákony. Firemní filantropie je jednou z integrálních součástí CSR, není však CSR jako 
takovou. Chování v souladu se zákony je jistě správné, nicméně se jedná o něco, co firma 
dělat musí. Koncept CSR můžeme charakterizovat právě tím, že jde nad rámec legislativních 
předpisů, že představuje realizaci manažerských vizí, které jdou dál, než je v daném právní 
rámci nezbytně nutné. Ještě obtížnější je odlišení CSR od PR (public relations) a marketingu. 
Z výzkumů provedených v západní Evropě je zřejmé, že stále velké množství firem vidí CSR 
jako součást PR, jako něco čím je možno se "blýsknout". Nebezpečí, že celá aktivita sklouzne 
do stavu, kdy je více peněz vydáváno za lesklé publikace než za věc samotnou, bohužel reálně 
existuje. (Trnková, 2004, s. 9). 

Trend společenské odpovědnosti firem po celém světě v posledních letech narůstá 
(i když určité zbrzdění lze spatřovat v souvislosti s ekonomickou krizí, jejíž následky by měly 
v následujících letech spíše stagnovat), zejména díky tlaku spotřebitelů a rostoucímu 
globálnímu propojování světa. Společenská odpovědnost firem je považována za součást 
konceptu udržitelného rozvoje a je mezinárodně podporována ze strany OSN, EU, OECD 
a také množstvím mezinárodních nevládních organizací. 

1.1 Strategická CSR  

CSR je tedy jednou z možných strategií firmy, proto je její zavádění do podnikové praxe vždy 
pomocí nástrojů strategického managementu. Mezi velice důležité analýzy strategického 
managementu patří zejména analýzy vzájemných závislostí firem, které mohou být 
analyzovány stejnými nástroji používanými k analýze konkurenčního postavení 
a rozvojových analýz. Mezi nejznámější analýzu konkurenčního postavení patří např. 
Porterův model pěti sil publikovaný poprvé v roce 1979 (Porter, 1979, s. 97), který je 
ilustrován obrázkem 1. Tímto způsobem se může firma zaměřit na aktivity CSR, které jsou 
co nejefektivnější. Firma tak může nastavit „kladný“ CSR program, který produkuje 
maximální sociální benefity, jakož i přínosy pro podnikání (Porter, 2006, s. 5). 
K pěti základním silám tedy patří:  
• vyjednávací síla dodavatelů,  
• hrozba nově vstupujících (konkurentů),  
• vyjednávací síla zákazníků,  
• hrozba náhradních produktů nebo služeb a také  
• v rámci soupeření o pozici mezi současnými konkurenty můžeme říci, že jde o určitou 

intensitu konkurenčního soupeření.  
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Obrázek 1: Porterův model pěti sil 
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Zdroj: (Porter, 1979, s. 97) 
 
V souvislosti se strategickým zaváděním CSR byl zaveden pojem strategická CSR (strategic 
CSR), který znamená, že firmy chtějí jít nad rámec osvědčených postupů a dělat věci jinak než 
konkurence. Ke správnému nastavení strategické CSR lze využít právě výše zmíněný 
Porterův model pěti sil.  

Jak již bylo výše zmíněno, Porterův model pěti sil byl publikován před více než třiceti 
lety a byl revolučním článkem v rámci „cítění“ strategie. Zajímavé je, že ale i po tolika letech 
je stále aktuální, protože v sobě zahrnuje pět základních „externích sil“ (na rozdíl od obrázku 
2, který rozpracovává více „interní síly“ podniku) ovlivňujících pozici firmy na daném trhu 
mezi současnými konkurenty.  

Někteří autoři v rámci Porterova modelu pěti sil uvádí nejen vyjednávací sílu 
dodavatelů, ale také vyjednávací sílu odběratelů, která je v některých odvětvích opravdu 
významná. 

Tento model má však mnoho kritiků ze stran akademiků a stratégů jako S. Neill 
a především K. P. Coyne a S. Subramaniam (1996, p. 62), kteří uvedli tři sporné předpoklady, 
na nichž je založen model pěti konkurenčních sil: 
• že kupující, konkurenti a dodavatelé spolu nesouvisí a nemají spolu spolupracovat a ani 

se domlouvat; 
• že zdrojem hodnoty je strukturální výhoda (vytvoření bariér vstupu na trh); 
• že nejistota je nízká, což umožňuje účastníkům trhu plánovat a reagovat na konkurenční 

chování. 
Velice významnou pro Portrovu analýzu byla práce A. M. Brandenburgera a B. J. Nalebuffa 
(1995, str. 60) v polovině devadesátých let dvacátého století, kteří pomocí teorie her přidali 
k Porterově analýze pěti sil sílu šestou a to „komplementory“ (complementors), kteří pomáhají 
vysvětlovat důvody „strategické aliance“. Komplementorem je firma, která prodává přímo 
výrobek (výrobky) či službu (služby), které doplňují výrobek či službu jiné společnosti tím, 
že přidá určitou společnou hodnotu zákazníkovi (např. Intel a Microsoft … procesory 
Pentium a Windows, aj.). Tudíž lze k Porterově modelu pěti sil dílky práci A. M. 
Brandenburgera a B. J. Nalebuffa přidat 6. sílu a to vyjednávací sílu komplementorů. 
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Jak již bylo zmíněno, na strategii podniku mají vliv také „interní síly“, které jsou znázorněny 
v obrázku 2, kde od formulování cílů přes formulaci strategického záměru buduje 
management podniku s významným vlivem zainteresovaných stran strategii, na jejíž úspěšnou 
realizaci mají vliv vnitřní kompetence a také správné nastavení a načasování strategické 
iniciativy (např. přes akčně orientované projekty), z níž vycházejí strategické cíle, jež jsou 
uskutečňovány přes správně nastavené firemní operace (finance, účetnictví, lidské zdroje, 
marketing a jiné operace). 

Obrázek 2: Model strategické CSR 

FORMULACE CÍL Ů 
(VIZE) 

FORMULACE 
STRATEGICKÉHO 

ZÁM ĚRU  
(MISE)  

VNĚJŠÍ 
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FIREMNÍ OPERACE 
FINANCE, ÚČETNICTVÍ, LIDSKÉ ZDROJE, MARKETING, OPERACE 

NALÉHAVOST 
STRATEGICKÉ CSR 

(STRATEGICKÉ CÍLE) 

STRATEGICKÁ INICIATIVA 
(AKČNĚ ORIENTOVANÉ PROJEKTY) 

VNIT ŘNÍ 
KOMPETENCE 

 
Zdroj: (Wether, Chandler, 2010, s. 111) 

Dále na strategii firmy má vliv vnější prostředí, které si v rámci konkurenčního 
prostředí můžeme představit jako výše zmíněné „externí síly“. Můžeme si tedy místo 
klasického vnějšího prostředí spíše přestavit jednotlivé „externí síly“, mezi které patří síly 
v rámci výše zmíněného Porterova modelu 5 sil včetně doplněné 6. síly 
od A. M. Brandenburgera a B. J. Nalebuffa (viz obrázek 3). 
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Obrázek 3: Model strategické CSR doplněný o Porterův model pěti sil a o přístup 
A. M. Brandenburgera a B. J. Nalebuffa 

FORMULACE 
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zákazníku, 
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nebo služeb, 
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konkurenčního 
soupeření, 
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komplementorů. 

