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KOMPARÁCIA ÚSPEŠNOSTI ABSOLVENTOV STREDNÝCH
A VYSOKÝCH ŠKÔL V

ČESKEJ A SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA
TRHU PRÁCE

doc. Ing. Štefan BUGRI, MPH, Ph.D., doc. Ing. Emília PRIBIŠOVÁ, MPH,
Ph.D.
stefan.bugri@vske.cz

ABSTRACT
The transition of a political establishment from a centrally planned economy, including the
former Czechoslovakia to a market economy after 1989, also opened new opportunities for
education in the field of education. After the Czechoslovak Republic was divided into two
separate states, the successor states began to realize and build their own idea of the education
of both their and the foreign applicants for education.
The rapidly changing living conditions, the dynamics of technical development and the
demands of current practice change the place, importance and mission of education.
Education becomes an basic part of a modern person. The level of education attains new
learning needs. Thus, education can be considered to be the most important activity in the life
of man as well as the entire human community. The expansion of education is often linked to
the process of industrial production growth. Although different countries differ from each
other on the educational side, there is still quite a significant link between the level of
education and the economic development of society.
The Constitution guarantees us the right to education, but they do not all have equal access to
it. Knowledge opens up new possibilities while removing dependencies. Everyone has the
right to education. Not everywhere, however, this right s fulfilled.
By opening educational opportunities to private, medium or high schools, which of course
had to meet the accreditation criteria, the labor market failed to align with the education
process, and we are dealing with this problem in our work, and we are comparing the
possibilities of graduates of high schools and universities in the Czech and Slovak Republic.
This problem, for both countries, is the same and as the figures show, the numbers are quite
comparable in both countries.
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Výskumná úloha je zameraná na výskumnú časť, ktorá spočíva v zistení úspešnosti, resp.
neúspešnosti zamestnania sa absolventov na trhu práce. Súčasne sme mali záujem
identifikovať hlavné príčiny neúspešnosti uplatnenia sa absolventov na trhu práce v ČR a SR.
Zamerali sme sa na základné možnosti poskytované zvlášť zo strany Českej a Slovenskej
republiky pri riešení danej situácie a na základe analýzy zistených skutočností sa snažíme
predložiť odporúčania pre prax.
Trh práce je miestom, kde sa stretáva dopyt po práci zo strany potenciálnych
zamestnávateľov s ponukou práce, ktorú reprezentujú uchádzači o zamestnanie. Predmetom
kúpy a predaja však nie sú jednotlivé osoby, ale ich pracovná sila. Trh práce na jednej strane
predstavuje ponuku pracovných miest, trh pracovných príležitostí a na druhej strane ponuku
pracovných síl.
Politika zamestnanosti je súčasťou hospodárskej politiky každej krajiny. Jej cieľom je
dosiahnuť rovnováhu medzi ponukou a dopytom po práci. Hlavným cieľom politiky
zamestnanosti je usmerňovať mechanizmus trhu práce tak, aby sa udržala vysoká
zamestnanosť a aby sa podporoval ekonomický rast. Zdravý vývoj každej ekonomiky by
popri ekonomickom raste mal so sebou prinášať prijateľnú mieru nezamestnanosti, resp.
prirodzenú mieru nezamestnanosti.
Osobitnou kategóriou uchádzačov o zamestnanie, resp. nezamestnaných, je kategória
absolventov škôl či už stredných alebo vysokých. Vzhľadom na to, že sú to občania bez
odbornej praxe, štát vytvára osobitné podmienky pre možnosti uplatnenia sa absolventov škôl
na trhu práce najmä prostredníctvom úradov práce. Medzinárodná organizácia práce
poukazuje na to, že situácia zamestnanosti mladých ľudí je čoraz horšia, nakoľko u tejto
skupiny je trikrát pravdepodobnejšie, že budú nezamestnaní v porovnaní s uchádzačmi
s väčšou odbornou praxou.
Ponuka práce je determinovaná najmä demografickým vývojom. Na znižovanie efektívneho
počtu ekonomicky aktívnych ľudí na Slovensku a v Čechách vplýva najmä:


starnutie obyvateľstva (zvyšovanie veku odchodu do dôchodku tento vývoj mierne
zmierňuje),



slabé porevolučné populačné ročníky, ktoré prichádzajú na trh práce,
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zvyšovanie počtu študentov na školách (čoraz viac študentov študuje na vysokých
školách, čo má za dôsledok menšiu ponuku na trhu práce),



práca v zahraničí (veľa občanov Slovenska a ČR pracuje v zahraničí, a teda nevedia
zaplniť voľné pracovné miesta na Slovensku a v ČR),



symbolická imigrácia (prítok zahraničných pracovníkov na Slovensko a do ČR je
nanajvýš symbolický),



cieľová skupina inkluzívneho trhu, ktorá je de facto ekonomicky neaktívna.

Jeden z vplyvov, ktoré sme spomínali, je aj zvyšovanie počtu študentov na vysokých školách.
Prispôsobovaním sa potrebám trhu vzdelania a platnej legislatívy zriaďujú sa okrem
verejných a štátnych vysokých škôl aj súkromné VŠ. Aký je počet VŠ podľa spôsobu ich
zriadenia a financovania a aký je podiel v pomere k počtu obyvateľov v SR a ČR, ukazujú
nasledovné tabuľky a grafy:
Tabuľka č. 1

Počet SR

Podiel podľa
počtu
obyvateľov

Počet v ČR

Podiel podľa
počtu
obyvateľov

Verejná VŠ

20

0,0003690

26

0,0004797

Štátna VŠ

3

0,0000553

2

0,0000369

Súkromná VŠ

13

0,0002399

41

0,0007565

SPOLU VŠ:

36

0,0006642

69

0,0012731

Druh VŠ

Grafické znázornenie uvedeného tabuľkového prehľadu je nasledovné:
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Graf č. 1: Počet VŠ v SR k 15.9.2016
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Verejná VŠ
Štátna VŠ
Súkromná VŠ

3

Zdroj: MŠVVaŠ SR
Graf č. 2: Počet VŠ v ČR k 15.9.2016

26
41
Verejná VŠ
Štátna VŠ
Súkromná VŠ

2

Zdroj: MŠMT ČR

Napriek každoročnému znižovaniu počtu absolventov stredných škôl a zároveň uchádzačov
o štúdium na vysokej škole, je vždy vysoký záujem o štúdium absolventov na stredných
školách. Prehľad počtu absolventov SŠ a uchádzačov o štúdium na VŠ zobrazujú nasledovné
tabuľky a grafy:
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Prehľad počtu maturantov a uchádzačov o VŠ štúdium v SR za roky 2013–
2015
Tabuľka
čabuľka č. 2
k 15.9.2013
Forma
štúdia

Počet
maturantov

Denná

Počet
uchádzačov

Počet
maturantov

30 411
42 285
31 971

k 15.9.2015
Počet
maturantov

26 327

1 560
42 285

Počet
uchádzačov

37 968

Externá
Spolu

k 15.9.2014

24 408
34 693

1 181
37 968

75,61 %

Počet
uchádzačov

27 508

969
34 693

72,45 %

25 377
73,15 %

Graf č. 3
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; k 15.9.2015 Počet
uchádzačov; 25 377

; k 15.9.2015 Počet
maturantov; 34 693

; k 15.9.2014 Počet
uchádzačov; 27 508

; k 15.9.2014 Počet
maturantov; 37 968

; k 15.9.2013 Počet
uchádzačov; 31 971

; k 15.9.2013 Počet
maturantov; 42 285

Ako je vidieť z tabuľky, v SR v roku 2013 až 75,61 % absolventov SŠ malo záujem
o štúdium na VŠ, v roku 2014 72,45 % a v roku 2015 to bolo 73,15 %.

Prehľad počtu maturantov a uchádzačov o VŠ štúdium v ČR za roky 2013–2015
Tabuľka č. 3
k 15.9.2013
Forma
štúdia

Počet
maturantov

Prezenčná

k 15.9.2014

Počet
uchádzačov

Počet
maturantov

51 949

Dištančná a
kombinovaná

Spolu

Počet
maturantov

45 159

101 055

90 076
12 730

101 055

Počet
uchádzačov

k 15.9.2015

42 466
83 822

10 922

64 679

90 076

Počet
uchádzačov

56 081

64,00%

9 884
83 822

62,23%

52 350
62,45%

Spolu; k 15.9.2015 Počet
uchádzačov; 52 350

Spolu; k 15.9.2015 Počet
maturantov; 83 822

Spolu; k 15.9.2014 Počet
uchádzačov; 56 081

Spolu; k 15.9.2014 Počet
maturantov; 90 076

Spolu; k 15.9.2013 Počet
uchádzačov; 64 679

Spolu; k 15.9.2013 Počet
maturantov; 101 055

Ako je vidieť z tabuľky, v ČR v roku 2013 64,00 % absolventov SŠ malo záujem o štúdium
na VŠ, čo je o 11,61 % menej ako v SR, v roku 2014 62,23 % (o 10,22 % menej ako v SR)
a v roku 2015 to bolo 62,45 % (o 10,7 % menej ako v SR).

Graf č. 4
Napriek tomu, že v ČR (spolu 41) je viac súkromných VŠ ako je tomu na Slovensku (spolu
13), v SR študuje oveľa vyšší podiel študentov na súkromných VŠ ako v ČR. Kým v ČR
študovalo v poslednom sledovanom AR 2015/2016 10,64 % z celkového počtu študentov
v ČR, na Slovensku je to až 15,87 % z celkového počtu študentov.
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Prehľad počtu študentov v SR a v ČR sme zobrazili v nasledujúcich tabuľkách, pričom
podiel študentov verejných a štátnych VŠ oproti súkromným VŠ v SR a v ČR sme zobrazili
v nasledujúcich grafoch:

Počet a štruktúra študentov podľa formy, stupňa štúdia a typu vysokej školy v SR
Tabuľka č. 5
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
spolu

% spolu

spolu

% spolu

spolu

164 938

82,16%

156718

82,97%

147 585

I
I+II
II

77 964
9 992
37 082

III

5 859

denná forma
38,84% 76298 40,39%
4,98%
10063
5,33%
18,47% 35847 18,98%
2,92%
5438
2,88%

I
I+II
II
III

Verejné

spolu

% spolu

84,13% 137 607

84,13%

72131
10312
34974

41,12%
5,88%
19,94%

66 614
10 285
33 770

41,12%
5,88%
19,94%

4934

2,81%

4 443

2,81%

17 519
200
12 253

externá forma
8,73%
14365
7,61%
0,10%
179
0,09%
6,10%
10910
5,78%

12161
165
9608

6,93%
0,09%
5,48%

11 195
155
8 157

6,93%
0,09%
5,48%

4 069

2,03%

3618

1,92%

3300

1,88%

2 988

1,88%

17,84%

32167

17,03%

27 845

15,87%

21 052

15,87%

denná forma
3,20%
5989
3,17%
0,00%
0
0,00%
1,25%
2568
1,36%

5196
0
2525

2,96%
0,00%
1,44%

4 243
0
1 978

2,96%
0,00%
1,44%

0,06%

108

0,06%

80

0,06%

11016
0
8558

6,28%
0,00%
4,88%

8 731
0
5 585

6,28%
0,00%
4,88%

442

0,25%

435

0,25%

Súkromné 35 805

SR

% spolu

I
I+II
II

6 418
0
2 518

III

129

I
I+II
II

16 688
0
9523

III

529

122

0,06%

externá forma
8,31%
14464
7,66%
0,00%
0
0,00%
4,74%
8517
4,51%
0,26%

507

0,27%

200 743 100,00% 188 885 100,00% 175 430 100,00% 158 659 100,00%
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súkromné; 2011;
38655

verejné; 2011;
169341

súkromné; 2012;
35805

súkromné; 2013;
32167

verejné; 2012;
164939

súkromné; 2014;
27845

verejné; 2013;
156718

verejné

verejné; 2014;
147585

súkromné; 2015;
21052

verejné; 2015;
137607

súkromné

Graf č. 5
Počet a štruktúra študentov podľa formy, stupňa štúdia a typu vysokej školy v ČR
Tabuľka č. 6
2012/2013

2013/2014

% spolu

spolu

333 286

87,47%

324955

I
I+II
II

158 070
32 456
60 111

prezenčná forma
41,49% 154653 42,04%
8,52%
31849
8,66%
15,78% 60198 16,36%

144570 41,65%
30652 8,83%
58943 16,98%

134 430
30 068
56 837

41,12%
9,20%
17,39%

III

12 640

3,32%

12851

3,70%

12 680

3,88%

I
I+II
II

dištančná a kombinovaná forma
43 322 11,37% 40071 10,89% 36145
2 052
0,54%
1712
0,47%
1923
18 206
4,78%
17291
4,70%
16407

10,41%
0,55%
4,73%

33 774
1 735
16 038

10,33%
0,53%
4,91%

III

12 100

3,18%

11752

3,19%

3,26%

11 159

3,41%

Súkromné

48 344

12,69%

43509

11,83%

12912

spolu

% spolu

2015/2016

spolu
Verejné

% spolu

2014/2015

88,33% 308221 88,80%

3,51%

11302

39 414 11,36%

spolu

% spolu

292 578 89,50%

34 795 10,64%

I
I+II

17 124
1

prezenčná forma
4,49%
16273
4,42%
0,00%
0
0,00%

II

3 941

1,03%

4020

1,09%

3820

1,10%

3 490

1,07%

III

28

0,01%

31

0,01%

34

0,01%

33

0,01%

12

15075
0

4,34%
0,00%

14 057
0

4,30%
0,00%

dištančná a kombinovaná forma
18 599
4,88%
15220
4,14%
13038

I

3,76%

11 650

3,56%

I+II
II

0
8692

0,00%
2,28%

0
8010

0,00%
2,18%

0
7465

0,00%
2,15%

0
5 588

0,00%
1,71%

III

74

0,02%

75

0,02%

65

0,02%

56

0,02%

ČR

381 021 100,00% 367 898 100,00% 347096 100,00% 326 909 100,00%

Súkromné; 2012;
48 344

Súkromné; 2013;
43509

Súkromné; 2014;
43509

Súkromné; 2015;
39414

Súkromné; 2016;
34795

Súkromné
Verejné
Verejné; 2012;
333 286

Verejné; 2013; Verejné; 2014;
324955
324955

Verejné; 2015;
308221

Verejné; 2016;
292578

Graf č. 6

Vzhľadom na to, že prevažná väčšina absolventov stredných škôl má záujem o štúdium na
vysokých školách, na ktorých následne aj študujú, keďže vysoké školy z dôvodu poklesu
počtu

mládeže

nepriaznivým

demografickým

vývojom

prejavujú

vysoký

záujem

o uchádzačov o štúdium, časť absolventov VŠ po ukončení VŠ štúdia sa zamestná, časť
odchádza za uplatnením sa v odbore, ktorý vyštudovali do zahraničia a zvyšná časť sa
zaraďuje na úradoch práce ako uchádzači o zamestnanie. Aj preto štatistické údaje úradov
práce ukazujú, že je v mesiacoch júl až september príslušného kalendárneho roka vysoký
počet uchádzačov so stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním ako čerstvých absolventov
škôl.
To, aká je uplatniteľnosť absolventov tej – ktorej vysokej školy na trhu práce a v ktorom
ukončenom študijnom programe, má vplyv aj skutočnosť, aký je podiel študentov v dennej
a externej forme na príslušnej VŠ v SR a v prezenčnej a dištančnej a kombinovanej forme
štúdia na príslušnej VŠ v ČR. Ministerstva školstva oboch krajín vyhodnocujú úspešnosť
uplatnenia sa absolventov každej VŠ v krajine, ibaže absolventi externej či dištančnej formy
13