STRATEGIE 

FIREMNÍ OPERACE 
FINANCE, ÚČETNICTVÍ, LIDSKÉ ZDROJE, MARKETING, OPERACE 

NALÉHAVOST 
STRATEGICKÉ CSR 

(STRATEGICKÉ CÍLE) 

STRATEGICKÁ INICIATIVA 
(AKČNĚ ORIENTOVANÉ PROJEKTY) 

VNITŘNÍ 
KOMPETENCE 

 
Zdroj: vlastní zpracování, (Porter, 1979, s. 97), (Wether, Chandler, 2010, s. 111) 
 

1.2 Strategická CSR a citlivá CSR  

V souvislosti se strategickou CSR je nutno uvést další významný pojem, který se objevuje 
v posledních letech, a to citlivá CSR (responsive CSR), která znamená, že firmy chtějí pouze 
vytvářet dobré jméno (v rámci managementu dobré pověsti) a zlepšovat vztahy 
se zainteresovanými stranami a tudíž jejich hlavním cílem není mít určitou konkurenční 
výhodu, jako tomu je u strategické CSR. Nutno zdůraznit, že v podnikové praxi však dochází 
v rámci strategického přístupu při společenském zapojení firmy do společnosti 
ke vzájemnému průniku strategické a citlivé CSR (viz obrázek 4). 
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Obrázek 4: Strategický přístup společenského zapojení firmy do společnosti 
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STRATEGICKÁ 
CSR 

Přeměna hodnot 
podnikatelské 
činnosti do prospěchu 
společnosti a zároveň 
posílení strategie 

 
Zdroj: vlastní zpracování z (Porter, Kramer, 2006, s. 9) 

Firma nemusí zavádět jen strategickou CSR nebo jen citlivou CSR, ale může oba přístupy 
alespoň v určité proporci zavádět současně. Co se týká zdrojů, jak popisuje (Porter, Kramer, 
2006, s. 10), podstatnou část firemních zdrojů a pozornosti zaujímá zavádění strategické CSR, 
která má nejvýznamnější sociální dopady a využívá největší sociální výhody. 
Citlivá CSR má dva nejvýznamnější prvky a to: 
1. působí v rámci dobrého občanství naladěného na vyvíjející se sociální obavy 

zainteresovaných stran 
2. zmírňuje stávající či předpokládané nepříznivé účinky z podnikatelské činnosti. 
Mezi hlavní úkoly managementu firmy patří zejména správné nastavení proporce citlivé a 
strategické CSR  

Obrázek 5: CSR deficit a strategické (citlivé) CSR příležitosti 
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Zdroj: přepracováno z (Wether, Chandler, 2010, s. 59) 
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Z obrázku 5 je patrné, že pokud není správně nastavena strategická a také citlivá CSR, tak 
firma přichází o příležitost a její ztrátou je CSR deficit, jak na straně sociální hodnoty, kterou 
představuje citlivá CSR, tak na straně ekonomické hodnoty, kterou představuje strategická 
CSR. 

 
2     NASTAVENÍ CSR FILTRU V RÁMCI STRATEGIE FIRMY 
 
Pokud se vrátíme ke klasickému strategickému managementu, a to zejména jeho hlavnímu 
cíli, kterým je snaha o dosažení udržitelné firemní mise a vize, která závisí na strategii 
a taktice, které jsou právě hodnoceny myšlenkou CSR filtru v rámci organizační politiky 
a překážek (omezení) vnějšího prostředí (nejen životního), podle nichž musí firma operovat. 
Pak tedy CSR filtr umožňuje sladění strategie podniku s vnějšími překážkami v rámci 
prostředí (nejen životního). Vztah strategického omezení a CSR filtru ilustruje obrázek 6. 

Obrázek 6: Strategické omezení a CSR filtr 

 

OMEZENÍ ZDROJI 
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Zdroj: přepracováno z (Wether, Chandler, 2010, s. 86) 

Podrobnější pohled na implementaci CSR filtru do podnikové strategie nabízí obrázek 7, kde 
proveditelná firemní strategie je limitovaná firemní vizí a misí, které jsou determinované 
vedením firmy, na které mají převážně vliv zainteresovaní účastníci. Z obrázku je patrné, že 
jakákoliv strategie, kterou firma vyvíjí, je omezená právě CSR filtrem, který identifikuje řady 
strategií, které jsou přijatelné právě pro zainteresované účastníky. 

Spojení mezi firemními vnitřními silnými stránkami a vnějšími příležitostmi je 
poháněno strategickým axiomem, který říká, že úspěch závisí na konkurenční pozici 
vycházející ze silných stránek.  

Pro stratégy vyžaduje spojení silných stránek s příležitostmi v globalizovaném 
podnikatelském prostředí porozumění oběma těmto komponentám. Aby firmy zůstaly 
konkurenceschopné, musí nejdříve zavést CSR filtr v rámci formulace a provádění jejich 
strategie, a to nejprve tedy mezi jejich firemní strategii a prostředí, mezi kterými firma 
operuje.  

Pro lepší porozumění role CSR filtru ve firemní strategii je důležité zanalyzovat složité 
vazby, které podnik má v rámci firemních kompetencí, strategie a struktury v relaci s jejím 
provozním prostředím. Lze tedy říci, že CSR filtr tedy identifikuje řady strategií, které jsou 
přijatelné právě pro zainteresované strany. 
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Obrázek 7: Strategie firmy a CSR filtr 
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Zdroj: (Wether, Chandler, 2010, str. 88) 
 

ZÁVĚR 
Pro kvalitní aplikaci CSR ve firemní strategii je důležité udržet správnou proporci mezi 
ekonomickou hodnotou (strategické CSR) a sociální hodnotou (citlivé CSR) firmy, aby 
nedocházelo k CSR deficitům. Pro tyto potřeby byl zaveden CSR filtr, který umožňuje sladění 
strategie podniku s vnějšími překážkami v rámci prostředí (nejen životního) a také 
identifikuje řady strategií, které jsou přijatelné pro zainteresované strany. 
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Abstract 

The article focuses on the strategic corporate social responsibility (CSR), which belongs to one of the 
priorities of the European Union. Corporate Social Responsibility is working perfectly, if based on self-
regulation of business, where among other things take place, monitoring and ensuring respect for their 
rights, ethical norms and international standards. This form of business includes responsibility for the 
consequences of their actions on the environment, consumers, employees, communities, stakeholders 
and other members of the public sphere. CSR activities do not bring us a lot of potential business 
benefits, but also some dangers. One of the important components of the correct functioning of the 
CSR strategy of the company, which by this time were not included in the implementation of CSR 
strategy, is the need to correctly set up a CSR filter that allows the alignment of business strategy with 
external obstacles in the environment. 

Key words:  strategic corporate social responsibility, self-regulation of business, CSR filter, 
environment 

JEL Classification: M14, L21 
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JESTLIŽE DŮVĚRA, POTOM SPOLUPRÁCE 

Barbora Novotná Březovská 

ÚVOD 

Člověk je nejen v ontologické sféře velmi složitým jevem. Nihil novi sub sole, ale jak se 
ukazuje, věci, které vnímáme jako samozřejmé a nasnadě, jsou velmi složité, a termíny, které 
považujeme automaticky za významné, se postupem času vyprazdňují.  
V rámci svého vývoje, již v dětství, si jedinec osvojuje a buduje jeden z bazálních postojů, 
jímž je formována i naplňována celá jeho další existence. Tímto postojem je důvěra. 
Nakonečný velmi výstižně uvádí, že „pocit důvěry je spojen s vlastností osobnosti, 
s důvěřivostí, s postoji vůči druhým (důvěryhodnost druhého) a hraje důležitou roli 
v mezilidské komunikaci, neboť důvěryhodný partner komunikace je jedním z podstatných 
podmínek jejího bezporuchového oboustranně žádoucího průběhu“  (Nakonečný, 2010, s. 38). 
Náš příspěvek se zaměří na vymezení tohoto termínu, na popis některých situací, které s 
„důvěrou“ souvisí, které ji předjímají nebo naopak z ní vyplývají. Na uměle vytvořené 
implikaci, vyjádřené formulí D ═> S, kdy D = důvěra, S = spolupráce, chceme deklarovat, jak 
významný je vzájemný vztah mezi „důvěrou“ a „spoluprací“, resp. „ochotou spolupracovat“. 
Z této snahy je patrné, že postoj „důvěry“ je pro cíl tohoto článku významný především 
z hlediska sociálního a zaměříme se na význam důvěry právě ve sféře sociální, ve sféře práce.  

DŮVĚRA – ONTOLOGICKÁ KATEGORIE 

Úvod příspěvku je vymezen názvem kapitoly Důvěra – ontologická kategorie. Jistě nemusíme 
připomínat, že ontologie je nauka o jsoucnu a bytí. Nabízí se proto hned otázka: „Co je na 
důvěře ontologického?“. Odpověď zní: „Ona sama představuje psycho-ontologickou 
kategorii.“ Bytí je podmíněno důvěrou. Například Plháková o postoji důvěry (či pocitu) 
důvěry říká, že se odvíjí od nejzákladnějšího lidského citu, pocitu bezpečí a představuje tak 
„vnit řní jistotu, že mě druzí lidé mají rádi a že se mohu spolehnout na jejich lásku, pomoc a 
podporu“ (Plháková, 2003, s. 409). Je zřejmé, že pokud bychom si neosvojili tento základní 
pocit bezpečí, představující do budoucna naději, že druzí lidé mně budou nápomocni, 
nebudou mne ohrožovat a budou poskytovat jistotu mé existenci, ocitli bychom se 
v nepřijatelném stavu kontinuální nedůvěry a existenciální nejistoty. Lidské jednání se 
vztahuje, jak říká sv. Augustin, v očekávání k přítomné budoucnosti a toto očekávání je 
založeno na zpřítomněné minulosti. Tímto rozpětím ducha pouze potvrzujeme význam 
prvotního pocitu bezpečí, který bychom si v dětství měli osvojit, protože jinak je naše 
budoucnost možná velmi obtížně.  
 Zaměříme-li se na důvěru z hlediska jejich výskytů, je možné rozlišit důvěru jako 
vlastnost individuální , ale také důvěru jako vlastnost sociální. V prvním případě je schopnost 
a míra důvěry podmíněna psychologickými osobnostními rysy. V těchto sférách je kategorie 
důvěry budována již před narozením. Druhý případ „výskytu a pěstování“ důvěry souvisí 
s pojmy společnosti, společenských skupin a institucí. Termín „důvěra“ tak získává hned 
několikavrstevný význam a ještě pevně zakořeňuje do sféry lidského života.  Plháková 
konstatuje, že „souběžně s důvěrou se pravděpodobně rozvíjí sebedůvěra. Lze předpokládat, 
že od základní (bazální) důvěry se odvíjejí další, a to převážně kladné citové prožitky a 
vztahy. Pokud dítě ve vztahu k blízkým lidem opakovaně prožívá nejistotu, osamělost, 
bezmocnost či strach, může se u něj vyvinout základní úzkost“ (Plháková, 2003, s. 409). Je to 
v jistém smyslu slova stejná úzkost, o které hovoří Kierkegaard a jiní filosofové existence.  
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Mluvíme o bezpodmínečnosti důvěry u vztahů v rovině osobní (osobnostní), tedy oblasti 
zkoumané psychology, ale také o bezpodmínečnosti důvěry u vztahů v rovině společenské. 
V sociologii narazíme na dva významné sociology, kteří se zabývají fenoménem důvěry – 
Anthony Giddens a Francis Fukuyama. Jejich práce významně doplní naše úvahy. 
 Známý britský sociolog Anthony Giddens navrhuje pojmout důvěru takto: „D ůvěra 
může být definována jako důvěřivost ve spolehlivost osoby nebo systému týkající se určitého 
souboru výsledků nebo událostí, zatímco důvěřivost vyjadřuje víru v poctivost nebo lásku 
druhého, či v přesnost abstraktních principů (technických znalostí).“ (Giddens, 2003, s. 37). 
Giddens jakoby odpovídal na existenciální úzkost optimismem, který je však založen pouze 
na subjektivní empirii. Hovoří o vztahu důvěry a ontologického bezpečí. „Tento výraz se týká 
důvěřivosti, kterou má většina lidských bytostí v trvalost své vlastní identity a ve stálost 
sociálního a materiálního prostředí svého jednání. Pocit spolehlivosti osob a věcí, tak klíčový 
pro pojem důvěry, je základem pocitů ontologického bezpečí. Psychologicky jsou oba aspekty 
úzce svázány.“ (Giddens, 2003, s. 85). Všimněme si termínu „trvalost vlastní identity“. 
Kdybychom nebyli schopni důvěry, že náš život má nějaký smysl, že jsme obklopeni jistým 
množstvím lidí, kteří k nám cítí positivní emoce, kdybychom neměli (dle Hume-a 
neodůvodněnou) empirickou jistotu, že v našem světě fungují věci na základě přírodních 
zákonů, zachvátila by nás existenciální bázeň, nebo jednodušeji řečeno zmatek a nejistota. 
Naše důvěra v čestnost (alespoň elementární) druhých lidí nám dovoluje předpokládat, že za 
své peníze dostaneme vybrané zboží, že za svou práci dostaneme zaplaceno, že naše 
zdvořilost bude oplacena také zdvořilým jednáním, že v případě nemoci či zranění se nám 
dostane odpovídající lékařské péče a tak dále. Pokud je naše důvěra zklamána, zažijeme-li 
„zradu“, je nepochybně na místě přehodnotit vztah důvěry na vztah nedůvěry, ale dobře víme, 
že tím nebude ovlivněna naše schopnost důvěry ve všech sférách našeho osobního a 
profesního života. Nakonečný uvádí: „V životě nelze být zcela nedůvěřivým, avšak důvěřivost 
vyžaduje nutně jistotu, že ten, komu důvěřujeme, si to zaslouží.“ (Nakonečný, 2010, s. 39). 
Kromě důvěry se tedy zde objevuje ještě "vlastnost" či postoj „důvěryhodnosti“. Pokud jsou 
lidé schopni v druhých vzbudit důvěryhodnost, získá jejich vzájemný vztah positivní rozměr a 
snáze budou přístupní oboustranným požadavkům a nárokům. Carnegie (a s ním i 
Nakonečný) považuje za nejdůležitější podmínku důvěryhodnosti (jako platformy pro vznik 
důvěry v rámci interpersonálních vztahů) soulad slov a činů. „Popularizátor psychologie 
všedního dne“ Carnegie shrnuje: „Buďte sami sebou, demonstrujte soulad mezi vlastními 
slovy a skutky. (…) Jednejte opravdově a čestně, chovejte se morálně a s integritou.“ 
(Carnegie, 2010, s. 90). 