štúdia sú prevažne študenti zamestnaní, ktorí si svoje vzdelanie zvyšujú popri zamestnaní, aj
keď v mnohých prípadoch nie sú zamestnaní priamo v odbore, ktorý študujú.
V zmysle platnej legislatívy v ČR aj v SR sa absolventi delia na pojem „absolvent strednej
školy“ a „absolvent vysokej školy“.
V Slovenskej republike v § 8 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, medzi znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
o.i. patrí aj „občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania
sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvoma rokmi a pred
zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal žiadne pravidelne platené
zamestnanie. Rovnakým znením je v zmysle zákona o službách zamestnanosti definovaný aj
pojem absolventa.
V Českej republike štatút absolventa je vymedzený najmä Zákonníkom práce. Zákon
o zamestnanosti považuje absolventov za skupinu uchádzačov o zamestnanie, ktorým je
potrebné venovať zvýšenú starostlivosť. V zmysle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
nie je pojem absolvent – uchádzač priamo definovaný. V § 33 tohto zákona sa definuje iba
uchádzač, ktorému je potrebné venovať zvýšenú starostlivosť pri sprostredkovaní zamestnania
a tými sú „fyzické osoby, ktoré sú vedené v evidencii uchádzačov o zamestnanie nepretržite
dlhšie než 5 mesiacov“. Oveľa viac je však uvádzaný pojem absolventa podľa definície
uvádzanej v Zákonníku práce (zákon č. 262/2006 Sb. v znení neskorších predpisov).
Absolventov je podľa Zákonníka práce zamestnanec vstupujúci do pracovného pomeru na
prácu zodpovedajúcu jeho kvalifikácii, pokiaľ celková doba jeho odbornej praxe nedosiahla
po úspešnom ukončení štúdia (prípravy) 2 roky, pričom sa do tejto doby nezapočítava doba
materskej alebo rodičovskej dovolenky. Pokiaľ napr. čerstvý absolvent školy najprv nenašiel
prácu a rozšíril rady nezamestnaných – stal sa uchádzačom o zamestnanie, a nastúpi preto do
pracovného pomeru napr. až po pol roku od ukončenia štúdia, stále bude považovaný za
absolventa, a to po dobu dvoch rokov.
Vzhľadom na problematiku venovanú našej výskumnej úlohe, budeme sa tak v SR ako v ČR
venovať pojmu absolvent – uchádzač o zamestnanie. Prvé obdobie rastu nezamestnanosti sa
v bývalej ČSFR prejavilo v rokoch 1990 a 1991. Pre dané obdobie bolo typické prudké
zvýšenie frikčnej a štruktúrnej nezamestnanosti, ktoré zahŕňa aj nezamestnanosť v dôsledku
nedostatočného agregátneho dopytu, ktorý bol sprevádzaný prudkým poklesom voľných
pracovných miest. Charakteristickým znakom druhého obdobia rastu nezamestnanosti bola
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stabilizácia slovenskej a českej ekonomiky. Práve po rozdelení bývalej federácie mala SR
v porovnaní s ČR vysokú mieru nezamestnanosti, ktorá výrazne zhoršovala dobré
makroekonomické ukazovatele. Nízka tvorba nových pracovných miest bola typickou črtou
pre dané obdobie.
Prehľad o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie - absolventov vysokých škôl
podľa VŠ
Tabuľka č. 7
VŠ vzdelanie I., II. a III. stupňa

Druh VŠ
2014

2015

2016

verejná VŠ

5 456

4 218

5 785

štátna VŠ

49

48

71

súkromná VŠ

411

516

511

iná VŠ

433

370

451

6 349

5 152

6 818

SPOLU:

Graf č. 7
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Prehľad počtu uchádzačov o zamestnanie - absolventov SŠ a VŠ podľa študijného
odboru
Tabuľka č. 8
SŠ a VŠ vzdelanie I., II. a III.
stupňa
Študijný odbor
2 014

2 015

2 016

379

335

427

technické vedy a náuky

9 039

6 290

6 612

poľnohospodárstvo

1 041

759

778

681

524

847

14 164

10 625

10 938

vedy a náuky o umení

764

581

683

vojenské a bezpečnostné vedy a náuky

349

266

283

26 417

19 380

20 568

prírodné vedy

lekárske a farmaceutické vedy a náuky
spoločenské vedy, náuky a služby

SPOLU:

Ústav informácií a prognóz školstva na základe podkladov Ústredia práce sociálnych vecí
a rodiny

a štatistických

zisťovaní

vyhodnocuje

informácie

o aktuálnom

vývoji

nezamestnanosti absolventov stredných škôl. Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy
(INEKO)

sa

okrem

iných

oblastí

zaoberá

zberom,

analýzou

a vyhodnocovaním

nezamestnaností absolventov vysokých škôl.
V nasledujúcich prehľadoch podľa údajov získaných na Ústredí úradu práce a sociálnych vecí
SR a Úradu práce v ČR je vyhodnotený prehľad o dĺžke nezamestnanosti absolventov
stredných a vysokých škôl v SR a v ČR za roky 2013–2015.
Prehľad o dĺžke nezamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl v SR
za rok 2013
Tabuľka č. 9
evidencia
nezamestnanosti

SPOLU

SŠ vzdelanie

VŠ vzdelanie

do 6 mesiacov

25 876

17 388

8488

7 - 12 mesiacov

2 157

1 888

269

13 mesiacov a dlhšie

5 595

4593

1002

SPOLU:

33 628

23 869

9759
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Prehľad o dĺžke nezamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl v SR za rok
2014
Tabuľka č. 10
evidencia
nezamestnanosti

SPOLU

SŠ
vzdelanie

VŠ vzdelanie
I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

0 - 3 mesiace

4 603

3 765

234

602

2

4 - 6 mesiacov

12 211

11 043

409

759

0

7 - 9 mesiacov

4 596

928

463

3 204

1

10 - 12 mesiacov

839

737

52

50

0

13 - 18 mesiacov

3666

3 498

79

89

0

19 - 24 mesiacov

473

71

66

336

0

nad 24 mesiacov

29

21

3

4

1

26 417

20 063

1306

5 044

4

SPOLU:

Prehľad o dĺžke nezamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl v SR za rok
2015
Tabuľka č. 11
VŠ vzdelanie

SPOLU

SŠ
vzdelanie

0 - 3 mesiace

3 946

3 134

230

582

0

4 - 6 mesiacov

8 922

7 859

347

712

4

7 - 9 mesiacov

3 535

690

371

2 471

3

10 - 12 mesiacov

538

462

42

34

0

13 - 18 mesiacov

2 145

2 035

56

54

0

19 - 24 mesiacov

286

42

55

189

0

nad 24 mesiacov

8

6

1

1

0

19 380

14 228

1102

4 043

7

evidencia
nezamestnanosti

SPOLU:
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I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

Prehľad o dĺžke nezamestnanosti absolventov stredných a vysokých škôl v SR za rok
2016
Tabuľka č. 12
VŠ vzdelanie

SPOLU

SŠ
vzdelanie

0 - 3 mesiace

11 927

10 315

474

1 136

2

4 - 6 mesiacov

5 475

881

609

3 984

1

7 - 9 mesiacov

679

579

63

37

0

10 - 12 mesiacov

405

343

26

36

0

13 - 18 mesiacov

2 073

1 628

110

334

1

19 - 24 mesiacov

1

0

1

0

0

nad 24 mesiacov

8

4

4

0

0

20 568

13 750

1287

5 527

4

evidencia
nezamestnanosti

SPOLU:

I. stupeň

II. stupeň

III. stupeň

Prehľad počtu absolventov škôl v evidencii úradu práce ČR podľa kategórií vzdelania
k 30.9.2014
Tabuľka č. 13
spolu

z toho:
dlhšie ako 5 mesiacov

SŠ

13 062

2 620

VŠ I. stupňa

2 980

591

VŠ II. stupňa

4 099

624

VŠ III. stupňa

118

31

20 259

3 866

vzdelanie

Absolventi spolu:

Prehľad počtu absolventov škôl v evidencii úradu práce ČR podľa kategórií vzdelania
k 30.9.2015
Tabuľka č. 14
vzdelanie

z toho:
dlhšie ako 5 mesiacov

spolu

SŠ

10 021

1 453

VŠ I. stupňa

2 369

417

18

VŠ II. stupňa

3 574

453

VŠ III. stupňa

78

15

16 042

2 338

Absolventi spolu:

Prehľad počtu absolventov škôl v evidencii úradu práce ČR podľa kategórií vzdelania
k 30.9.2016
Tabuľka č. 15
vzdelanie

z toho:
dlhšie ako 5 mesiacov

spolu

SŠ

6 771

898

VŠ I. stupňa

1 814

335

VŠ II. stupňa

2 795

310

VŠ III. stupňa

50

7

11 430

1 550

Absolventi spolu:

Inštitút vypočítal absolventskú mieru nezamestnanosti (rátala sa podľa počtu nezamestnaných
absolventov k 30. septembru) za roky 2010 až 2013 z údajov Ústredia práce a Ústavu
prognóz. Na základe toho zostavil tieto rebríčky vysokých škôl:
Percentuálny podiel absolventov VŠ v SR evidovaných na ÚPSVaR
Tabuľka č. 16
% absolventov VŠ na úrade
práce
P.č.
Názov vysokej školy
Druh VŠ
2010 2011 2012 2013
1. Vysoká škola výtvarných umení
verejná
1,25
1,05 1,10 3,18
2. Akadémia umení
verejná
1,55
3,51 2,27 5,42
3. Vysoká škola múzických umení
verejná
2,77
3,45 3,74 5,97
4. Slovenská technická univerzita
verejná
3,16
3,13 2,98 6,74
5. Univerzita Komenského
verejná
4,17
4,75 3,93 6,83
6. Akadémia policajného zboru
štátna
7,00
4,46 6,76 7,13
Vysoká škola zdravotníctva a
7.
súkromná
n/a
n/a
4,91 8,43
sociálnej práce sv. Alžbety
8. Paneurópska vysoká škola
súkromná
5,80
6,28 5,55 8,47
9. Ekonomická univerzita
verejná
5,59
7,81 4,79 8,69
10. Slovenská zdravotnícka univerzita
štátna
5,46 12,27 7,85 9,80
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Vysoká škola medzinárodného
podnikania ISM Slovakia
Žilinská univerzita
Katolícka univerzita
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Univerzita Konštantína Filozofa
Univerzita veterinárneho lekárstva a
farmácie
Vysoká škola ekonómie a
manažmentu verejnej správy
Trenčianska univerzita Alexandra
Dubčeka
Univerzita Mateja Bela
Vysoká škola manažmentu
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
Trnavská univerzita
Technická univerzita Zvolen
Univerzita J. Selyeho
Technická univerzita Košice
Prešovská univerzita
Slovenská poľnohospodárska
univerzita
Vysoká škola v Sládkovičove
Stredoeurópska vysoká škola
Vysoká škola bezpečnostného
manažmentu

súkromná

20,00

12,50

9,81

9,84

verejná
verejná
verejná
verejná

8,37
7,36
6,54
9,09

8,05
5,04
8,30
8,60

4,21
5,57
5,85
6,93

10,11
10,36
10,47
11,86

verejná

5,20

3,61

3,35

11,92

súkromná

8,85

11,06

4,22

12,05

verejná

12,48

9,94

5,69

12,31

verejná
súkromná
verejná
verejná
verejná
verejná
verejná
verejná

7,90
8,10
8,24
8,04
8,85
11,39
7,65
11,43

6,91
6,71
9,64
8,20
9,68
11,94
9,10
11,86

7,28
1,71
7,93
6,26
8,71
7,31
7,65
8,36

12,32
12,46
12,57
13,07
13,17
13,23
13,66
14,34

verejná

10,13

9,49

8,50

14,98

súkromná
súkromná

3,54
6,67

7,31
11,47

6,78
9,48

15,98
16,07

súkromná

9,27

11,75

7,63

18,47

Podľa INEKO si ľahšie prácu hľadajú prácu absolventi z vysokých škôl s dlhšou tradíciou.
Medzi vysoké školy s dlhodobo najnižšou absolventskou mierou nezamestnanosti patria
najmä Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského a umelecké školy (VŠVU
a VŠMU). Naopak, medzi školy s najvyššou absolventskou mierou nezamestnanosti patria
viaceré súkromné školy.
INEKO zostavil rebríček aj na základe nezamestnanosti absolventov po viac ako roku od
ukončenia štúdia, čo je súčasťou nasledujúcej tabuľky. Ukazuje sa, že miera nezamestnanosti
meraná po viac ako roku od skončenia školy sa pohybuje na veľmi nízkych úrovniach, čo
vypovedá o tom, že ak si aj absolvent nenájde prácu hneď (v priebehu pár mesiacov), tak
väčšinou už do roka s tým problém nemá.
Ktoré vysoké školy majú v Českej republike najväčšie uplatnenie absolventov? Najčastejšie
na úradoch práce sú evidovaní absolventi stredných odborných škôl, kde prácu nemôže nájsť
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až 29,3 %. Ďalšou početnou skupinou sú študenti vyšších odborných škôl, z ktorých
neúspešne hľadá prácu takmer pätina. Ďalej je to každý desiaty čerstvý magister alebo
inžinier, 6 % bakalárov, 5 % absolventov doktorandských študijných odborov a po 4 %
gymnazisti a mladí ľudia so základným vzdelaním.
Najnižšiu pravdepodobnosť, že nebudú si môcť nájsť prácu, majú tí absolventi, ktorí
vyštudujú gymnázium a po ňom vysokú školu. O niečo nižšia nezamestnanosť je napokon
medzi bakalármi a magistrami.
Počet vysokoškolákov v Česku dlhodobo stúpa. Za posledných 14 rokov, teda za obdobie,
počas ktorého úrad práce poskytuje údaje, sa v niektorých odboroch zvýšil až päťnásobne.
Podiel absolventov na úrade práce sa v rovnakom období ale nezvýšil, vo väčšine smerov sa
dokonca znížil.
Najvýraznejší posun nastal v humanitných vedách. Zatiaľ čo množstvo absolventov sa zvýšilo
cca päťnásobne, podiel absolventov, ktorí skončili na úrade práce, o percento klesol. Počet
nezamestnaných absolventov humanitných odborov vzrástol od roku 2001 iba vo vedách
a náukách o kultúre a umení (z 5,5 % na 7,6 %) a v právnych vedách a náukách (z 3,9 % na
4,6 %). V niektorých prípadoch je ale možné, že ľudia s vysokoškolským diplomom zastávajú
prácu určenú prioritne pre stredoškolských absolventov, sú na svoju pozíciu prevzdelaní
a môžu byť i frustrovaní z toho, že majú dobré vzdelanie, ale nie sú schopní si nájsť
zodpovedajúcu prácu.
Z vysokých škôl odchádza na úrad práce 8 % študentov, súkromné vysoké školy sú pritom
úspešnejšie než verejné. Bez práce je tesne po škole 6,8 % ich absolventov, z verejných škôl
je to 8,2 %. Avšak zaujímavý je aj podiel externých študentov k denným študentom na
verejných vysokých školách a na súkromných vysokých školách. Ak je podiel externých
študentov vyšší, tzn., že ide o študentov z praxe, ktorí majú záujem si zvýšiť vzdelanie
a ktorých aj zamestnávatelia po ukončení štúdia preradia na adekvátnu prácu zodpovedajúcu
ich vzdelaniu. Vyšší podiel externých študentov ku denným študentom majú prevažne
súkromné VŠ, čo dokazujú aj štatistiky.
V Česku je miera nezamestnanosti mladých v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ podpriemerná,
v lete 2014 dosiahla podľa Európskej komisie 16,9 %. Česká republika sa v rámci krajín EÚ
dlhodobo pohybuje tesne pod európskym priemerom. Podľa informácií Českého štatistického
úradu pravdepodobnosť nezamestnanosti osôb vo veku 15 – 34 rokov v dobe 3 – 12 mesiacov
po ukončení štúdia sa od roku 2008, keď bola najnižšia (19,1 %), zvýšila. V roku 2010 sa
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vyšplhala na 30,8 %. Najmenšie problémy vstúpiť na trh práce majú vysokoškolskí
absolventi, pravdepodobnosť nezamestnanosti sa u nich pohybuje okolo hranice 15 %. U osôb
so stredným vzdelaním bez maturity sú hodnoty okolo 30 % a u osôb so základným
vzdelaním stúpa pravdepodobnosť nezamestnanosti až ku hranici 80 %.
Národný ústav pre vzdelávanie zdôrazňuje, že i pri vysokých počtoch vyučených
nezamestnaných absolventov je zo strany zástupcov zamestnávateľov trvale proklamovaný
ich nedostatok.
Údaje o nezamestnanosti čerstvých absolventov sú ovplyvnené tým, že množstvo absolventov
pokračuje v ďalšom vzdelávaní a tým vlastne znižuje hodnotu miery nezamestnanosti.
V nasledujúcej tabuľke porovnávame mieru nezamestnanosti absolventov a mladých ľudí so
stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním v porovnaní veku (v rozpätí u stredoškolákov
15 – 24 rokov, u vysokoškolákov 20–29 rokov) ku celkovému počtu ekonomicky aktívneho
obyvateľstva (EAO) v ČR.
Z údajov VŠPS je viditeľná závislosť medzi úrovňou vzdelania a nezamestnanosťou.
Najťažšie postavenie na trhu práce majú ľudia bez vzdelania a so základným vzdelaním,
najlepšie sú na tom absolventi s vysokoškolským vzdelaním. Je jasné, že ťažšie postavenie
majú mladí ľudia, pretože sú bez dostatočnej praxe a pracovných skúseností a ani nemajú
vybudovanú stabilnú pozíciu v zamestnaní.
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Miera nezamestnanosti mladých ľudí v roku 2014 a 2015 v ČR
Tabuľka č. 17
Vzdelanie

Zamestnaní Nezamestnaní

Spolu

2015

2015

2014

2014

(15-24)

(15-24)

(15-24) MN (15-24) MN (EAO) MN (15-24) MN (EAO)

Základné vzdelanie

23 801

13 905

37 706

36,90%

22,70%

32,40%

22,10%

Stredné odborné s výučným listom

103 263

10 339

113 602

9,10%

5,70%

14,00%

7,30%

Stredné odborné s maturitou

100 928

10 878

111 807

9,70%

3,60%

14,50%

4,60%

Gymnázium

20 893

2 751

23 644

11,60%

5,20%

11,20%

6,40%

Pomaturitné a nadstavbové

27 467

2 342

29 808

7,90%

3,30%

13,90%

4,60%

Zamestnaní Nezamestnaní

Spolu

MN (20-29) MN (EAO) MN (20-29) MN (EAO)

Vyššie odborné vzdelanie

23 914

1 615

25 529

6,30%

3,70%

6,50%

4,00%

Vysokoškolské bakalárske

64 641

4 647

69 288

6,70%

3,80%

8,00%

4,90%

Vysokoškolské magisterské

103 986

5 212

419 198

4,80%

2,00%

6,90%

2,40%

SPOLU:

471 502

51 688

523 190

9,90%

5,00%

12,60%

6,10%

Zdroj: VŠPS
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Prehľad počtu absolventov VŠ evidovaných na úrade práce po ukončení VŠ v SR a po viac ako 1 rok od ukončenia školy
za roky 2010 – 2013
Tabuľka č. 18
rok 2010 v %
Vysoká škola
VEREJNÁ VŠ
Vysoká škola výtvarných
umení
Akadémia umení
Vysoká škola múzických
umení
Slovenská technická
univerzita
Univerzita Komenského
Ekonomická univerzita
Žilinská univerzita
Katolícka univerzita
Univerzita sv. Cyrila a
Metoda
Univerzita Konštantína
Filozofa
Univerzita veterinárneho
lekárstva a farmácie
Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka
Univerzita Mateja Bela
Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika

rok 2011 v %

rok 2012 v %

rok 2013 v %

Absolventi UoZ dlhšie Absolventi UoZ dlhšie Absolventi UoZ dlhšie Absolventi UoZ dlhšie
VŠ
ako 1 rok
VŠ
ako 1 rok
VŠ
ako 1 rok
VŠ
ako 1 rok

1,25

0,00

1,05

0,00

1,10

0,00

3,18

0,00

1,55

0,00

3,51

0,50

2,27

0,50

5,42

1,53

2,77

0,31

3,45

0,62

3,74

0,29

5,97

0,61

3,16

0,04

3,13

0,02

2,98

0,02

6,74

0,74

4,17
5,59
8,37
7,36

0,17
0,22
0,65
1,48

4,75
7,81
8,05
5,04

0,23
0,48
0,67
0,86

3,93
4,79
4,21
5,57

0,23
0,17
0,08
0,00

6,83
8,69
10,11
10,36

0,99
1,51
1,62
2,32

6,54

0,27

8,30

0,59

5,85

0,17

10,47

2,05

9,09

0,69

8,60

1,08

6,93

0,35

11,86

2,47

5,20

1,82

3,61

0,55

3,35

0,00

11,92

1,09

12,48

0,86

9,94

2,11

5,69

0,25

12,31

1,93

7,90

0,53

6,91

0,48

7,28

0,21

12,32

2,30

8,24

0,81

9,64

0,92

7,93

0,26

12,57

3,53
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Trnavská univerzita

8,04

0,34

8,20

rok 2010
Vysoká škola
Technická univerzita Zvolen
Univerzita J. Selyeho
Technická univerzita Košice
Prešovská univerzita
Slovenská poľnohospodárska
univerzita
ŠTÁTNA VŠ
Akadémia policajného zboru
Slovenská zdravotnícka
univerzita
SÚKROMNÁ VŠ
Vysoká škola zdravotníctva a
sociálnej práce sv. Alžbety
Paneurópska vysoká škola
Vysoká škola medzinár.
podnikania ISM Slovakia
Vysoká škola ekonómie a
manažmentu verejnej správy
Vysoká škola manažmentu
Vysoká škola v Sládkovičove
Stredoeurópska vysoká škola
Vysoká škola bezpečnostného
manažérstva

0,44

6,26

rok 2011

0,26

13,07

rok 2012

1,20

rok 2013

Absolventi UoZ dlhšie Absolventi UoZ dlhšie Absolventi UoZ dlhšie Absolventi UoZ dlhšie
VŠ
ako 1 rok
VŠ
ako 1 rok
VŠ
ako 1 rok
VŠ
ako 1 rok
8,85
11,39
7,65
11,43

0,89
1,15
0,17
0,98

9,68
11,94
9,10
11,86

0,99
0,68
0,60
1,67

8,71
7,31
7,65
8,36

0,22
0,48
0,30
0,17

13,17
13,23
13,66
14,34

3,97
5,19
3,22
4,23

10,13

0,31

9,49

0,42

8,50

0,09

14,98

3,22

7,00

0,00

4,46

0,51

6,76

0,00

7,13

1,23

5,46

0,63

12,27

1,06

7,85

0,00

9,80

2,39

n/a

n/a

n/a

n/a

4,91

1,27

8,41

2,57

5,80

0,00

6,28

0,47

5,55

0,89

8,47

1,12

20,00

12,96

12,50

10,53

9,81

1,47

9,84

4,79

8,85

0,00

11,06

1,79

4,22

0,00

12,05

2,70

8,10
3,54
6,67

2,88
0,99
1,54

6,71
7,31
11,47

1,10
0,00
1,18

1,71
6,78
9,48

0,00
0,00
1,50

12,46
15,98
16,07

0,00
2,50
4,62

9,27

3,91

11,75

3,08

7,63

0,00

18,48

4,87
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UPLATNENIE ABSOLVENTOV VŠ V ČR NA TRHU PRÁCE PODĽA VŠ
ZA ROKY 2015 - 2013
Tabuľka č. 19
P.č.
1.

% nezamestnaných
2015
2014
2013

Názov VŠ
Academia Rerum Civilum VŠ politických a
spoločenských věd, s.r.o.
Akademie múzických umění v Praze
Akademie Sting o.p.s.
Akademie výtvarných umění v Praze
Akcent College s.r.o.
Anglo-americká VŠ, o.p.s.
Bankovní institut VŠ, a.s.
B.I.B.S. - VŠ
Cevro institut, z.ú.
Česká zemědelská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Evropský polytechnický institut, s.r.o.
Filmová akademie Miroslava ondříčka v Písku,
o.p.s.
Janáčková akademie múzických umění v Brne

4,50%

0,00%

3,00%

2,77%
9,90%
18,60%
0,00%
0,00%
2,20%
4,30%
4,10%
4,20%
4,04%
11,70%

3,60%
6,20%
12,00%
14,30%
4,50%
3,30%
0,00%
4,90%
4,10%
3,00%
12,60%

2,10%
4,00%
4,80%
0,00%
1,50%
4,60%
3,40%
3,10%
2,60%
3,70%

3,70%

0,00%

0,00%

6,15%

3,10%

3,40%

7,30%

7,40%

7,40%

8,10%

4,20%

2,40%

5,00%
6,70%
3,40%
5,60%
23,30%
7,50%

5,40%
10,70%
2,60%
8,50%
16,00%
7,80%

4,50%
11,50%
1,10%
14,50%
3,80%
6,40%

23. Pražská VŠ psychosociálních studií, s.r.o.

0,00%

0,00%

0,00%

24. Rašínova VŠ s.r.o.
25. Slezská univerzita v Opavě

7,60%

8,50%
9,20%

8,80%
8,70%

26. Soukromá VŠ ekonomická Znojmo, s.r.o.

9,00%

5,40%

4,80%

27. Soukromá VŠ ekonomických studií, s.r.o.

3,30%

1,10%

1,40%

28. Škoda Auto, a.s. VŠ
29. Technická univerzita v Liberci
30. Unicorn College s.r.o.

3,20%
5,30%
0,00%

2,90%
6,20%
0,00%

2,90%
8,20%
0,00%

31. Univerzity of New York in Prague s.r.o.

5,30%

0,00%

0,00%

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Literární akademie (International art campus
Prague, s.r.o.)
Masarykova univerzita
Mendelova univerzita v Brně
Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.
Moravská VŠ Olomouc, o.p.s.
Newton College, a.s.
Ostravská univerzita v Ostravě
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P.č.

Názov VŠ

32. Univerzita Hradec Králové
33. Univerzita J.A.Komenského v Praze s.r.o.

% nezamestnaných
2015
2014
2013
7,00%
8,50%
6,50%
2,50%
2,10%
1,30%

34.

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem

3,90%

5,40%

5,60%

35.
36.
37.
38.

Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomaše Bati ve Zlíne

2,60%
4,30%
6,70%
5,50%

1,80%
6,70%
10,10%
7,70%

2,10%
4,00%
6,30%
6,40%

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Veterinárni a farmaceutická univerzita Brno
VŠ baňská - Technická univerzita Ostrava
VŠ ekonomická v Praze
VŠ ekonomie a managementu, o.p.s.
VŠ europských a regionálních studií, o.p.s.
VŠ finanční a správní, a.s.
VŠ hotelová v Praze 8, spol. s r.o.
VŠ chemicko-technologická v Praze
VŠ Karla Engliše, a.s.
VŠ Karlovy Vary, o.p.s. (od 1.9.2016 patrí pod
VŠFS)
VŠ logistiky, o.p.s.
VŠ mezinárodních a veřejných vztahů Praha
o.p.s.
VŠ obchodní a hotelová s.r.o.
VŠ obchodní v Praze o.p.s.
VŠ podnikání a práva
VŠ podnikání, a.s.
VŠ polytechnická Jihlava
VŠ regionálního rozvoje, s.r.o.
VŠ sociálně správní, Institut celoživotního
vzdělávání Havířov, o.p.s.
VŠ technická a ekonomická v Českých
Budějovicích

4,60%
5,50%
2,70%
1,40%
3,00%
3,50%
3,20%
3,40%
7,70%

6,00%
9,50%
2,50%
1,40%
7,40%
4,20%
4,40%
4,40%
8,80%

3,70%
8,50%
1,50%
1,10%
3,50%
2,90%
5,10%
1,80%
4,40%

1,30%

3,10%

5,40%

5,90%

10,20%

8,30%

1,50%

4,60%

1,00%

16,10%
8,10%
5,30%
3,90%
8,50%
0,00%

20,70%
7,70%
3,80%
2,50%
15,00%
1,10%

14,60%
5,90%
0,00%
4,10%
8,10%
2,30%

8,80%

6,10%

3,80%

5,90%

20,00%

19,70%

9,50%
10,60%
3,90%
9,60%
3,80%
16,50%

1,60%
4,40%
2,10%
6,10%
5,00%
15,50%

3,40%
6,90%
0,80%
5,20%
3,00%
6,90%

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

VŠ tělesné výchovy a sportu Palestra, s.r.o.
VŠ umělecko-průmyslová
VŠ zdravotnická, o.p.s.
Vysoké učení technické v Brně
Západočeská univerzita v Plzni
Západomoravská VŠ Třebíč, o.p.s.

Zdroj: http://www.vysokeskoly.com/uplatneni-absolventu/
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Na

základe

všetkých

získaných

údajov,

vytvorených

prehľadov

a štatistických

vyhodnotení, je potrebné sa zamyslieť nad tým, ako je možné docieliť to, aby vedomosti,
schopnosti a znalosti absolventov škôl viac zodpovedali požiadavkám trhu práce? Trendom
posledných rokov je snaha tak na Slovensku ako aj v Čechách o väčšie prepojenie
stredných a vysokých škôl s firmami – tzv. duálne vzdelávanie. Stredné ale aj vysoké školy
by mali do výučby zapojiť čo najviac odborníkov z praxe, pretože absolventi by sa viac
mali zoznamovať s praxou a nie sa učiť iba teóriu, čo tvrdia aj zamestnávatelia.
Podľa prieskumov vyplýva, že zamestnávatelia uprednostňujú absolventov, ktorí už získali
v priebehu štúdia pracovné skúsenosti, ideálne by bolo, aby by to bolo v ich vlastnej firme
či podniku, alebo aspoň v rovnakom odbore. Akákoľvek pracovná skúsenosť v priebehu
štúdia je veľmi dôležitá. Nedostatok predchádzajúcej praxe však môže absolvent
vykompenzovať výrazným záujmom o svoj odbor, záujmom pracovať a ďalej sa vo
svojom odbore aj vzdelávať. Okrem toho zamestnávatelia požadujú komunikáciu,
flexibilitu či schopnosť tímovej práce. V humanitných, ale i v technických odboroch stúpa
dôležitosť jazykových schopností.
Nezamestnanosť mladých zostáva i napriek zlepšeniu ekonomickej situácie v Európe
vážnym problémom. Mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov vnímajú previazanosť štúdia
a praxe ako nedostatočnú. Mladí ľudia predstavujú našu budúcnosť. Situácia na trhu sa
neustále mení, ale nezamestnanosť a nedostatočná motivácia tejto generácie má obrovské
ekonomické a sociálne dopady na celý kontinent. Prognóza uplatniteľnosti vysokoškolákov
vykonaná ministerstvom školstva v praxi v rokoch 2013 až 2023 upozorňuje, že nožnice
medzi humanitnými a technickými odbormi sa čoraz viac roztvárajú. Ten nárast
absolventov humanitných a spoločensko-vedných odborov je veľmi rýchly. Okrem toho už
dnes počet absolventov vysokých škôl výrazne prevyšuje počet voľných pracovných miest
a to aj z dôvodov, že väčšina absolventov stredných škôl pokračuje v štúdiu na vysokých
školách a to hlavne na humanitných vysokých školách, ktoré sú v praxi horšie uplatniteľné
ako vysoké školy s technickým vzdelaním. Štát musí vedieť motivovať študentov zostať
pracovať vo svojej krajine a neodchádzať do zahraničia napríklad umývať riad či predávať
hamburgery, ale na druhej strane si musia študenti vedieť vyberať študijné odbory, ktoré
majú a budú mať na trhu uplatnenie.
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NOVÉ METODY ZAJIŠTĚNÍ SÍŤOVÉ BEZPEČNOSTI
doc. Ing. Jaroslav DOČKAL, CSc.
jaroslav.dockal@vske.cz

ABSTRACT
For the needs of learning, in 2016, we needed to choose the right software tools that
would allow us to demonstrate modern procedures for monitoring and analyzing
network traffic and to scan our own network according to some of the advanced
methodologies. For monitoring education, we were looking for a tool that would
suitably combine several different techniques and be able to track the attacker
throughout his attack. We have chosen a similar approach when choosing a slap
scanner - we were looking for a scanner that would be able to track the removal of
the weakness throughout its lifecycle. We also looked at whether we can personally
consult with the authors of the product or at least with its expert. Based on these
premises, we have selected two advanced tools for our testing, namely GreyCortex
Mendel by GeyCortex and Nexpose by Rapid7. We also looked for a suitable
methodology to take security measures and found it in CIS Controls.
Keywords: network monitoring, network scan

1.