DŮVĚRA V PRACOVNÍM VZTAHU 

Víme, že osobnost každého jedince je podmíněna biologicky a společensky a je-li základem 
jakéhokoli vztahu důvěra, pak nás bude zajímat, nalezneme-li důvěru i v tak zajímavém a 
mnohavrstevném prostředí, jakým je prostředí pracovní. Práce je činnost, která představuje 
přirozenou a zároveň nutnou podmínku existence člověka a existence celé lidské společnosti. 
Fenomén „práce“ studuje celá řada vědních oborů. Práce z pohledu filosofie je existenciálem, 
tzn. že jejím prostřednictvím můžeme popsat lidskou existenci. A to poměrně podrobně. 
V této rétorice je práce existenciální, protože nás zbavuje úzkosti (případně v dysfunkčním 
modelu nám úzkost navozuje). Práce z hlediska psychologického je nosným tématem a 
předmětem zkoumání především pro vědu „psychologie práce“, která zkoumá psychologické 
aspekty pracovního prostředí (např. hledisko modální orientace osobnosti, tzn. sklon 
preferovat povolání patřící do konkrétně definovaných skupin pracovního prostředí) nebo 
například psychologické faktory pracovního prostředí: osvětlení, barvy, hlučnost prostředí, 
apod. (Kohoutek, 2002, s. 324).  Jako určující je pro nás chápání práce coby základní lidské 
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činnosti jejíž zaměřenost je řízena různými přínosy.  Lze vymezit různé funkce, resp. různé 
oblasti přínosů práce pro život člověka: 
• materiální přínos práce 
• tvořivý přínos práce 
• socializační přínos práce 
• přínos v oblasti kultury 
• relaxační přínos  
Z výše uvedeného lze zobecnit, že lidé prostřednictvím práce uspokojují nejen své základní 
biologické potřeby (přínos č. 1 a č. 5), ale i potřeby sociální (přínos č. 2. až  4.), snad lze říci i 
existenciální. Pracovní prostředí je pro dospělého člověka světem, ve kterém žije, a který 
určuje všechny ostatní světy. Člověk tento svět mění a je měněn tímto světem. A člověk i 
tento jeho svět "stojí a padá" s důvěrou. Úspěch v pracovní činnosti je nutným předpokladem 
pocitu spokojenosti a následného zbavení se úzkosti. Úzkost nemá místo tam, kde má místo 
uspokojení (tedy spokojenost a úspěch) a uspokojení má místo tam, kde má místo důvěra. Je 
správný úsudek, že kde je důvěra, tam není úzkost a tam se tudíž vyskytuje uspokojení? 
Domníváme se, že ano. „Základem pro jakýkoli vztah – ať už soukromý nebo pracovní, je 
důvěra. Pokud skupina lidí nevěří svému vůdci, popřípadě když si nevěří členové týmu 
navzájem, je těžké čehokoli dosáhnout.“ (Carnegie, 2010, s. 74) 