TEST MONITOROVACÍHO A ANALYTICKÉHO NÁSTROJE
GREYCORTEX MENDEL

GreyCortex Mendel je řešení pro detekci, sledování a analýzu pokročilých bezpečnostních
událostí v síťovém provozu. Toto řešení je založeno na kombinaci několika typů
detekčních technologií:


systém detekce průniku (Intrusion Detection System – IDS), včetně hloubkové
inspekce paketů (Deep Packet Inspection – DPI),



systém detekce anomálií a analýzy chování sítě (Network Behavior Analysis –
NBA); analýza je zde založena na principech umělé inteligence,
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monitorování výkonu sítě a aplikací (Network Performance Monitoring – NPM
a Application Performance monitoring – APM),



nástroj pro korelaci událostí a posuzování rizik.

Při návrhu produktu byl důraz kladen na vlastní síťové metriky (Advanced Security
Network Metrics – ASNM), dolování dat velkého rozsahu na bázi umělé inteligence
a unikátní specializované algoritmy zajišťující detekci celé škály hrozeb a anomálií.
Okamžité výstupy lze získat pomocí intuitivního webového uživatelského rozhraní
a uživatelem definovaných reportů. GreyCortex ale přináší celou řadu dalších zajímavých
možností, např. pro forenzní účely poskytuje komplexní i detailní přehled o historii
síťového provozu a o chování uživatelů, stanic v síti, aplikací a služeb. Produkt, původně
TrustPort Threat Intelligence, nyní vyvíjí a podporuje nově formovaná společnost
GreyCortex, do níž investoval fond Y Soft Ventures.

Zdroje dat
Hlavním vstupem je síťový tok dat ze zrcadleného portu na páteřním přepínači nebo
z odboček typu TAP. Detektory NBA jsou schopny akceptovat sumarizovaná data ve
formátu vlastních metrik ASNM, nebo dle standardů NetFlow v5/9, IPFIX pro IPv4
a IPv6. Kromě síťového provozu je produkt schopen zjišťovat kontext identity pomocí
firemní LDAP anebo služeb Active Directory. Tyto technologie mohou být navíc použity
pro správu uživatelů a jejich autentizaci.
Z externích zdrojů jsou získávána data detekčních signatur, které obsahují vice než 30 000
pravidel. Dále jsou získávány blacklisty IP adres a jejich reputace (důvěryhodnost). Tyto
seznamy jsou průběžně aktualizovány na hodinové nebo denní bázi. Nástroj tímto získává
informace o všeobecně známém malwaru a o C&C (Command and Control) serverech
útočníků, zdrojích útoků typu DDoS (Distributed Denial of Service) a známých botnetech.
Dále je zde využíván seznam známých zdrojů spamu, informace o sítích Tor1 a o proxy
serverech společně s informacemi o vlastnictví a geografické poloze komunikujících hostů
a domén.

1

The Onion Routing – zajišťuje soukromí uživatele při práci na Internetu.
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Protokol ASNM
Použitý protokol ASNM slouží pro sledování více než 70 atributů každého jednotlivého
toku v síti. Pro každý tok sítě, je zde generována informace o zdroji a cíli, trvání, velikosti
datové části, vedeny různé čítače paketů a rovněž zjišťovány spektrální a výkonnostní
informace, jako je ART (Application Response Time), RTT (Round trip Time), Jitter
a další.
Funkce pro detekci anomálního a potencionálně nežádoucího chování fungují obdobně
jako u protokolu NetFlow, díky ASNM jsou však mnohem detailnější a tudíž i efektivnější.
Další rozdíl spočívá ve schopnosti identifikovat konzistentní obousměrné toky v síti. Pro
detekci aplikací je použit vlastní mechanismus rozpoznání aplikačních protokolů podobný
standardu NBAR (Network-Based Application Recognition) používaného v zařízeních
Cisco; mechanismus dokáže rozpoznat stovky protokolů. Technika DPI umožňuje
extrahovat metadata pro téměř 30 aplikačních protokolů, a to i v rámci tunelového
provozu.

Detekční mechanizmy
Pro detekci incidentů jsou použity dvě metody detekce na základě známých signatur (IDS)
a detekce anomálií (NBA) založená na strojovém učení a umělé inteligenci. Celý
mechanizmus učení spočívá v detailním modelování celé sítě v několika úrovních od
modelů celé sítě až po modely jednotlivých služeb konkrétních hostů a zařízení.
Aplikace se dlouhodobě učí rozlišovat charakteristiky anomálních toků od normálních na
základě pravděpodobnostních a statistických modelů, a to i bez nutnosti dekódování nebo
dešifrování dat. Po instalaci do sítě je vždy nutné nechat aplikaci natrénovat se novému
prostředí alespoň v jednotkách hodin. Plné znalosti dosáhne zhruba po jednom týdnu
provozu.
Na protokolu ASNM jsou založeny následující algoritmy strojového učení:


výběr relevantních individuálních metrik,



Bayesova analýza vycházející ze stanovených pravděpodobností událostí,



pravděpodobnostní modely typu GMM/EM (Gaussian Mixture Models/ ExpectationMaximization).
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Pravděpodobnostní

(Bayesovské)

modelování

poskytuje

téměř

1000

parametrů

rozdělených pro každý tok hostitele v síti či podsíti a jeho služby jak poskytované lokálně,
tak těch, ke kterým se připojuje vzdáleně. Samostatný model je vytvořen pro každou
službu hostitele, síťové zařízení, služby agregované na síti, masku podsítě, stát a ASN
(Autonomous System Number).

Výstupy
GreyCortex Mendel poskytuje možnost vytvořené události exportovat v různých formátech
a odesílat je prostřednictvím e-mailu nebo do vzdálených serverů SIEM (Security
Information and Event Management) pro archivaci nebo další zpracování. Tato funkčnost
umožňuje generovat výstrahy na základě stanovených podmínek a oznámeních
o zjištěných anomáliích. Tímto způsobem lze vytvářet uživatelské sestavy, které obsahují
textové nebo grafické znázornění detekovaných událostí, výkonu sítě nebo aplikací či
jiných údajů v systému. Zprávy mohou obsahovat řadu přizpůsobitelných prvků včetně
tabulek a různých grafů. Zprávy mohou být exportovány do standardních formátů
dokumentů, jako je DOCX nebo PDF.
E-mailový systém podporuje připojení ke standardním e-mailovým serverům pomocí
protokolu SMTP a šifrovanou komunikaci na bázi PGP (Pretty Good Privacy). Exporty dat
lze provádět v předem definovaných intervalech nebo při detekci zvláště významné
události. Nástroj rovněž podporuje export do systémů SIEM používajících Syslog, formát
CEF (Common Event Format) nebo IDEA (Intrusion Detection Extensible Alert). Tyto
zprávy mohou být předem konfigurovány a filtrovány podle různých potřeb systémové
integrace.
Detekovat lze:


trojské koně typu RAT (Remote Access Trojan) včetně aktivit systémů C&C



slabiny typu Zero-day a exploitace služeb



malware na mobilních a vestavěných zařízení



dlouhodobé útoky APT (Advanced Persistent Threats)



únik dat za pomoci DNS, SSH, HTTP(S) atd.



tunelovaný provoz
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protokolové anomálie svědčící o dlouhodobém skenování portů a dalších
útočníkových aktivitách



útoky typu maškaráda (útočník se vydává za někoho jiného), slovníkové útoky
a útoky hrubou silou



detekce spamu



přípravu na krádež dat a exfiltraci (např. od zaměstnanců)



automatizované sklízení dat



krádeže dat (např. z webových aplikací)



phishingové útoky



nedodržení interních bezpečnostních pravidel a politik



chybné nastavení sítě



výkonnostní problémy sítě a aplikací



útoky typu DoS a DDoS



nová či cizí zařízení, např. typu BYOD (Bring Your Own Device)

Pro detekci širokého spektra hrozeb a aktivit slouží techniky fůze dat a korelace, které
analyzují nejzajímavější informace získané o dané síti z různých detekčních mechanismů.
Umožňuje zjišťovat korelace událostí, eliminovat falešná poplachy (false positives)
a provádět odhady rizik. Zde je systém kompatibilní s takovými systémy pro kategorizaci
rizik, jako jsou skórovací systém CVSS (Common Vulnerability Scoring System), rámec
NIST Critical Infrastructure Cybersecurity Framework a další.
Průběh instalace
Aplikace je dodávána jako hardwarová „appliance“ nebo instalační ISO soubor do
virtuálního hypervizoru. Podle způsobu nasazení je appliance dodávána se 2, 4 nebo
8 síťovými rozhraními umožňujícími monitorovat požadovaný počet zdrojových linek.
Řešení může být nainstalováno v konfiguraci sonda – kolektor, která umožňuje
monitorovat geograficky odlehlé sítě nebo jako cloud.
Produkt jsme testovali ve verzi 2.2.0, pro testování jsme si zvolili virtuální nasazení na
bázi plně funkčního 30denního dema (uživatelskou příručku jsme měli pro verzi 3.0, ale
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nějaké významné odlišnosti z hlediska ovládání jsme nenašli). Pro správný běh aplikace je
třeba, aby server obsahoval procesor s nejméně 8 virtuálními jádry, 32 GB RAM, diskovou
kapacitu o velikosti 500 GB a dvě síťová rozhraní; virtualizační systém byl VMware ESXi.
Instalace proběhla zcela bez závad.
Záložky týkající se jednotlivých oblastí konfigurace jsou velmi přehledně umístěny,
umožňují rychlý přechod na nastavení monitorovaných sítí a politik (záložka Policies),
detekčních mechanismů (záložka Detection), hlášení a exportů (záložka Exports) a
autentizačních mechanismů, uživatelů a jejich práv (záložka Users). V záložce Network je
praktické vhodné nastavení priorit.
Použití nástroje
Práce s aplikací GreyCortex je na první pohled uživatelsky přívětivá, především díky
propracovaným možnostem filtrování a uživatelem libovolně konfigurovatelných
přehledových dashboardů. Využívána byla možnost rychlého zobrazení průběhu
komunikace každého zařízení a všech jeho služeb. Samostatnou kapitolou je bezpečnostní
viditelnost a přehlednost sítě, které aplikace přináší. Zobrazení incidentů detekovaných na
úrovni detekčních vzorů je ideálně doplněna incidenty identifikovanými metodami NBA.
Zařízení GreyCortex Mendel se v době testování prodávalo v cenách od 159 000 Kč za
řešení bez bezpečnostních funkcí pro linky o kapacitě do 500 Mb/s, až po plnohodnotné
řešení pro zpracování 10 Gb/s s uložištěm historie dat na 3 měsíce za více než 2 000 000
Kč.
V rámci záložky Detection si je možné zobrazit nastavené blacklisty a falešné poplachy,
nastavit NBA detekční mechanismy a politiky u IDS pravidel, vytvořit potřebná korelační
pravidla, zachytávat a ukládat síťový provoz na základě definovaného filtru do souborů
formátu PCAP.
Záložka Export umožňuje definovat exporty – viz obr. 1, my na VŠKE provozujeme
SIEM, proto pro nás byla zajímavá možnost exportu dat do tohoto systému. Zde jsme
narazili na jednu potíž nepříjemnou zvláště pro školy – místo jedné aplikace nyní
potřebujeme aplikace dvě – SIEM a GreyCortex.
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Obrázek 1: Nastavení exportu do systému SIEM ve formátu CEF
Dílčí závěr
Produkt poskytuje možnost analyzovat dané incidenty (a že jich na škole ve studentské
podsíti je) jak z hlediska jejich časového průběhu (obr. 2), tak do nejmenšího detailu (obr.
3). Dále musím ocenit kvalitní eliminaci falešných poplachů – viz obr. 4. Na obr. 5 je
ukázka detekce trojského koně – pomocí GreyCortexu lze vysledovat zdroj útoku
a zároveň je produkt schopen poskytnout návod pro odstranění důsledku útoku.
Dokumentace splňuje základní požadavky, bylo by ji ale podle mne vhodné rozšířit
o příklady typových nastavení. Produkt je stále rozvíjen a vylepšován.

Obrázek 2: Lze si zobrazit časový průběh útoku
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Obrázek 3: Lze provést detailní analýzu odchyceného malwaru – v tomto případě trojského
koně

Obrázek 4: Filtr na falešné poplachy pracoval naprosto spolehlivě

Obrázek 5: Detekce DDoS trojského koně na Linuxovém serveru
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2.

TEST SKENERU ZRANITELNOSTÍ NEXPOSE

Druhým testovaným nástrojem byl Nexpose společnosti Rapid7. My už znali nástroj pro
penetrační testu Metasploit této firmy (tedy jeho komunitní verzi) a tak jsme sáhli po
dalším produktu této firmy. Při volbě Nexpose jsme vzali v úvahu jeho bezpečnostní
certifikaci stupně EAL3+2 a nejvyšší ohodnocení NIST3 z hlediska plnění kritérií CIS
Controls4. A nakonec – preferujeme práci ve virtuálním prostředí a Nexpose je jediný
nástroj své kategorie5, který byl vybrán a ověřen VMwarem pro referenční architekturu
bezpečnosti virtualizačních řešení. Testovali jsme 14denní trial verzi Enterprise edice.
Produkt aplikuje základními pojmy oblasti bezpečnosti:


Aktivum společnosti: Cokoliv z její infrastruktury, co má pro ni hodnotu.



Hrozba: Cokoliv, co může způsobit ztrátu nebo poškození aktiv společnosti.



Zranitelnost informačního systému: Slabina IT infrastruktury zneužitelná hrozbou ke
zničení, poškození nebo jinému ohrožení aktiv společnosti.



Riziko informačního systému: Možnost, že hrozby využijí zranitelností IT
infrastruktury pro poškození aktiv společnosti.

Životní cyklus odstraňování zranitelnosti je následující: Stanovení „ceny“ aktiv, zjištění
jednotlivých zranitelnosti pomocí skenování sítě, ohodnocení možného zneužití
zranitelností dostupnými exploity (hrozba), výpočet „risk score“ (závažnost zranitelnosti
pro daný informační systém a tedy i pořadí jejího odstraňování), vytvoření projektů pro
odstranění jednotlivých zranitelností, přidělení projektů pracovníkům, kteří budou
zranitelnosti odstraňovat (definování rolí), ověření, zda byly zjištěné zranitelnosti
odstraněny a zda nešlo o falešné poplachy (mohou být vyvolány např. pomocí penetračních
testů produktu Metasploit Pro – náš problém).
U zranitelností se nejen zjišťuje jejich výskyt, ale i složitost jejich využití – přednostně je
třeba odstraňovat ty zranitelnosti, kterých je snazší využít a je tudíž vyšší
pravděpodobnost, že se je někdo pokusí zneužít. Nexpose registruje, zda existují vůči dané
2

Certification Report viz https://www.cse-cst.gc.ca/en/system/files/pdf_documents/rapid7-nexpose-v51-certeng.pdf. Úroveň EAL 3 je rozšířena o procedury ALC_FLR.2 – Flaw Reporting.
3
The U.S. National Institute of Standards and Technology.
4
Dočkal, J.: Kybernetická hygiena na bázi CIS Controls. DSM 4/2016 str. 41–43.
5
Dalšími známými výrobci skenerů zranitelnosti jsou např. Beyond Security, Critical Watch, Core Security,
Qualis, SAINT, Tenable Network Security a Tripwire.
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zranitelnosti exploity, které si může vygenerovat kterýkoliv začátečník v tvorbě malwaru6
či zda útočník musí mít k provedení útoku hlubší znalosti. Databáze zranitelností je
automaticky aktualizována, v současnosti obsahuje přes 75 000 popsaných zranitelností
a přes 3000 konkrétních exploitů.
U aktiv je důležitá jejich klasifikace – u Nexpose může být statická i dynamická.
Dynamické klasifikace aktiv může být prováděna podle operačních systémů (Windows,
Linux atd.), podsítí, služeb, podle typů zranitelnosti i podle nastavených tagů (značek).
Funkce filtrování aktiv na panelu Threats zase umožňuje vidět a posuzovat různé
podskupiny aktiv na základě business kontextu či jiných kritérií. Lze touto cestou např.
sledovat pokrok IT týmu organizace v nasazení CIS Controls7 anebo průběžně posuzovat
stav zajištění bezpečnosti IT organizace v určité lokalitě. Nápravná opatření lze přidělit
různým skupinám pracovníků (přidělit jim jejich role), a pokud se vyskytne nové zařízení
se stejnou zranitelností, je automaticky doplněno do projektu.
Pro skenování lze použít více strojů případně stroj společnosti Rapid7 umístěný v cloudu –
viz obr. 6. Tímto způsobem lze získat vnitřní a vnější pohled na síť. Skenovat lze i pomocí
agentů umístěných na koncových strojích, kde můžeme provádět skenování místo
v cyklech v reálném čase. Pomocí agenta lze rovněž skenovat kritické systémy, u kterých
by skenování sítě bylo na překážku. Skenovacího agenta lze nainstalovat i na mobilní
zařízení, které v době cyklických testů bude někde na cestách.

Obrázek 6: Nastavení skenovacího stroje (engine)

6

Skiddie, skid či script bunny, používající pro své útoky skripty vytvořené někým jiným, protože sám je
zatím vytvořit ještě neumí.
7
Opět viz Dočkal, J.: Kybernetická hygiena na bázi CIS Controls. DSM 4/2016 str. 41–43.
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Testování produktu proběhlo nejprve na VŠKE, a.s., a po vypršení 14denní plné licence
v síti společnosti Comguard, která je VAD distributor produktů Rapid7 a jediný distributor
této firmy v ČR. V rámci řešení bylo zavrženo použití komunitní verze, protože má
omezení na 32 IP adres a umožňuje skenovat pouze sítě, operační a databázové systémy.
Pro práci se systémem je na YouTube video, které sice popisuje starou verzi, ale nakonec
se ukázalo jako užitečné, když jsme nemohli najít, kam zapsat rozsah sítě a v tom se
naštěstí obě verze neliší.
Při prvním testování jsme byli opatrní a testovali na zranitelnost jediný počítač a omezili
i rozsah testovaných služeb. Test trval 7 minut a bylo nalezeno 512 zranitelností různých
kategorií s celkovým skórem rizik 12 981 – viz obr. 7.

Obrázek 7: Průběh skenování byl sledován pomocí Wiresharku

Celkové grafy jsou přehledné – viz obr. 8, obvyklé skóre CVSS8 (Common Vulnerability
Scoring System) je doplněno roztříděním podle priorit do 145 kategorií. Pro tisk reportů si
lze vybrat z 26 možností, nám postačoval standardní report pro audit. Skóre CVSS patří
přitom ke standardním bodům naší výuky předmětu Počítačové bezpečnosti.

8

CVSS definovalo FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams). V současnosti je ve verzi 3,
viz https://www.first.org/cvss.
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Obrázek 8: Koláčové diagramy zranitelností – podle CVVS skóre a podle úrovně
dostupnosti exploitu (novic, průměrný uživatel, expert, exploit není známý)

V dalším jsme udělali celou řadu skenů, vyzkoušeli jsme si i jejich plánování pomocí
kalendáře. Velmi se nám líbila možnost nastavit pauzy ve skenování ve vymezeném
časovém intervalu, tzv. blackouts, viz obr. 9.

Obrázek 9: Nastavení pauz ve skenování – tzv. blackouts
Naopak nás zpočátku děsila řada skenů, které nepodávaly přené informace, např. nás
systém „sekýroval“ za zranitelnosti nejnovější stabilní verze Apache. Po čase jsme poznali,
že k tomu, aby pracoval s přesnými informacemi o serverech, je mu třeba napomoci
přístupovými údaji. Zbývající zbytečné poplašné zprávy se dají v přehledu zranitelností
vyeliminovat pomocí nastavení výjimky (tlačítko Exclude na obr. 10 a následným
nastavením false positives – viz obr. 11). Nejde tudíž o systém typu „nasaď a jede“, nýbrž
je třeba jeho nastavení postupně precizovat.
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Obrázek. 10: Pomocí tlačítka Exclude v poli Exceptions si lze označit výjimky

Obrázek 11: Výjimkou může být i falešné hlášení a to lze navždy (jako je to na obrázku) či
do jistého data při skenování ignorovat

V naší laboratoři nebyli schopni využít všechny možnosti Nexpose, a tak pro posouzení
širších možností produktu jsme se přesunuli do kompetenčního centra Comguardu. Za
pomoci specialisty této společnosti jsme si vyzkoušeli např. práci s tikety – viz obr. 12.
Tiketovací systém se nám zdál dostatečný, pokud by ale uživatel potřeboval systém
složitější, může si dokoupit specializovaný systém a tyto systémy integrovat. Prohlédli
jsme si rovněž dlouhodobější statistiky, které nám 14denní verze neumožnila vytvořit, viz
obr. 13.
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Obrázek 12: Konfigurace tiketu

Obrázek 13: Z grafu vztahu mezi hodnotou aktiva a mírou rizika je zřejmé, od řešení
kterého aktiva bychom při odstraňování zranitelností začali

Nexpose byl vytvořen tak, že ho lze požívat samostatně i v rámci složitější bezpečnostní
infrastruktury. Pomocí API (Application Programming Interface) ho lze integrovat
s libovolným SIEM (Security Information and Event Management). Nexpose lze rovněž
integrovat

s

patch

managementem,

s virtuálním

prostředím

(VMware

NSX)

a infrastrukturou cloudu (Amazone AWS), do kterého lze automatizovaně ukládat
výsledky skenování.
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Společnost Rapid7 úzce spolupracuje s Intelem, což se projevilo v loňském ohlášení
integrace Nexpose s nástroji McAfee ePolicy Orchestrator (ePO), McAfee Data Exchange
Layer (DXL) a McAfee TIE (Threat Intelligence Exchange). ePO zajišťuje shodu softwaru
společnosti s politikou, aktualizacemi a opravami, vyhledává neregistrované počítače atd.
Spolupráce je pak vzájemná: Nexpose přejímá z ePO přehledy aktiv a ePO od Nexpose
přehledy skóre rizik. Při nalezení vysokého rizika může Nexpose zase TIE server
upozornit, na co se má zaměřit a co blokovat. Spektrum možností propojení ukazuje obr.
14.

Obrázek 14: Možnosti integrace Nexpose s různými dalšími nástroji

Při zvládnutí tohoto nástroje nám manuály nebyly velkou pomocí, ne snad že by v nich
něco chybělo, ale protože jsou zpracovány spíše formou rejstříku než jako příručka pro
uživatele. Příručka pro uživatele má 774 stran a ne každý odroluje na poznámku, že je
příručka zastaralá a informace k aktuální verzi jsou jinde. Naštěstí pokud si nějaký
zákazník produkt koupí, je v České republice k dispozici dodavatel, který si zákazníka je
schopen vyškolit a pomoci mu se zavedením systému do provozu.

Dílčí závěr
Nexpose je produkt pro zjišťování a odstraňování zranitelností v posloupnosti výše rizika
počítaného z hodnoty aktiv a aktuálních hrozeb. Odstraňování rizik je sledováno v celém
životním cyklu tohoto procesu. Jedinečný je při skenování sítí s virtuálními zařízeními. Na
co si je třeba dát pozor je, aby těmito důkladnými kontrolami nebyla síť přetěžována –
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spouštění skenů je třeba vhodně plánovat, odladit si vhodné nastavení intenzit skenování,
případně nastavit blackouty. Jistý čas zabere odladění seznamu false positives.
Log management, který používají např. systémy SIEM, je výborná věc, ale dostatečně
neumožňuje řešit reálné problémy, s kterými se setkáváme např. v bankovnictví: Uživatel
se přihlásil ze zahraničí – máme přihlášení zablokovat anebo ne? Nexpose svojí správou
aktiv umožňuje kombinovat složky modelu zvaného UHP (User – Host – Process)
a operativně posuzovat každou událost v širším kontextu. Model UHP (User – Host –
Process) přitom pracuje s těmito složkami: User (informace o uživatelském účtu Active
Directory, zpřístupněné počítače, veřejné IP adresy ...), Host – Informace o cílovém
počítači, jeho účelu, umístění, vlastníkovi, operačním systému, service packu, kritičnosti,
citlivosti...) a Process (název procesu v informačním systému, jeho ID, ID rodičovského
procesu, cesta, haše, děti, rodiče, exekuční příkaz, síťová připojení...).
Nexpose lze používat v bezplatné (komunitní) edici umožňující skenovat do 32 IP adres,
zakoupit lze Express verzi pro malé firmy (do 128/256 IP adres), jeho širokou škálu
možností zřejmě nejvíce využije velká firma (vyplatí se zde dokoupit hardwarové
zařízení). Pro konzultanty je k dispozici Consultant Edition, které poskytuje plnou
funkčnost produktu včetně zpráv PCI DSS (Payment Card Industry Data Security
Standard). Rozpětí cen je tudíž široké a závisí na počtu IP adres, edici a podmínkách
konzultačních a dalších služeb. Konkurenční výhodou pro spořivější klienty může být
možnost vyresetovat seznam skenovaných IP adres a oskenvat jiný segment sítě.

3.

POSOUZENÍ NEXPOSE Z HLEDISKA CIS CONTROLS

CIS Controls je představují sadu doporučených opatření v rámci kybernetické obrany. Její
vývoj byl zahájen roku 2008 jako reakce na mimořádné úniky dat u zkušených amerických
organizací, působících v oblasti zbrojení. Publikace byla původně vyvinuta SANS Institute
(SysAdmin Audit Network Security)9 a od roku 2015 je vydávána centrem CIS (Center for
Internet Security). Jejím cílem bylo dosáhnout efektivního blokování současných útoků
stanovením priorit jednotlivých opatření a zaměřením se na menší počet akcí s vyšší
9

SANS Institut byl založen v roce 1989 jako výzkumná a vzdělávací organizace. V současnosti je největším
poskytovatelem bezpečnostních školení (přes 400 kurzů ročně) a bezpečnostních certifikací na světě.
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efektivností. Příjemnou výhodou CIS Controls je okolnost, že se nejedná o komerční
produkt
Pod pojmem „opatření“ (angl. control) v kontextu managementu bezpečnosti chápeme dle
standardu ISO/IEC 27000 to opatření, které modifikuje riziko. Opatření zahrnuje libovolný
proces, politiku, zařízení, praktiku či jinou akci, která modifikuje riziko. Opatření nemusí
vždy vést k zamýšlenému či předpokládanému efektu.
Opatření se skládají z 20 klíčových akcí, nazvaných Critical Security Controls, a byla
zvolena tak, aby umožnila organizace blokovat nebo zmírnit známé útoky. Snahou bylo
navrhnout taková opatření, která lze realizovat automaticky, a tím se vyhnout lidským
chybám. Všechna opatření byla formulována v jazyce, který je IT pracovníkům snadno
srozumitelný. Zároveň byla zpracována tak, aby byly využitelná v rámci auditu.
Poslední publikace CIS Controls vycházejí zhruba s roční periodicitou (verze 5 v roce
2014, verze 6 v roce 2015, verze 6.1 v roce 2016). Nejnověji bylo do verze 6 přidáno
opatření, věnované ochraně elektronické pošty a webového prohlížeče.

Opatření CISC Controls
Opatření jsou následující:
CSC 1: Inventarizace autorizovaných a neautorizovaných zařízení
CSC 2: Inventarizace autorizovaného a neautorizovaného softwaru
CSC 3: Bezpečná konfigurace hardwaru a softwaru na mobilních zařízeních, laptopech,
pracovních stanicích a serverech
CSC 4: Kontinuální posuzování zranitelností a náprava
CSC 5: Řízené použití administrativních privilegií
CSC 6: Údržba, monitorování a analýza auditních logů
CSC 7: Ochrana elektronické pošty a webových prohlížečů
CSC 8: Obrana proti malwaru
CSC 9: Omezení a řízení síťových portů, protokolů a služeb
CSC 10: Schopnost obnovy dat
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CSC 11: Bezpečná konfigurace síťových zařízení jako jsou firewally, směrovače a
přepínače
CSC 12: Ochrana perimetru
CSC 13: Ochrana dat
CSC 14: Řízený přístup založený na principu „toto musím vědět“
CSC 15: Řízení přístupu k WiFi síti
CSC 16: Monitorování a kontrola účtů
CSC 17: Posuzování bezpečnostních dovedností a vhodný výcvik sloužící k doplňování
znalostí
CSC 18: Bezpečnost aplikačního softwaru
CSC 19: Reakce na incidenty a management
CSC 20: Penetrační testy a cvičení červeného týmu
Uspořádejme si opatření CSC podle fází životního cyklu:
Zodolnění obrany zdrojů:


inventář hardwaru a softwaru (CSC 1 a 2)



bezpečná konfigurace (CSC 3, 9, 11, 15)



mapování zranitelností (CSC 4 a 18)

Přidělení privilegií a řízení přístupu:


administrace privilegií (CSC 5)



řízený přístup (CSC 14)



řízení účtů (CSC 16)

Detekce útoků:


obrana před malwarem (CSC 7, 8)



obrana perimetru (CSC 12)

Detekce kompromitace, obnova, hlášení:


obnova dat (CSC 10)
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audit (CSC 6)



ochrana dat (CSC 13)



reakce na incidenty (CSC 19)

Analytické metody mohou být použity ke sledování kritických výkonnostních
charakteristik (síťový provoz, využití CPU, aktivity portů atd.) a identifikaci nežádoucích
událostí či trendů. Analýzy mohou být také použity pro monitorování abnormálního
chování koncových uživatelů, aplikací a dalších prvků uvnitř organizace a to pomocí
identifikace aktivit, které se odchylují od běžných hodnot, zjištěných v průběhu času.
Minimálně jednou týdně je třeba kontrolovat zranitelnosti kódu a konfigurací CSC 4
v rámci Kontinuální posuzování zranitelností a zajišťování nápravy. Organizace musí mít
vyřešen automatizovaný záplatovací systém a systém kontinuálních aktualizací. Vzniká
zde otázka: Jak často provádět monitoring ostatních 19 opatření? SANS se na svém posteru
odkazuje na dokument NIST SP 800-37 Guide for Applying the Risk Management
Framework to Federal Information Systems, z kterého vyvozuje, že nepřetržitě je třeba
monitorovat CSC 1, 6 (logy), 19 (reagovat na incidenty), denně CSC 6, měsíčně opět CSC
6 a pak 2, 3 a 9 (vyhodnocovat síťové problémy). Diagram E-R opatření CSC 4 zachycuje
obr. 4.
Organizace SANS vydala 15. září t. r. výsledky hodnocení nejznámějších bezpečnostních
produktů z hlediska schopnosti zajistit opatření CSC. Byl to z její strany první počin tohoto
druhu. Metriky byly nastaveny následujícím způsobem [3]:
Metriky pro prevenci útoků:


Kolik procent zranitelností byl produkt schopen odhalit?