DŮVĚRA A SPOLUPRÁCE 

Vzájemná důvěra je klíčem k úspěšné spolupráci. Michalík v souvislosti s koncepcí různých 
úrovní důvěry uvádí: „Vycházíme zde od úrovně, která identifikuje chování dvou jedinců, a 
pokračujeme až k makroúrovni, která se dotýká objasnění chování celých systémů se zpětným 
působením na jednotlivce. Jednotlivec zvažuje své zájmy. Vyvíjí snahu zjistit, jestli je vhodné 
důvěřovat s ohledem na možný zisk a pravděpodobnost dosažení úspěchu.“ (Michalík, 2009, 
s. 65). Zjednodušeně řečeno, jsme-li motivování uspokojováním svých potřeb a naplňováním 
svých zájmů, pak (nejen) v pracovní sféře dospějeme do situace, kdy pro dosažení zisku a 
úspěchu budeme nuceni spolupracovat s jinými jedinci (a oni s námi). Úspěšnost takové 
spolupráce odvisí jistě od mnoha faktorů, ale tím základním, tou skutečnou premisou, která 
vůbec umožňuje vznik podobného vztahu, je faktor důvěry, příp. proces důvěřování, příp. stav 
„míti důvěru“. Jestliže Giddens uvádí jako jednu z definic důvěry toto: „D ůvěra se vztahuje 
k nepřítomnosti času a prostoru. Nebylo by potřeba důvěřovat někomu, jehož činnosti jsou 
stále na očích a jehož myšlenkové procesy jsou průhledné, anebo věřit nějakému systému, 
jehož výsledky jsou známé a srozumitelné.“ (Giddens, 2003, s. 36), pak jasně předjímá 
vzájemnou souvislost mezi důvěrou a spoluprací, což jsou postoje, které jsou pro pracovní 
sféru určující. Osoba, která vykonává činnost práce ve vzájemné provázanosti s druhými, 
rozvíjí tuto činnost na principu důvěry v tom ohledu, že očekává spolehlivost druhých a oni 
očekávají spolehlivost jeho samotného. Takto obapolné očekávání zakládá možnost úspěchu 
spolupráce. Připomeňme si, co jsme zmiňovali v první kapitole – důvěra předznamenává 
„vlastnost“ důvěryhodnosti. V pracovní sféře není nutné, abychom důvěřovali, že nás naši 
spolupracovníci mají rádi. Postačí, pokud budeme ve spolupracovnících, a oni v nás, 
vzbuzovat pocit důvěryhodnosti a rozvineme vztah důvěry. Základním předpokladem pro 
rozvoj takových vztahů je kultivovaná a sebe-vědomá osobnost (resp. kultivované a sebe-
vědomé osobnosti). To, co Carnegie nazývá chováním morálním a s integritou.  
 Jedinec zaklíněný ve stavu úzkosti, nedostatečně sociálně adaptovaný a resocializovaný, 
nebude dobrým „stavebním prvkem“ pro fungující sociální jednotku (rodinu, pracoviště, 
firmu, apod.). Máme tu znovu odpověď na otázku, proč je vztah důvěry ve sféře práce 
existenciálně důležitý. Završením tohoto procesu budování (nebo ztráty) důvěry a osvojení si 
schopnosti být důvěryhodným, je získání ochoty ke spolupráci (nebo pokles ochoty ke 
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spolupráci). Giddens rozvíjí úvahy o důvěře směrem, který souvisí s (námi vytvořenou) 
dvojicí důvěry a spolupráce: „D ůvěry se totiž lze dožadovat pouze tam, kde je nevědomost – 
buď znalostních tvrzení technických expertů, nebo myšlenek a záměrů blízkých lidí, na které  
se člověk spoléhá.“ (Giddens, 2003, s. 83). Bez ohledu na to, jak dlouho se pohybujeme ve 
sféře práce, je naše vzájemná součinnost s druhými (pracovníky) založena (většinou) na 
vzájemné neznalosti. Tedy, slovy Giddensovými, na nevědomosti. Čas není vždy tím, co 
přispívá k poznání charakteru druhého. Nezřídka nemají lidé na stejném pracovišti ani 
sebemenší zájem na poznání osobnosti druhých. Na druhou stranu platí, že tradice (ve své 
podstatě minulý čas) zakládá důvěru. Většinou však platí, že důvěra, kterou se jedinci 
vzájemně „obdarovávají“, je založena na nevědomosti a jakoby to bylo jen podvědomí, které 
přesvědčuje účastníka této sociální situace, aby důvěřoval, aby věřil ve spolehlivost, a tudíž 
byl ochotný ke spolupráci. Jistě se na tomto podvědomém pocitu podílí právě důvěryhodnost 
partnera (situačního).  
 V této souvislosti se objevuje zajímavá otázka, zda lze důvěru (a následně 
důvěryhodnost jedince) ovlivnit jiným způsobem než osobnostními charakteristikami a 
souladem slov a činů, tzn. nějakým umělým způsobem? Tudíž zda lze uměle ovlivňovat míru 
ochoty ke spolupráci? Při bezprostředních stycích na pracovišti je udržování základní důvěry 
podpořeno jednak dodržováním konvencí společenského styku, event. pravidel v rámci 
podnikové kultury, ale také celou řadou faktorů, které přispívají k positivní sebepresentaci 
jedince, ergo k positivní reakci okolí na jedincovu sebepresentaci. Víme, že na naše chování 
nemá vliv pouze rozum, případně pouze emoce (např. stavy nejistoty a strachu), ale že obojí a 
tudíž naše chování, jsou podmíněny biologicky, hormonálně. Těmito výzkumy získává náš 
problém ještě další rozměr. Sestoupíme-li na úroveň biologického ustrojení našich osobností, 
ukáže se, že vědci znají hormon, který je zodpovědný za růst důvěry.  Tím hormonem je 
hormon oxytocin. Je-li tedy vzájemná důvěra klíčem k úspěšné spolupráci, pak podáváním 
hormonu oxytocinu můžeme přispět k úspěšné spolupráci tím, že ovlivníme růst vzájemné 
důvěry v druhé i v sebe sama. Důvěra v jiné je totiž v přímě úměře k utváření vnitřního pocitu 
sebedůvěry (a důvěryhodnosti vlastní osoby vůči ostatním jedincům). Časopis Reflex 
publikoval před nedávnem populární článek shrnující poznatky odborného výzkumu 
týkajícího právě této problematiky. Autor v článku konstatuje, že bylo prokázáno, že „po 
dávce oxytocinu roste důvěra v jiné lidi“  a „hormon nezpůsobuje jen důvěru a altruistické 
chování. Umožňuje nám orientaci v jednání jiných lidí a ve spletitých společenských 
vztazích.“ (John, 2010, s. 55). Samozřejmě není našim doporučením, podávat na pracovišti 
uměle oxytocin, ale stojí za úvahu, jaké činnosti a prostředky vedou k jeho přirozenému 
nárůstu. Autorka tohoto článku není přírodním vědcem, ale z řady populárních článků k této 
tématice vyplývá, že produkce hormonu souvisí s positivními a uspokojujícími mezilidskými 
vztahy (hormon je také produkován v těhotenství a při porodu). Zdánlivě jsme vstoupili do 
začarovaného kruhu: chceme-li vytvořit na pracovišti vztahy důvěry a setkávat se s vysokou 
mírou ochoty spolupracovat, pak je nutné pohybovat se ve funkčních a positivních vztazích. 
Odkouzlit tento sociálně-psychologický kruh, může pomoci právě ontologická (a 
psychologická) kategorie důvěry. Jen plnohodnotní jedinci, kteří si uvědomují lidství i lidství 
druhých v jeho plné hodnotě (Kantův odkaz je stále aktuální), mohou vytvářet a dotvářen 
positivní a hodnotné mezilidské vztahy. Pouze v takovém prostředí je možné pociťovat osobní 
i sociální uspokojení. Důvěra v tomto sociálním významu už není viděna jako typický rys 
tradiční společnosti (tzn. jako výsledek tradice), který byl nabourán moderními mechanismy 
(čemuž se věnuje mj. Giddens), ale je naopak zdůrazněna proměna charakteru důvěry a její 
klíčovost pro fungování moderní společnosti. Z následku se stává příčinou. 

Zohlednění různých úrovní důvěry a vystoupání na jakousi makroúroveň, tzn. na úroveň 
společenských řádů, je tématem knihy Trust: The Social Virtues and the Creation of 
Prosperity, jejímž autorem je výše zmíněný významný sociolog Francis Fukuyama. 
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Nejzávažnější myšlenkou této knihy, je definice důvěry jako  sociálního kapitálu. Fukuyama 
vyjadřuje domněnku, že důležitou podmínkou zdárného rozvoje ekonomiky je živá a aktivní 
občanská společnost, založená na vzájemné důvěře mezi lidmi (občany), že je ti druzí lidé 
(občané) neokradou a nepodvedou (Fukuyama, 2009). Takový postoj je, jak jsme již 
konstatovali, psychologicky až existenčně podmíněn. Jinými slovy (vztaženo na sféru práce), 
nedůvěra, tedy absence sociálního kapitálu, se pak stává ekonomicky neefektivní. V prostředí, 
kde si lidé (organizace) nedůvěřují, musí být jejich  vzájemná kooperace ošetřena jinými 
prostředky (soubory pravidel, právní předpisy), jejichž vytváření a vymáhání se může stát 
nákladné z hlediska času, energie i finančních prostředků. Pokud se naše úvahy pohybovaly v 
oblasti psychologie, sociologie a překvapivě také biologie, dostáváme se v tuto chvíli na půdu 
ekonomickou. To je akcent, který činí téma důvěry ještě populárnějším. 

ZÁVĚR 

Záměrem příspěvku bylo poukázat na význam kategorie důvěry jako kategorie ontologické a 
psycho-sociální. Francis Fukuyama dokonce prohlašuje (a příspěvek s ním téměř bezvýhradně 
souhlasí), že kategorie důvěry je významná i z hlediska ekonomického. Každá oblast lidského 
života, tedy i sociálně nesmírně významná sféra práce, se odvíjí od tohoto postoje, potažmo 
pocitu. Ukazuje se, že pokud je důvěra jedince v sebe a společnost zdravá, je možný úspěch a 
naplnění, je možný rozvoj společností a ekonomiky obecně. V opačném případě nastupuje 
nejen emoce úzkosti a strachu a stav neklidu, ale překvapivě se takový stav z hlediska 
pracovní sféry, z hlediska ekonomiky, stane neefektivním. Lidé, zažívající důvěru a žijící 
v atmosféře vzájemné důvěry, mívají větší pocit naplnění, radosti a svobody a to má bez 
pochyby positivní vliv na sféru ekonomiky. 
 Dodejme ještě významné závěrečné konstatování, že důvěra je základem, a je v základu 
poctivosti. Nemá-li jeden subjekt k druhému důvěru, nevěří-li v jeho poctivost, nemohou 
uspokojivě spolupracovat. Důvěryhodnost by měla být ctností a důvěřivost by se pak 
nestávala známkou naivity. Proto si v závěru dovolím konstatovat, že téma důvěry a 
spolupráce mocně rezonuje mravním apelem.  
 