Kdy byly zranitelnosti naposledy hodnoceny?



Kdy byl naposledy aktualizován seznam útoků?

Metriky pro řešení důsledků útoků:


Za jak dlouho byl incident detekován?



Jak dlouho trvalo vyšetřování?
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Návrh postupu v souladu s CSC Security
Inventarizace aktiv: zjistit cíle systému a katalogizovat nainstalovaný software –

1.

CSC 1 a CSC 2
Opatření pro měření aktiv – bezpečnost zařízení, bezpečnostní produkty, záplaty

2.

CSC 3 (bezpečné konfigurace), CSC 4 (slabiny), CSC 7 (email, prohlížeče), CSC 8
(obrana proti malwaru), CSC 10 (obnova narušených dat)
Detekce incidentů a reakce na ně – plán práce s logy) CSC 16 (monitorování účtů) –

3.

chce to jisté předvídání
4.

Zmapování nejkritičtějších slabin

5.

Plánování a implementace opatření – koordinace IT a bezpečnosti, odsouhlasení
metrik
Výcvik a monitorování uživatelů – simulace phishingů, sledování webového

6.

provozu, kontrola provedení administrátorských privilegií – CSC 5 (admin
privilegia), CSC 7, CSC 14 (need-to-know), CSC 16 (monitorování účtů) CSC 17
(výcvik)
Testování účinnosti opatření, generování hlášení – CSC 20 (penetrační testy)

7.

Úspěšnost splnění jednotlivých opatření byla měřena na škále od 0 po 100 %. Bylo
zjištěno, že žádný z testovaných produktů nesplnil ani částečně všechna kritéria.
Nejúspěšnější byl produkt Rapid7 stejnojmenné společnostmi, u kterého program Nexpose
slouží ke zjišťování zranitelností, a program Metasploit následně pro penetrační testování.
Na obr. 15 je znázorněn jeden z grafů reportu Nexpose, obr. 16 pak ukazuje nastavení
využití skenu z Nexpose pro nalezení slabiny, kterou by následně mohl využít některý
z exploitů Metasploitu pro zavlečení škodlivého kódu10.

10

Autor článku v tomto místě děkuje společnosti Comguard za zapůjčení produktu k otestování.
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Obrázek 15: Jeden z grafů vybraný z reportu Nexpose

Obrázek 16: Nastavení využití skenu z Nexpose pro nalezení slabiny, kterou by následně
mohl využít některý z exploitů Metasploitu pro zavlečení škodlivého kódu
Rapid7 nesplnil jediné kritérium (viz obr. 17) a to CSC 10, neboli schopnost obnovy dat, tj.
vytvořit, implementovat a aktivně řídit (zachytit, ohlásit, korigovat) konfiguraci
zabezpečení zařízení síťové infrastruktury pomocí důsledného řízení konfigurace a změny
řídících procesů s cílem zabránit útočníkům ve využívání zranitelných služeb a nastavení.
Tento požadavek jsou ale schopny zajistit dva systémy SIEM (Splunk, AlienVault), dále
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Tripwire Log Center a nakonec IBM Big Fix určený pro ochranu koncových zařízení;
neboli pokud je požadována 100% ochrana, stačí Rapid7 doplnit jediným z těchto
produktů.

Obrázek 17: Výsledky hodnocení bezpečnostních produktů podle metrik stanovenými NIST
[3]
Skóre produktu Rapid 7 podle hodnocení SANS je následující:
CSC 1: Inventarizace autorizovaných a neautorizovaných zařízení
Aktivně řídí všechna hardwarová zařízení v síti, takže pouze autorizovaná zařízení získají
přístup; neautorizovaná jsou identifikována.
Hodnocení: 60–79 %
CSC 2: Inventarizace autorizovaného a neautorizovaného softwaru
Aktivně řídí veškerý software a pouze autorizovaný software je instalován.
Neautorizovaný software je nalezen a nelze ho instalovat ani spouštět.
Hodnocení: 40–59 %
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CSC 3: Bezpečná konfigurace hardwaru a softwaru na mobilních zařízeních, laptopech,
pracovních stanicích a serverech
Vytvoří, implementuje a aktivně řídí bezpečnou konfiguraci a znemožňuje útočníkovi
využití zranitelných služeb a nastavení.
Hodnocení: 80–99 %
CSC 4: Kontinuální posuzování zranitelností a náprava
Průběžně získává, hodnotí a získává nové informace s cílem určit zranitelná místa, aby
provedl jejich opravu a minimalizoval okno příležitosti (dobu mezi oznámení slabiny a
vyjitím záplaty) pro útočníky.
Hodnocení: 60–79 %
CSC 5: Řízené použití administrativních privilegií
Důsledně sleduje, kontroluje, poskytuje prevenci a koriguje použití, přiřazení a konfiguraci
administrátorských privilegií na počítačích, sítích a aplikacích.
Hodnocení: 100 %
CSC 6: Údržba, monitorování a analýza auditních logů
Shromažďuje, spravuje a analyzuje auditní protokoly událostí, které by mohly napomoci
odhalit, pochopit či zajistit obnovu po útoku.
Hodnocení: 100 %
CSC 7: Ochrana elektronické pošty a webových prohlížečů
Minimalizuje možnost útoku a zabraňuje útočníkovi v manipulování s lidským chováním
prostřednictvím jejich interakce s webovými prohlížeči a e-mailovými systémy.
Hodnocení: 100 %
CSC 8: Obrana proti malwaru
Řídí instalaci, šíření a spuštění škodlivého kódu; k optimalizaci využívá automatizaci,
která umožňuje rychlou aktualizaci obrany, sběru dat a nápravných opatření.
Hodnocení: 60–79 %
CSC 9: Omezení a řízení síťových portů, protokolů a služeb
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Řídí použití portů, protokolů a služeb na síťových zařízeních s cílem minimalizovat okno
zranitelnosti.
Hodnocení: 60–79 %
CSC 11: Bezpečná konfigurace síťových zařízení jako jsou firewally, směrovače a
přepínače
Vytváří, zavádí a aktivně řídí konfiguraci zabezpečení zařízení síťové infrastruktury
pomocí důsledného řízení konfigurace a schopnosti měnit řídící procesy s cílem zabránit
útočníkům ve využívání zranitelných služeb a nastavení.
Hodnocení: 60–79 %
CSC 12: Ochrana perimetru
Odhaluje, předchází a koriguje tok informací předávajícím sítí různých úrovní
důvěryhodnosti se zaměřením na poškozená data.
Hodnocení: 80–99 %
CSC 13: Ochrana dat
Je schopen zabránit úniku dat a zajistit ochranu soukromí a integritu citlivých informací.
Hodnocení: 100 %
CSC 14: Řízený přístup založený na principu „toto musím vědět“
Je schopen řídit přístup ke kritickým aktivům (informace, zdroje, systémy) v z8vislosti
na určení osob, počítačů a aplikací v souladu se schválenou klasifikací.
Hodnocení: 40–59 %
CSC 15: Řízení přístupu k WiFi síti
Je schopen zajistit sledování, kontrolu, prevenci a opravu údajů o použití zabezpečení
bezdrátových lokálních sítí, přístupových bodů a bezdrátových klientských systémů.
Hodnocení: 20–39 %
CSC 16: Monitorování a kontrola účtů
Aktivně řídí životní cyklus systému a aplikačních účtů – jejich tvorbu, užití, hibernaci a
výmaz s cílem minimalizovat útočníkovi příležitost k jejich zneužití.
Hodnocení: 100 %
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CSC 17: Posuzování bezpečnostních dovedností a vhodný výcvik sloužící k doplňování
znalostí
Identifikuje specifické znalosti, dovednosti a schopnosti potřebné k podpoře obrany
podniku; rozvíjí a realizuje integrovaný plán s cílem posoudit, identifikovat a odstranit
nedostatky prostřednictvím politiky, organizačního plánování, školení a osvětových
programů pro všechny funkční role v organizaci.
Hodnocení: 60–79 %
CSC 18: Bezpečnost aplikačního softwaru
Spravuje zabezpečení životního cyklu všeho ve firmě vyvinutého a získaného softwaru
s cílem ochránit, detekovat a opravit bezpečnostní slabiny.
Hodnocení: 100 %
CSC 19: Reakce na incidenty a management
Chrání informace organizace, stejně jako jeho pověst vývojem a spouštěním reakcí na
incidenty (patří sem např. např. plány, definované role, školení, komunikace, řešení
manažérských omylů).
Hodnocení: 60–79 %
CSC 20: Penetrační testy a cvičení červeného týmu
Testujte celkovou odolnost obrany organizace (technologie, procesů a lidí) simulováním
cílů a akcí útočníka.
Hodnocení: 100 %

CELKOVÝ ZÁVĚR
K testování jsme vybrali nástroje, které nám vhodně doplňují školní SIEM pro potřebu
výuky základních aspektů počítačové bezpečnosti. Nyní bude následovat etapa, kdy
jednotlivé aspekty uvedených nástrojů budeme včleňovat do metodické příručky předmětu
Počítačové sítě.
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EVAKUACE – METODA OCHRANY OBYVATELSTVA
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ABSTRACT
The article deals with possibilities of civil protection by evacuation form. It is a one of
effective ways of population protection. In article is pointed out to when plan of
evacuation, what are the influencing factors of evacuation of population. The phases
of decision-making process to planning and realization of evacuation are described in
more detail.
These are phases: identification of solution threat, preparation of decision (in those
phase shall go out from closes of analyst parts and shall deal with assessment of
planned goals), issue a decision (sense of those period is assessment such alternative of
solution, that the meet of the best goals of solving decision - making problem),
implementation of decision and verification of a process realization (period, where
does processing evacuative plans and result of checking realization evacuation is
implementation decision). At the close of the article is pointed on tendency in those
problems.
Keywords: evacuation, population protection, emergency planning zone.

1. ZÁSADY OCHRANY OBYVATELSTVA
Ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je spolu se zajištěním svrchovanosti, územní
celistvosti a ochranou demokratických základů republiky základní povinností a tedy i
funkcí státu. Zahrnuje soubor činností a postupů věcně příslušných orgánů a dalších
zainteresovaných orgánů, organizací, složek a obyvatelstva, prováděných s cílem
minimalizace negativních dopadů možných mimořádných událostí (MU) krizových situací
(KS) na zdraví a životy lidí a jejich životní podmínky. Tímto pojetím ochrany obyvatelstva
je Česká republika srovnatelná s většinou evropských států. Ochrana obyvatelstva je,
respektive by měla být organizována na těchto základních principech:
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starost o ochranu obyvatel náleží státu,



ústředním orgánem v oblasti ochrany obyvatelstva je jedno ministerstvo, zpravidla
Ministerstvo vnitra,



konkrétní odpovědnost ministrů a vedoucích jiných ústředních správních úřadů za
ochranu života, zdraví a majetku je stanovena příslušnými zákony a vyplývá z jejich
kompetencí,



odpovědnost za ochranu obyvatelstva je rozložena na všechny úrovně veřejné správy,



profesní organizace tvoří jádro výkonných a částečně i řídících složek, jsou
doplňovány ostatními složkami různé právní povahy i fyzickými osobami (průměrný
stupeň připravených specialistů činí 4–5 % populace),



široká informovanost veřejnosti o ochranných opatřeních je prostředkem, který
napomáhá k účinnější sebeochraně obyvatelstva,



opatření, připravovaná k řešení následků MU a zmírnění dopadů KS v míru, budou
v případě potřeby využita i v období válečného stavu apod.

Za ochranu obyvatelstva se považuje plnění úkolů civilní ochrany, které zejména jsou:


evakuace,



varování,



ukrytí (kolektivní ochrana obyvatelstva),



nouzové přežití obyvatelstva,



další opatření k zabezpečení ochrany životů, zdraví a majetku obyvatelstva.

Z uvedených úkolů řadíme evakuaci k základním způsobům zabezpečení ochrany
obyvatelstva. Realizováním evakuace bylo v minulosti zachráněno mnoho osob
z ohrožených nebo postižených oblastí. Byly uchráněny značné materiálové a kulturní
hodnoty. Tato forma ochrany obyvatelstva je účinná i v současném období, kdy státy musí
čelit různým ohrožením a pohromám.
Evakuace je činnost, kterou se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní
hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby
a nebezpečných látek z míst ohrožených MU (KS).
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Zahrnuje také dopravní, ubytovací, zásobovací, zdravotnické, pořádkové, informační
a další zabezpečení. Jako doplňující opatření k evakuaci a ukrytí v období válečného stavu
mohou být použity prostředky individuální ochrany. Tvoří je např. dětské ochranné vaky,
dětské ochranné kazajky, ochranné masky pro děti a dospělou populaci apod. Jsou určeny
zejména k ochraně před toxickými, radiačními a infekčními účinky bojových otravných,
radioaktivních a biologických látek. Jejich okamžité použití k ochraně obyvatelstva při
bezprostředním nevojenském ohrožení je však nereálné.
Evakuaci budeme volit v případech, kdy nejsme anebo nebudeme schopni z jakéhokoliv
důvodu efektivně zabezpečit ochranu osob nebo zvířat na stávajícím teritoriu. Obdobně se
pro evakuaci rozhodneme, když bude potřebné přemístění např. technického zařízení,
strojů a materiálu k zachování nutné výroby vybraných komponentů. To může nastat např.
při krizových situacích vojenského charakteru, tak i při krizových situacích nevojenského
charakteru. K oběma uvedeným situacím lze zařadit i vznik krizové situace, jako následku
biologického, radiologického či chemického terorismu. Taková opatření k evakuaci
zpravidla dostanou přednost před možnostmi ukrytí.
Z důvodů plynulého zabezpečení takovéto ochrany obyvatelstva (evakuace) jsou jednotlivá
opatření připravena v evakuačních plánech, které jsou součástí havarijních plánů1.
Současný stav v problematice evakuace obyvatelstva je především determinován právní
oporou s jednotlivými suboblastmi (oblast právní, včetně práva mezinárodního, oblast
plánování evakuace obyvatelstva, oblast evakuace obyvatelstva při zajišťování obrany
státu, přípravy na zvládání evakuace obyvatelstva, popř. oblast současných trendů v této
oblasti).
Evakuace se předpokládá plánovat:
a)

pro řešení MU, které vyžadují vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně poplachu
(zvláštnosti provádění evakuace v rámci povodňové ochrany),

b)

ze zón havarijního plánování jaderných zařízení nebo pracovišť s velmi významnými
zdroji ionizujícího záření (zvláštnosti provádění evakuačních opatření v okolí
jaderných zařízení),

c)

ze zón havarijního plánování objektů nebo zařízení s nebezpečnými chemickými
látkami, při hrozbě možného ozbrojeného konfliktu z území vyčleněného pro potřeby
operační přípravy, předpokládané bojové činnosti a dalších zájmových prostorů
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ozbrojených sil v souladu s potřebami zajištění obrany státu. Opuštění míst
ohrožených MU se plánuje do 48 hodin a u velké sídelní a průmyslové aglomerace
až do 72 hodin od vyhlášení evakuace.
Zvláštnosti evakuace v rámci povodňové ochrany a z oblastí jaderných zařízení a pracovišť
se zdroji ionizujícího záření apod. musí být při plánování také vzaty v úvahu. Při řešení
jakýchkoliv činností a těchto složitých činností zvláště, musíme respektovat zásady platící
pro rozhodovací proces.
Do řešené oblasti evakuace obyvatelstva vstupují v současné době prvky, které její obsah
a podstatu výrazným způsobem kvalitativně ovlivňují. Jsou to zpravidla otázky, které
souvisejí s problematikou varování, vyrozumění, informování, dekontaminace, humanitární
pomocí a dalšími nástroji ochrany obyvatelstva.