Literatura  

CARNEGIE, D. Jak rozvíjet vztahy s lidmi, působit na ně a získat jejich důvěru. Praha: Práh, 
2010, ISBN 978-80-7252-280-4  
FUKUYAMA, F. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: Free 
Press Paperbacks, 1995, ISBN 0241133769  

GIDDENS, A. Důsledky modernity. Praha: Slon, 2003, ISBN 80-86429-15-6 
JOHN, R. Oxytocin zvyšuje altruismus. Reflex, 2010, roč. 43, č. 10, s. 55, ISSN 1213-8991 
MICHALÍK, D. D ůvěra a její význam v podnikové praxi. Periodica Academica, 2009, roč. 
IV, č. 1, s. 64 – 69,  ISSN 1802-2626 
NAKONEČNÝ, M. Důvěra. In SANQUIS, 2010, č.76, str. 38  Dostupný z  
http://www.sanquis.cz/index1.php?linkID=art2922 (adresa platná k 26. 11. 2010) 

PLHÁKOVÁ, ALENA. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004, ISBN 80-
200-1086-6 

 
Mgr. Barbora Novotná Březovská, Ph. D. 

Vysoká škola Karla Engliše, a. s. 
Šujanovo nám. 356/1 

602 00 Brno 
e-mail: barbora.novotna.brezovska@vske.cz 



 115 

 
 
Doručeno redakci: 22. 11. 2010 
Recenzováno: 26. 11. 2010 
Schváleno k publikování: 29. 11. 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IF TRUST THEN COOPERATION 
Barbora Novotná B řezovská 
 

Karel Englis College, Sujanovo nam. 356/1, Brno, 602 00, barbora.novotna.brezovska@vske.cz 

Abstract 

The contribution is based on the reception that a man is not only in the ontological sphere, a very 
complex phenomenon. As part of its development in childhood, acquires and builds one of the basal 
positions, which shapes all his future existence. This position is trust (or confidence). In the area of 
trust we can find quite a few psychological researches, it is a phenomenon especially socio-
psychological. Therefore refers the contribution on two important sociologists - A. Giddens and F. 
Fukuyama. Both authors report on trust in very interesting context. Almost existentially is the relation 
between trust and credibility and between trust and cooperation. 
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DOPADY KRIZE PRO INVESTICE V POBALTÍ: P ŘÍPAD ESTONSKA 

Milan Palát 

ÚVOD 

Země Pobaltí mají mnoho společných rysů. Jedná se o malé otevřené ekonomiky, kde se díky 
převažující značně pravicové politice důrazně prosazují zásadní reformy a kde kurz národní 
měny je trvale zafixován na euro. Přechod těchto zemí na tržní ekonomiku a počáteční 
hospodářský vývoj byl nesrovnatelně komplikovanější ve srovnání s ostatními tehdy se 
transformujícími se ekonomikami střední a východní Evropy, a to zejména díky zanikajícím 
a dříve extrémně silným vazbám na země bývalého Sovětského svazu. Pro země Pobaltí byl 
v posledním desetiletí charakteristický extrémně vysoký hospodářský růst, země se však 
potýkaly s vyšší inflací a již v předkrizovém období se v nich objevovaly známky přehřívání 
ekonomiky. V současné době se celý region vzpamatovává z dopadů globální krize reálné 
ekonomiky, která celý region zasála obzvláště silně a všechny usilují o rychlé přijetí eura. 
Přes zmíněný dynamický růst v období před nástupem krize tyto země v Evropské unii 
i nadále patří mezi ty chudší, a to i ve srovnání s novějšími členskými zeměmi. Současná 
hodnota HDP na obyvatele dle parity kupní síly činí v Estonsku 63 procent průměru Evropské 
unie, v Lotyšsku jen 49 procent a podobně je na tom v tomto srovnání s průměrem zemí 
Evropské unie také Litva. Přesto lze konstatovat, že v těchto zemích proběhla úspěšná 
přeorientace ekonomik na západní trhy a celý region do budoucna má značný hospodářský 
potenciál. Příspěvek si klade za cíl zhodnotit vývoj investiční aktivity v Estonsku v kontextu 
jeho ekonomického vývoje a s ohledem na doznívající globální ekonomickou krizi a aktuální 
trendy prezentovat další perspektivy budoucího vývoje této pobaltské ekonomiky. Zdrojem 
dat o vývoji estonské ekonomiky a dalších zemí použitých pro komparaci je Evropský 
statistický úřad Eurostat (2010) a oficiální statistický úřad Estonska Statistics Estonia (2010). 

1. EKONOMICKÝ VÝVOJ V ZEMÍCH POBALTÍ 

Pobaltské země v předkrizovém období vykazovaly ve srovnání s ostatními zeměmi střední 
a východní Evropy výrazně vyšší ekonomickou výkonnost. Hospodářský růst plynul ze 
silného exportu a postupně rostoucích přímých zahraničních investic. Ty začaly přicházet ve 
větší míře nejdříve do Estonska a Lotyšska, poté i do Litvy a po roce 1997 se jejich příliv 
stupňoval. Investice do Pobaltí lákalo vhodné daňové prostředí, nízké pracovní náklady a také 
pro některé investory vhodná poloha těchto zemí. Země Pobaltí též prošly poměrně úspěšnou 
transformací. Oproti ostatním postkomunistickým zemím střední a východní Evropy 
nemusely řešit výrazné problémy s vnitřní rovnováhou. Díky relativně úspěšné fiskální 
i měnové politice se těmto zemím dařilo zvládat problémy s vyšší inflací. Nyní přejděme již 
k Estonsku a věnujme se nejprve zhodnocení jeho hospodářského vývoje v předkrizovém 
období.  

1.1 Specifika estonské ekonomiky 

Estonsko dosahovalo nejlepší hospodářské výsledky z celého Pobaltí. Na začátku 
devadesátých let prošlo zásadními strukturálními změnami, úspěšně zde proběhla privatizace 
a zcela se změnila struktura hospodářství ve prospěch sektoru služeb, které se dnes na HDP 
podílí cca 70 procenty. Tato malá otevřená ekonomika vysokým hospodářským růstem před 
nástupem krize rychle začala stahovat obrovskou mezeru, která je mezi ním a průměrem 
Evropské unie. Estonsko tak bylo v posledním desetiletí charakteristické vysokým 
hospodářským růstem, fiskální disciplínou, vyrovnaným státním rozpočtem a nízkým 
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veřejným dluhem. V Estonsku je zavedena jednotná daňová sazba, která činí 24 procent. 
Z geografického hlediska je pochopitelné, že mezi největší obchodní partnery patří 
skandinávské země (Finsko a Švédsko). Estonsko má nedostatek vlastních surovin a je závislé 
na jejich dovozu. Estonský export je kromě široké řady výrobků zpracovatelského průmyslu 
charakteristický zejména exportem služeb (v cestovním ruchu či v oblasti informačních 
technologií). Estonsko je zajímavé i z hlediska jeho kurzového systému. S ohledem na 
kurzovou stabilitu na počátku samostatné existence země bylo rozhodnuto 
o trvalé fixaci nominální hodnoty kurzu. Tato fixace byla od roku 1992 na německou marku 
a poté od roku 2002 na nastupující euro. V důsledku stability nominálního kurzu ovšem 
v Estonsku rostly též inflační tlaky.  