2. ROZHODOVACÍ PROCES EVAKUACE OBYVATELSTVA
Rozhodovací proces spojený s problematikou evakuačních opatření má své nezastupitelné
místo v celém komplexu opatření, jež svou podstatou přispívají k její zdárné realizaci.
Samotná tvorba plánů evakuace by měla být odrazem rozhodovacího procesu, kde toto
rozhodování by zase mělo být vždy založeno na analýze hodnot s pevně stanovenou
prioritou pořadí. Ve vztahu k MU a KS by tyto hodnoty měly mít především charakter:


humánní (lidské životy, lidské zdraví);



materiální (ochrana a uchování movitého i nemovitého majetku).

Samotný rozhodovací proces lze obecně rozčlenit do jednotlivých, na sebe navazujících
etap (obrázek 1). Mezi základní prvky rozhodovacího procesu, lze v relaci k jednotlivým
etapám tohoto procesu zahrnout:


cíl rozhodování (rozumíme určitý žádoucí stav, kterého se má řešením
rozhodovacího problému dosáhnout),



kritéria hodnocení (slouží k porovnání jednotlivých alternativ řešení, zpravidla se
odvozují od stanovených cílů).



subjekt a objekt rozhodování [subjektem rozhodování se označuje jednotlivec, ale
také skupina lidí (orgán), který rozhoduje tj., volí alternativu určenou k realizaci.

1

VyhláškaMV ČR č. 328/2001 Sb.
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Objekt rozhodování představuje systém, v němž je formulován rozhodovací problém,
cíl, kritéria i alternativy rozhodování].


alternativy rozhodování a jejich důsledky [alternativu určenou k realizaci (optimální
alternativu) lze totiž vybrat jen ze souboru připravených alternativ (čím je tento
soubor menší, tím menší je také naděje na dosažení skutečně dobrého řešení].
Nedostatkem řešení problémů v praxi je právě malá variantnost, kdy se řešitelé často
spokojují s jediným navrženým řešením.



stavy světa (chápeme jako budoucí vzájemně se vylučující situace, které mohou po
realizaci alternativy nastat a které ovlivňují důsledky této alternativy vzhledem
k některým kritériím hodnocení).

3. OVLIVŇUJÍCÍ FAKTORY EVAKUACE OBYVATELSTVA
Na rozhodovací proces v souvislosti s problematikou evakuace a následně reálnou
evakuační odezvou mají vliv určité faktory. Tyto faktory je možno rozdělit podle jejich
význačnosti, kvalitativního a kvantitativního hodnocení do třech skupin:
a) primární


mají principiální význam pro rozhodovací proces ve vztahu k evakuaci obyvatelstva;



jsme schopni je přesně vyjádřit a kvantifikovat.

b) sekundární


význam pro rozhodovací proces je v řadě konkrétních případů rovněž značný;



přesné číselné vyjádření těchto faktorů je obtížnější, určitou ovlivňující hodnotu jim
jsme schopni přisoudit.

c) terciární


význam pro rozhodovací proces je taktéž nezanedbatelný, i když jsou tyto zahrnuty
až mezi faktory terciární, není tím jejich význam nijak degradován;



přesné číselné vyjádření je v podstatě obtížné až nemožné.

Nejdůležitější veličinou, která nás bude ve většině případů při tomto rozhodovacím
procesu omezovat, je bezesporu čas T, za který bude nutno evakuaci zrealizovat. V případě
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jeho kritického nedostatku budeme nuceni zabezpečit ochranu obyvatelstva jiným
efektivním opatřením. Tento čas bude funkcí “ f“ jednotlivých ovlivňujících faktorů podle
vztahu (1), které v závislosti na hrozbě vzniku konkrétních mimořádných události nebo
krizových situací, je budou ovlivňovat vždy v určité vybrané kombinaci.

T  f a, b, c, d , e, f , g , h, i, l , m, n, o, p, q, r , s, t .
a) Faktory primární
a

=

b

=

c
d

=
=

e

=

f

=

g
h

=
=

i

=

(1)

b) Faktory sekundární

počet evakuovaného
obyvatelstva,
vzdálenost, na kterou jsme
nuceni evakuaci realizovat,
průměrná rychlost evakuace,
kapacita dopravních prostředků
pro zabezpečení evakuace,
počet dopravních prostředků
pro zabezpečení evakuace,
teoretická propustnost cest
vedoucích z místa evakuace,
náklady na přepravu,
aktuální zásoba pohonných
hmot dopravního prostředku,
průchodnost dopravního
prostředku terénem apod.

l

=

m
n

=
=

o
p

=
=

terén, z kterého, přes
který, nebo do kterého je
evakuace prováděna,
denní nebo noční doba,
meteorologická situace,
za které je evakuace
uskutečňována,
druh dopravních prostředků,
technický stav dopravních
prostředků apod.

c) Faktory terciální
q
r
s
t

=
=
=
=

odborná připravenost orgánů pro řízení evakuace,
fyzická, psychická a další připravenost obyvatelstva k evakuaci,
informace podávané obyvatelstvu,
připravenost zdrojů k zabezpečení realizace evakuace obyvatelstva apod.

4. ROZHODOVACÍ PROCES
Manažer je řídící pracovník a je současně také v roli řešitele problémů. Jedna z jeho
povinností je hledat efektivní způsoby řešení úkolů a volit alternativní způsoby řešení
problémů. V běžném rozhodovacím procesu, kdy řeší opakované problémy, používá tzv.
programové rozhodnutí. Výsledky řešení ojedinělých, nestrukturovaných problémů se
nazývají neprogramová rozhodnutí. Jeho rozhodnutí je považováno za prostředek
k dosažení výsledků ne jako výsledek. Rozhodnutí představuje procesy, jejichž ovlivněním
dosáhneme požadovaného výsledného stavu. Každé rozhodnutí je výsledkem dynamického
procesu. Tento proces je ovlivňován mnoha faktory. Je to proces analyzování, zvažování a
modelování apod., na jehož konci je přijaté rozhodnutí a jeho implementace do praxe.
Rozhodovací proces probíhá na všech úrovních řízení a také všech sférách krizového
řízení.
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Navržený stručný metodický postup pro podporu plánování a řešení evakuace je zaměřen
na segmentaci rozhodovacího procesu do jednotlivých etap a na podporu řešení těchto etap
vybranými metodami.
1.

ETAPA: IDENTIFIKACE ROZHODOVACÍHO PROBLÉMU

Etapa představuje identifikaci řešeného ohrožení, resp. MU (KS), stanovení jeho
základních prvků, ujasnění si příčin vzniku MU (KS) a cílů řešení. Výsledkem této fáze
bude formulace ohrožení. Jedná se o stanovení jednotlivých prvků (nástrojů) ochrany
obyvatelstva v ohrožené oblasti jako jsou např. evakuace, ukrytí apod., vzhledem
k potenciálnímu ohrožení. Také stanovíme, co bude cílem aplikace zvoleného nástroje.
V případě hrozících povodní, ať již přirozených, či zvláštních, bude evakuace obyvatelstva
pravděpodobně jediným možným východiskem k řešení daného problému. V případě
úniku nebezpečných látek je vhodné zvážit kromě evakuace i možnost ukrytí obyvatelstva
v místě. Rozhodnutí pro volbu ukrytí nebo evakuaci bude ovlivňovat rovněž řada faktorů.
Determinujícími bude druh a množství uniknuvší nebezpečné látky a čas, za který může
být obyvatelstvo potenciálně ohroženo, tzn., jestli je čas k realizaci evakuace apod.
Metod analýzy rozhodovacích problémů, tj. ty, které mohou podpořit a zkvalitnit analýzu
rozhodovacích problémů je více. Primárně by se měly volit metody co nejjednodušší, které
ovšem budou vyhovovat požadavku na naplnění dané etapy, např. šestislovný graf (co,
kdy, kde, kdo, proč, jak se stalo?).
2.

ETAPA: PŘÍPRAVA ROZHODNUTÍ

V této etapě se budeme vycházet ze závěrů analytické části a budeme se zabývat
stanovením plánovaného cíle. Od stanovených cílů budeme odvozovat volbu takových
kritérií pro hodnocení alternativ evakuace obyvatelstva. Kromě těchto cílů, můžeme výběr
kritérií hodnocení podpořit hledání možných nepříznivých dopadů alternativ, zjištění
odlišností a rozdílů alternativních řešení apod., případně vymezení subjektů, jejichž zájmy
a cíle mohou být určitým řešením problému dotčeny2. Zvolená kritéria by měla striktně
odrážet výsledek analýzy stanovených hodnot a priorit pořadí. Metody možného využití
k podpoře rozhodovacího procesu jsou např. panelová diskuse, brainstorming, Gordonova
metoda apod. Plánovací činnost musí být na jednotlivých stupních řízení sladěna. Tato
etapa klade vysoké nároky na tvůrčí schopnosti řešitelů. Jejich snahou by mělo být
2

VEBER, J. a kol. Základy managementu pro střední školy. 2. vydání. Praha : Nakladatelství Fortuna, 2003.
ISBN: 80-7168-654-9.
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zpracovat co nejširší soubor koncepčně odlišných alternativ. Zvolenou alternativu
pro realizaci je vhodné vybírat z několika návrhů. Čím je počet návrhů menší, tím také
klesá naděje na dosažení skutečně dobrého řešení. Při rozhodování v praxi je reálný
předpoklad vytvoření souboru o více alternativách evakuace obyvatelstva. Jediná
alternativa může vzniknout výjimečně.
Další částí řešení této etapy je zjištění předpokládaných dopadů a účinků jednotlivých
alternativ z hlediska zvoleného souboru kritérií. Jedná se zejména v případě rozsáhlejšího
souboru alternativ o časově náročnou činnost. U některých typů rozhodovacích problémů
lze stanovení jejich důsledků zjistit pomocí modelování s využitím výpočetní techniky.
Často se však budeme obracet na názor expertů, neboť mnohé dopady a účinky alternativ
není možné takto stanovit. Bude se jednat o uplatnění tzv. expertního odhadu. V praxi je
nutné věnovat pozornost zejména takovým alternativám, jejichž důsledky v sobě mohou
nést ohrožení životů nebo zdraví evakuovaného obyvatelstva nebo vznik neúměrných
materiálních škod.
Stanovení a hodnocení důsledků alternativ může probíhat buď v rámci etapy tvorby
alternativ evakuace, nebo jako samostatná fáze etapy. Dalšími metodami pro podporu
rozhodnutí mohou být např. metoda analogie, metoda porovnávání funkcí, metoda
agregace, metoda dimenzování apod.
Smyslem této etapy je stanovení takové alternativy řešení, která splňuje nejlépe cíle řešení
rozhodovacího problému, tzn. je nejlepší z hlediska celého souboru kritérií. Proces
hodnocení alternativ je zpravidla dvoufázový.
V první fázi se vylučují alternativy zcela nepřípustné, tj. takové, které nesplňují některé
cíle řešení, nebo překračují aspirační (omezující) podmínky.
V druhé fázi pak probíhá posuzování (hodnocení) celkové výhodnosti alternativ. Výsledkem
je buď určení celkově nejvýhodnější alternativy, nebo jejich tzv. preferenční uspořádání, tj.
jejich seřazení podle celkové výhodnosti od nejlepší až po nejhorší ze všech přípustných.
Mezi nepřípustné alternativy bychom měli zařadit takové, které by mohly jejich aplikací
evakuované osoby např. ohrozit na zdraví nebo životě, nemusely by být zárukou
realizovatelnosti v daném časovém horizontu apod. Preferenční uspořádání pak bude
patrně z praktického hlediska výhodnější, a to zejména pro případ, kdy v praxi nastanou
takové události nebo situace, jejichž následky eliminují aplikaci nejvýhodnější alternativy.
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Obrázek 1: Rozhodovací proces pro plánování evakuace obyvatelstva. Zdroj autor.
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3.

ETAPA: VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

V tom případě se bude muset realizovat alternativa druhá v pořadí vhodnosti, případně
další.
Tuto fázi mohou podporovat různé metody vyhodnocování alternativ, které můžeme
rozdělit do dvou základních skupin:


metody jednokriteriálního hodnocení – triviální situace, která většinou nenastává,



metody vícekriteriálního (multikriteriálního) hodnocení – např. metoda přímého
(expertního) stanovení dílčích ohodnocení apod.

Příklad jednoduchého hodnocení alternativ:


Spočívá ve stanovení celkového ohodnocení jako součtu součinů dílčích ohodnocení
variant vzhledem k jednotlivým kritériím, viz vztah 2.



Na základě celkového ohodnocení variant je pak možné stanovení jejich
preferenčního uspořádání (varianty jsou uspořádány podle klesajících hodnot
celkového ohodnocení), přičemž nejvýše ohodnocená varianta (první v preferenčním
uspořádání) je variantou kompromisní.

n

H V j   C K .BK ij ,
i 1

kde:

j = 1, 2, ..., m,

V

i

HV j

=

hodnocení j-té alternativy,

C Ki

=

normovaná váha i-tého kritéria,

BKij

=

dílčí ohodnocení j-té alternativy vzhledem k i-tému kritériu,

n

=

počet kritérií hodnocení,

m

=

počet alternativ.

V

(2)

Příprava rozhodnutí je pak procedura, ve které se předem připraví návrh možného
rozhodnutí o evakuaci pro případ vzniku konkrétní MU (KS). Takto předem připravené
rozhodnutí nám v reálné situaci šetří čas pro jeho přípravu. V případě jeho využití v
konkrétní situaci, provádí se jeho revize (modifikace).
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V další části etapy je možnost zpracovávání (aktualizace) evakuačních plánů. V souladu
s platnou právní úpravou3 se jedná o:


plány evakuace obyvatelstva, jako součásti havarijního plánu kraje,



plány evakuace osob, jako součásti vnějšího havarijního plánu,



dílčí části vnějších havarijních plánu (pokud zóna havarijního plánování zasahuje na
území více krajů).

Zpracování evakuačních plánů (popř. jejich aktualizace) a jejich zapracování v rámci
krizového plánu kraje je realizováno standardními postupy.
4.

ETAPA: IMPLEMENTACE ROZHODNUTÍ A KONTROLA PRŮBĚHU
REALIZACE EVAKUACE

Etapa, kde se provádí zpracování evakuačních plánů a kontrola výsledků realizace
evakuace je implementací rozhodnutí.
Jestliže parciální části evakuace nemohou probíhat v souladu s evakuačními plány a
vybranými alternativami, bude nutná na takto vzniklou situaci adekvátní reakce ve smyslu
případné korekce (hledání nových alternativních řešení) problému.
Může se zároveň jednat o činnost, jejíž charakter se může vzhledem k průběhu události
(situaci) vyznačovat velkou dynamičností spolu s možným nedostatkem času pro využití
většiny metod k odstranění problému. Na druhé straně se může také jednat o etapu, jejíž
průběh bude časově pomalý.
Úspěšné provedení evakuace bude ovlivňovat řada faktorů. Mezi významné řadíme:


kvalitu a zejména reálnost zplánovaných evakuačních opatření pro jednotlivé případy
ohrožení,



připravenost orgánů k řešení dané problematiky evakuace obyvatelstva,



připravenost obyvatelstva k realizaci evakuace,



připravenost zdrojů k zabezpečení evakuace obyvatelstva.