2. HOSPODÁŘSKÝ RŮST V ESTONSKU 

S ohledem na hospodářský růst je zřejmé, že po recesi na počátku devadesátých let 
ekonomika Estonska začala opět růst v roce 1994. Silný hospodářský růst poté vykazovala až 
do nástupu současné krize. Tomuto vývoji se vymykal rok 1999, kdy se hospodářský růst na 
rok zcela zarazil. Od roku 2000 již růst byl vyšší než 7 procent  
a v roce 2006 překonal i desetiprocentní hranici. Na zmíněném silném růstu HDP se 
významně podílel vysoký příliv přímých zahraničních investic. Na vzájemné vazby změn 
HDP, spotřeby a investic upozorňuje např. Kraft (2008). Mezi pobaltskými zeměmi bylo 
Estonsko první zemí, o kterou zahraniční investoři jevili větší zájem. Ten sice v polovině 
devadesátých let mírně opadl, ale poté opět silně narůstal až do přehřátí ekonomiky na 
počátku současné globální krize. V roce 2008 Estonsko vykázalo hospodářský propad 
o 5,1 % a v roce následujícím dokonce o ohromných 13,9 %. Dopady globální finanční krize  
a krize reálné ekonomiky na země střední a východní Evropy se zabývali Gardo a Martin  
(2010) nebo Blanchard, Faruqee a Das( 2010). Problematiku cyklického kolísání v Estonské 
ekonomice analyzovali Brixiova, Vartia,Worgötter (2009). Tabulka 1 prezentuje tempo růstu 
reálného HDP v zemích střední a východní Evropy v letech 2000-2009. Z tabulky jsou zřejmá 
velmi vysoká tempa růstu HDP v zemích Pobaltí v předkrizovém období a poté strmý propad 
v posledních dvou letech, a to i ve srovnání s ostatními zeměmi střední a východní Evropy.  

 

Tabulka 1: Tempo růstu reálného HDP v letech 2000-2009 (v %) v zemích střední  
a východní Evropy. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Česká 
republika 

3,6 2,5 1,9 3,6 4,6 6,3 6,8 6,1 2,5 -4,1 

Maďarsko 5,2 4,1 4,4 4,2 4,8 3,2 3,6 0,8 0,8 -6,7 

Polsko 4,3 1,2 1,4 3,9 5,3 3,6 6,2 6,8 5,1 1,7 

Slovensko 0,7 3,2 4,1 4,2 5,4 6,7 8,5 10,5 5,8 -4,8 

Slovinsko 4,1 2,7 3,5 2,7 4,4 4,5 5,9 6,9 3,7 -8,1 

Bulharsko 5,4 4,1 4,5 5,0 6,6 6,4 6,5 6,4 6,2 -4,9 

Rumunsko 2,1 5,7 5,1 5,2 8,5 4,2 7,9 6,3 7,3 -7,1 

Estonsko 10,8 7,7 8,0 7,1 8,1 9,4 10,6 6,9 -5,1 -13,9 

Lotyšsko 6,9 8,0 6,5 7,2 8,7 10,6 12,2 10,0 -4,2 -18,0 

Litva 4,1 6,6 6,9 10,3 7,3 7,8 7,8 9,8 2,9 -14,7 
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EU-15 3,8 1,9 1,1 1,2 2,3 1,8 3,0 2,8 0,3 -4,3 

EU-27 3,9 2,0 1,2 1,3 2,5 2,0 3,2 3,0 0,5 -4,2 

Zdroj dat: Eurostat  

3. VÝVOJ NEZAM ĚSTNANOSTI A MEZD V ESTONSKU 

V důsledku velmi radikálních reforem na začátku devadesátých let a přívětivého investičního 
prostředí se v Estonsku vysoce zvýšila nezaměstnanost. Míra nezaměstnanosti zde dosáhla 
svého vrcholu v roce 2000, kdy činila 12,8 procent. V následujících letech se pozvolně 
snižovala až na 4,7 procenta v roce 2007. V Estonsku došlo k obrovskému nárůstu 
zaměstnanosti zejména ve službách (až na hodnoty přes 60 procent) při poměrně nízké 
zaměstnanosti v zemědělství činící přibližně 8 procent. S přehřátím ekonomiky a dopady 
globální hospodářské krize koreluje vývoj nezaměstnanosti, která se v posledních dvou 
sledovaných letech téměř ztrojnásobila. Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2000-2009 
v zemích střední a východní Evropy zobrazuje Tabulka 2, z níž je zřejmé, že Estonsko a další 
pobaltské ekonomiky patří v tomto ohledu k nejpostiženějším. 

 

Tabulka 2: Vývoj míry nezaměstnanosti v letech 2000-2006 (v %) v zemích střední  
a východní Evropy. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Česká 
republika 

8,7 8,0 7,3 7,8 8,3 7,9 7,2 5,3 4,4 6,7 

Maďarsko 6,4 5,7 5,8 5,9 6,1 7,2 7,5 7,4 7,8 10,0 

Polsko 16,1 18,2 19,9 19,6 19,0 17,8 13,9 9,6 7,1 8,2 

Slovensko 18,8 19,3 18,7 17,6 18,2 16,3 13,4 11,1 9,5 12,0 

Slovinsko 6,7 6,2 6,3 6,7 6,3 6,5 6,0 4,9 4,4 5,9 

Bulharsko 16,4 19,5 18,1 13,7 12,0 10,1 9,0 6,9 5,6 6,8 

Rumunsko 7,2 6,6 8,4 7,0 8,1 7,2 7,3 6,4 5,8 6,9 

Estonsko 12,8 12,4 10,3 10,0 9,7 7,9 5,9 4,7 5,5 13,8 

Lotyšsko 13,7 12,9 12,2 10,5 10,4 8,9 6,8 6,0 7,5 17,1 

Litva 16,4 16,5 13,5 12,4 11,4 8,3 5,6 4,3 5,8 13,7 

EU-15 7,6 7,2 7,5 7,9 8,0 8,2 7,7 7,0 7,1 9,1 

EU-27  8,6 8,4 8,8 9,0 9,0 8,9 8,2 7,2 7,0 8,9 

Zdroj dat: Eurostat  

Estonský trh práce je charakteristický častými změnami. Je značně nestabilní a dosti 
nepředvídatelný. V souvislosti s mírou nezaměstnanosti je užitečné sledovat i vývoj mezd. 
Dynamiku vývoje mezd v Estonsku zkoumal např. Rõõm (2009). Průměrná měsíční hrubá 
mzda v Estonsku v roce 2003 činila 6700 EEK, poté ovšem docházelo k růstu mezd až do 
roku 2008 tempem více než 10 % ročně. Průměrná hrubá mzda v roce 2007 činila 11.336 
EEK a v roce 2008 12.912 EEK. Jedná se tedy o meziroční zvýšení hrubé mzdy v roce 2008 
oproti roku 2007 o závratných 13,9 %. V roce 2009 v důsledku neuspokojivého 
hospodářského vývoje samozřejmě nastal obrat i ve vývoji mezd, které za rok 2009 poklesly 
přibližně o 5%. 
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4. TRENDY INVESTI ČNÍ AKTIVITY V ESTONSKU 

Doposud bylo Estonsko často bráno jako součást poměrně malého pobaltského trhu, ovšem 
tato země může sloužit i jako brána do celého širšího regionu, včetně Ruska. Pro potenciální 
zahraniční investory je jistě podstatnou informací, že se v Estonsku od roku 2011 začne platit 
v eurech, což může mít za následek přesouvání jejich aktivit právě do tohoto teritoria. 
Problematikou zavedení eura a možnými příležitostmi a hrozbami, které z něj plynou se 
zabývali Brixiova, Vartia,Worgötter (2010). S příchodem eura se však nevyřeší aktuálně 
probíhající krize, a tak bude nutné nadále pokračovat v restrukturalizaci ekonomiky 
a zvyšování produktivity práce. V tomto ohledu již údaje z druhého čtvrtletí naznačují možný 
zlom v hospodářském vývoji, kdy Estonsko dosáhlo neočekávaně vysokého růstu ve výši 
3,0 % a oživení lze sledovat i na globální úrovni. Zda se ovšem jedná o krátkodobý výkyv 
nebo trvalejší trend ukáží až data čtvrtletí následujících. 

Do úvah o dalším vývoji estonské ekonomiky bude též nutné započítat vliv změn ve 
světovém hospodářství. Chování zahraničních investorů se totiž v průběhu posledních dvou 
let radikálně změnilo. Konkrétně o tom vypovídají výsledky roku 2009 ve srovnání s rokem 
2007, kdy byl roční nárůst zahraničních investic cca 20 %. Skladba investic se však výrazně 
nemění. Téměř 60 % přímých investic je v bankovním sektoru (např. prodej Hansapank). 
Přímé zahraniční investice formou reinvestovaného zisku představují cca 35 % z celkových 
zahraničních investic. Největšími investory v Estonsku jsou Švédsko, Finsko a Velká 
Británie. Estonsko naopak nejčastěji investuje v Lotyšsku, Litvě a Německu. Zahraniční 
investice v Estonsku se v průběhu roku 2009 snížily zejména v kategorii portfoliové investice, 
kde byl pokles o 770 milionů EUR. Naproti tomu přímé investice zůstaly více méně na úrovni 
roku 2008. Struktura estonských investic v zahraničí se výrazně změnila. Na základě 
dostupných dat se v roce 2010 nedá předpokládat dramatické oživení růstu investic. Pozitivní 
vliv však bude zcela jistě hrát již zmíněný přechod na jednotnou měnu euro, pokud se dodrží 
plánovaný termín 1. ledna 2011. Pokud k přijetí eura dojde, pak Estonsko získá lepší 
mezinárodní pozici zejména ve srovnání s ostatními pobaltskými státy. 

ZÁVĚR 

Vývoj základních hospodářských statistik Estonska a dalších pobaltských zemí od období 
transformace až do současnosti ve srovnání s vývojem v dalších členských zemích Evropské 
unie ukazuje, že tyto země ušly velký kus cesty a mají rostoucí šance více se prosazovat na 
společném evropském trhu. Na Estonsko již nyní není možné pohlížet pouze jako na součást 
poměrně malého pobaltského trhu, nýbrž i jako na bránu do celého širšího regionu, včetně 
obrovského trhu Ruska. Atraktivitu země z hlediska zahraničních investorů jistě zvýší 
zavedení eura v lednu 2011. Nejvýznamnějším partnerem v zahraničním obchodě Estonska je 
Finsko, které již euro jako svoji měnu používá a přijetí eura v Estonsku může mít za následek 
přesouvání aktivit zahraničních investorů právě do tohoto teritoria v rámci širšího pobaltského 
regionu. Samotné přijetí společné evropské měny ovšem nevyřeší dopady aktuálně 
doznívající globální krize, a bude tedy přes tento nesporný úspěch nezbytné pokračovat v 
další restrukturalizaci ekonomiky a tlaku na zvyšování produktivity práce.  

Chování zahraničních investorů v posledních dvou letech bylo silně podmíněno 
změnami ve světovém hospodářství a extrémní opatrností během roku 2009. Krize však 
neovlivnila složení těchto investic, které zůstává téměř neměnné. Přibližně 60 % přímých 
investic představuje investice v bankovním sektoru. Přímé zahraniční investice ve formě 
reinvestovaného zisku tvoří poté přibližně 35 % ze zahraničních investic celkem. Největšími 
investory v Estonsku jsou investoři ze Švédska, Finska a Velká Británie. Estonsko naopak 
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nejčastěji investuje v Lotyšsku, Litvě a Německu. Zahraniční investice v Estonsku se 
v průběhu roku 2009 propadly zejména v kategorii portfoliové investice, kde byl pokles 
o 770 milionů EUR. Naproti tomu přímé investice zůstaly více méně na úrovni roku 2008. 
Struktura estonských investic v zahraničí se výrazně změnila. Na základě dostupných dat se 
v tomto roce nedá předpokládat významné oživení růstu investic. Pozitivní vliv však bude 
zcela jistě hrát již zmíněný přechod na jednotnou měnu euro, čímž Estonsko získá lepší 
mezinárodní pozici zejména ve srovnání s ostatními pobaltskými státy. 
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Abstract 

The paper is aimed at the evaluation of the development of investment activities in Estonia in relation 
to its economic development and with respect to fading the global economic crisis and to further 
perspectives of the future development of this Baltic economics. It is necessary not to consider 
Estonia as part of the relatively small Baltic market but also as a gate to the whole wider region 
including Russia. The behaviour of foreign investors has radically changed in the course of recent two 
years. However, the structure of investments does not change radically. Nearly 60% direct 
investments occur in the bank sector. Direct foreign investments in the form of reinvested gain 
represent about 35% of the total foreign investments. Sweden, Finland and Great Britain are the 
largest and the most important investors in Estonia. On the other hand, Estonia invests most often in 
Latvia, Lithuania and Germany. During 2009, foreign investments in Estonia decreased particularly in 
the category of portfolio investments while direct investments remained virtually at the same level as in 
2008. On the basis of available data, it is not possible to expect a dramatic revival of the growth of 
investments. Nevertheless, a transition to Euro will result quite certainly in a positive effect. If Euro is 
accepted in the planned term from January 2011 then Estonia will obtain a better international position 
particularly as compared with other Baltic countries. It can result in the transfer of activities of foreign 
investors just to this territory. However, the mere acceptance of Euro cannot solve impacts of currently 
fading crisis. Therefore, in spite of this indisputable success, it will be necessary to continue in the 
further reconstruction of economics and pressure to increasing the productivity of labour.  
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