Kontrolní část procesu je stejně důležitou částí rozhodovacího procesu evakuace
obyvatelstva jako etapy předchozí. Kontrolu lze definovat jako činnost, která po zjištění
3

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve
znění pozdějších předpisů.
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skutečného stavu předmětu kontroly, vede buď k jeho potvrzení, když nejsou zjištěny
závažné odchylky od požadovaného stavu, nebo ke stanovení korekčních opatření
v případech, kdy jsou zjištěny nesrovnalosti a disproporce oproti plánu.
Samotné kontrolní mechanismy v relaci k problematice evakuace obyvatelstva by měly být
dopředu nastaveny tak, aby pokryly celou oblast spojenou jak s plánováním, tak zejména s
realizováním evakuačních opatření jako reflexe na tyto plány. Jestliže tyto mechanismy
zaznamenají výraznější disproporci mezi plánovaným a skutečným průběhem evakuace
(např. realizace zvolené alternativy), je potřeba provést revizi naplánovaných opatření
a nastavit nové parametry řešené problematiky.

ZÁVĚR
Problematika evakuace je úzce spojena s rozvojem oblasti softwarových technologií.
Příkladem může být řešení ochrany obyvatelstva v USA, kde je rozpracována ochrana
obyvatelstva evakuacemi zejména v oblastech ohrožených hurikány. Jako nástroje se
využívají např. GeoMedia Web Map. Pro tyto činnosti lze získat okamžité informace
o dopravní a meteorologické situaci a je také možno vyznačit optimální evakuační trasy
z oblasti, pro kterou byl hurikán předpovězen, včetně aktuálního vyhodnocení dopravní
situace (intenzita, obsazenost, výluky, objížďky apod.). Jako podklad slouží v reálném čase
aktualizovaná data z meteorologických družic. Výsledkem je aktuální informace
veřejnosti.
V podmínkách středoevropského regionu takový systém dosud nebyl vytvořen. Používá se
funkční systém při rozsáhlých krizových situacích, který se v praxi již osvědčil při
rozsáhlých krizových situacích v evropském i světovém měřítku. Jedná se o družicový
systém aktivovaný na základě Mezinárodní Charty o kosmu a velkých katastrofách4.
Výsledky průzkumu byly v středoevropském regionu využity např. při záplavách jak
v roce 2002 a 2006. V těchto případech byly vyžívány snímky z družic úřady zemí, které
byly postiženy záplavami. Předpokládá se, že v budoucnu bude systém podporovat zejména
plošnou evakuaci a plánování souvisejících opatření. Jde o skloubení výhod geografických
informačních systémů se specifickými softwarovými programy, zaměřenými do těchto
oblastí.
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Z dalších trendů je možno uvést snahu některých států o zavedení tzv. Family Emergency
Plans5 – rodinných krizových plánů v různých podobách a pro různé skupiny obyvatelstva.
Přepokládá se jeho využití v případě vzniku jakékoliv živelní pohromy, provozní havárie či
teroristického útoku.
S proběhnuvší redukcí počtu, restrukturalizací a tím tedy i kapacit vojenských záchranných
útvarů mj. i pro podporu a realizaci evakuačních opatření zejména ve vztahu
k obyvatelstvu, se otevírá prostor pro náhradní řešení dané problematiky pomocí jiných
zdrojů, nejen armádních, například prostřednictvím zaváděných KANP 506.
Jako jeden z možných prostředků ochrany obyvatelstva lze označit také samovolnou
evakuaci.

Tato

ovšem

předpokládá

určitý

stupeň

připravenosti

obyvatelstva

a zkoordinování činností při samovolné evakuaci.
Mezi další trendy lze zahrnout např. i tzv. problematiku "mapování situace", která se stala
důležitou součástí nácviků a řešení konkrétních případů vzniku MU (KS).
Za dobrý trend Evropské unie lze považovat úsilí o rozvoj schopností rychle reagovat na
vznik krizových situací. Předpokládá se, že budou vytvořeny evropské jednotky civilní
ochrany7 a také implementace ochrany obyvatelstva do nadnárodních rozvojových
programů8.

4

International Charter. Charter On Cooperation To Achieve The Coordinated Use Of Space Facilities In The
Event Of Natural Or Technological Disasters. [Online] [Citace: 26. ledna 2009.]
http://www.disasterscharter.org/charter_e.html.
5
Ready America. Downloading & Ordering - All Ready Publications. [Online] [Citace: 26. ledna 2009.]
http://www.ready.gov/america/publications/allpubs.html#general.
6
Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR: Pokyn Č.j. PO-377-1/OOB-2003. Způsob realizace
opatření nouzového přežití v působnosti Hasičského záchranného sboru České republiky. Praha: MV - GŘ
HZS ČR, 2003.
7
Evropský parlament. Přijaté texty. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. června 2008 o posílení
schopnosti
Unie
reagovat
na
katastrofy
[Online]
[Citace:
29.
března
2009.]
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-20080304+0+DOC+XML+V0//CS.
8
Evropský parlament a Rada evropských společenství. Rozhodnutí evropského parlamentu a rady č.
1982/2006/ES ze dne 18. prosince 2006 o sedmém rámcovém programu Evropského společenství pro
výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (2007 až 2013).Brusel : Evropská unie, 2006, Úřední věstník
Evropské unie L 412/1.
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SUBJEKTY ZALOŽENÝMI VEŘEJNÝMI ZADAVATELI
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ABSTRACT
The aim of this article is analyses the ways how to procuring services in general
public interest in relation to in house contacts, State Aid and other aspects. This
article offers solving of these problems.
Key words: in house contracts, amendment of Public Procurement Law, State Aid

1. ÚVOD A NASTOLENÍ PROBLÉMU
V praxi se vyskytují problémy s tím, jaký zvolit postup při zajišťování služeb v obecném
veřejném zájmu subjekty a jejich financování územními samosprávnými celky a státem.
Demonstrativní výčet těchto služeb je uveden dále. V dané souvislosti se sluší uvést, že byl
v EU přijat nový právní rámec pro Služby obecného hospodářského zájmu – Services of
General Economic Interest (dále jen rovněž „SGEI“). Poskytování těchto služeb a jejich
financování z veřejných prostředků v sobě může nést prvky in-house zadávání veřejných
zakázek a režim veřejné podpory. Pokud by zamýšlel veřejný sektor využívat služeb
subjektů poskytující služby v obecném hospodářském zájmu, jde o veřejnou zakázku,
o kterou se poskytující subjekt uchází jako kterýkoliv dodavatel, pokud není dána výjimka
z použití zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších přepisů (dále
jen rovněž „ZVZ“). Existují tyto možné výjimky či postupy, na základě kterých je
oprávněn subjekt služby v obecném hospodářském zájmu poskytující realizovat činnosti
pro stát v případě veřejných zakázek.
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2. VÝJIMKA Z REŽIMU ZÁKONA – IN HOUSE ZADÁVÁNÍ
VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Podle § 18 odst. 1 písm. e) ZVZ zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona
veřejné zakázky, jestliže jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních
prací veřejnému zadavateli osobou, která vykonává podstatnou část své činnosti ve
prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková
práva; veřejný zadavatel má výlučná majetková práva v určité osobě, zejména pokud
disponuje sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v takové osobě, nebo
pokud taková osoba má právo hospodařit s majetkem veřejného zadavatele, nemá vlastní
majetek a výlučně veřejný zadavatel vykonává kontrolu nad hospodařením takové osoby.
Předmětná výjimka nazývaná interním či in-house zadáváním umožňuje uzavírat smlouvy
mimo režim zákona o veřejných zakázkách, pokud jsou příslušné dodávky, služby či
stavební práce poskytovány veřejnému zadavateli osobou, která vykonává podstatnou část
své činnosti ve prospěch veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel tzv. výlučná
majetková práva. Jde o tzv. in-house kontrakty, kdy taková právnická osoba realizující
sama pro veřejného zadavatele zakázky, je materiálně považována za součást struktury
veřejného zadavatele. Formálně právně a ekonomicky je však oddělena od organizační
struktury takového veřejného zadavatele.
Jak již bylo uvedeno, aby šlo o tzv. in-house kontrakty, musí být současně splněny tyto dvě
podmínky1:


dodavatel vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch veřejného zadavatele –
podstatnou částí činnosti nutno rozumět, že jde o téměř výlučnou část činnosti
z celkového obratu, kterou taková právnická osoba musí vykonávat pro tohoto
konkrétního veřejného zadavatele či veřejné zadavatele, kteří mají vztah majetkové
či obdobné povahy k takovému dodavateli (nejde o souhrn činností pro všechny
veřejné zadavatele). Objevují se názory, nemající výslovnou oporu v právních
předpisech, a to ani v EU, že za převážnou část činnosti se rozumí činnost dosahující
kolem 80 % obratu osoby, viz dále znění důvodové zprávy k zákonu o veřejných

1 Do znění této výjimky bylo transponováno rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství ve věci
Teckal Srl. v. Comune di Viano a Azienda Gas Acqua Consorziale AGAC) di Reggio Emillia, C-107/98,
stejně jako i na něj navazující rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství ve věci Stadt Halle a RPL
Lochau v. TREA Leuna, C-26/03.
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zakázkách. Lze uvést, že pro futuro tuto hranici stanovují nové návrhy zadávacích
směrnic ve výši 90 % rozsahu z celkové činnosti (viz další výklad).


veřejný zadavatel má výlučná majetková práva v takové osobě.

Právní úprava této výjimky de lege lata je jiná než jak ji znal předchozí zákon č. 40/2004
Sb., o veřejných zakázkách, a zákon č. 199/1994 Sb. (až do nabytí účinnosti zákona č.
28/2000 Sb. dne 1. 6. 2000), který do uvedené novely ve svém ustanovení § 1 odst. 2 písm.
e) stanovil, že tento zákon se nevztahuje na „plnění veřejné zakázky, které může
poskytnout právnická osoba zřízená za tím účelem zadávajícím ministerstvem či jiným
správním úřadem nebo územním samosprávným celkem nebo jejímž jediným zakladatelem
je zadávající subjekt“. Od 1. 6. 2000 byla výše zmíněná exempce ze zákona obsažena v § 1
odst. 2 písm. d) zákona č. 199/1994 Sb. a vztahovala se (stejně jako pak bylo později
upraveno v zák. č. 40/2004 Sb.) pouze na právnické osoby zřízené za tím účelem
zadávajícím ministerstvem, jiným správním úřadem nebo územním samosprávným
celkem. Na obchodní společnosti a družstva tedy tato výjimka nemohla být tehdy
aplikována.
Základem in-house výjimky z režimu zákona je skutečnost, že pokud takový zadavatel
(např. město, kraj, apod.) poskytne takové právnické osobě peněžní prostředky, nemůže
tento subjekt zakázku dále zadat. V opačném případě by vystupovala tato právnická osoba
v roli zadavatele v režimu zákona o veřejných zakázkách, neboť by sama zadávala zakázku
za veřejné prostředky, a neprováděla pouze její plnění vlastními silami.
Z podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách pro posuzovanou výjimku se
sluší uvést, že veřejný sektor (kraj, obec, stát) musí mít v poskytujícím subjektu výlučná
majetková práva a pro uplatnění této výjimky v případě přímého zadání zakázek veřejným
sektorem bez použití režimu zákona o veřejných zakázkách je rozhodující naplnění
podmínky, že subjekt služby v obecném hospodářském zájmu poskytující vykonává
podstatnou část své činnosti pro obec, kraj či organizační složku státu. Splnění této
podmínky je do značné míry závislé na kazuistickém rozhodování zejména soudních
instancí.
V dané souvislosti se sluší uvést, že posuzovaná výjimka z působnosti zákona pro tzv.
interní zadávání (označované termínem „in-house“) není dosud (jako jediná) transpozicí
ustanovení evropských zadávacích směrnic, nýbrž je založena na úrovni EU čistě na
rozhodnutích Soudního dvora EU (bývalého Evropského soudního dvora, ESD), a to
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rozhodnutích ve věcech sp. zn. C-107/98 Teckal Srl. proti Comune di Viano a Azienda Gas
Acqua Consorziale AGAC di Reggio Emillia, C-26/03 Stadt Halle a RPL Lochau proti
TREA Leuna, a dalších. V daném kontextu je možné uvést, že Soudní dvůr EU se
nezabýval delší dobu konkrétněji otázkou, jaké procento, nebo jinak než procentně
stanovený podíl činnosti, musí být ve prospěch zadávajícího veřejného zadavatele
vykonáván. Důvodová zpráva k zákonu č. 137/2006 Sb. uváděla požadavek minimálně ve
výši 80 % (analogicky k tzv. koncernové výjimce pro sektorové zadavatele upravené v §
19 odst. 3 až 6 ZVZ). Dne 11. května 2006, po publikaci zákona ve Sbírce zákonů, byl
vydán rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-340/2004 Carbotermo SpA,
Consorzio Alisei proti Comune di Busto Arsizio, AGESP SpA. V bodě 63 tohoto rozsudku
se Soudní dvůr EU poprvé k otázce podílu činnosti vyjádřil, a to tak, že „…dotčený podnik
uskutečňuje většinu své činnosti s obcí, která jej vlastní, ve smyslu výše uvedeného
rozsudku Teckal, pouze tehdy, když činnost tohoto podniku je vyhrazena hlavně této obci,
přičemž jakákoliv jiná činnost má pouze okrajový charakter“. Smyslem této podmínky je
vyloučit využívání výjimky v případech, kdy dotčený subjekt zároveň může vykonávat
významnější část své činnosti v hospodářské soutěži s jinými subjekty. Z bodu 64 posledně
uvedeného rozsudku pak plyne, že při posouzení splnění této podmínky musí být vzaty
v úvahu nejen kvantitativní, ale rovněž kvalitativní okolnosti. Vedle samotného
procentuálního podílu bude proto rozhodující rovněž to, jaký charakter má činnost, která
ve prospěch veřejného zadavatele není zadávána (zpravidla se bude jednat o nahodilou
činnost například k využití aktuálně volné kapacity a nikoliv o určité procento činnosti
vykonávané plánovaně či dlouhodobě ve prospěch jiného subjektu). V bodech 65 až 67
rozsudku se pak Evropský soudní dvůr vyjádřil k povaze činností, které je možné započítat
mezi činnosti vykonávané ve prospěch veřejného zadavatele. Zohlednit je tak možné nejen
činnosti zadané jako veřejná zakázka, nýbrž i činnosti vykonávané na základě udělených
koncesí. Není rozhodující, kdo dodavatele za předmětné činnosti odměňuje (sám zadavatel
nebo třetí osoby – uživatelé poskytovaných plnění). Novelizace tedy ve světle výše
uvedeného nestanoví konkrétní procento, nýbrž používá pojem „činnost téměř výlučně“,
který je třeba vykládat v souladu s výše uvedeným rozsudkem Evropského soudního dvora
a který do budoucna umožní pružně reagovat na aktuální vývoj judikatury Soudního dvora
EU. Změnu v pojetí in-house výjimky přináší revize zadávacích směrnic EU, které přináší
podstatné změny v oblasti zadávání veřejných zakázek.
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3. EVROPSKÁ KOMISE CHYSTÁ PŘEVRATNÉ ZMĚNY
ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Evropská komise na začátku roku 2011 zahájila veřejné konzultace k zamýšlené rozsáhlé
revizi práva veřejných zakázek. Záměry jsou podrobně popsány v rozsáhlém dokumentu s
názvem Zelená kniha o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek.
Podstatnou otázkou Zelené knihy je však zejména to, jak podrobná má být úprava na
úrovni práva EU, respektive zda je žádoucí její podstatné zjednodušení a liberalizace.
Zelená kniha dále zmiňuje otevření většího prostoru zadavatelům pro vyjednávání
s uchazeči v rámci zadávacího řízení. Zvláštní kapitolu pak představuje zadávání zakázek
v rámci spolupráce veřejných orgánů (in-house procurement), zde se záměry EK týkají
především upřesnění pravidel pro vynětí těchto zakázek z právní regulace, které jsou dosud
stanoveny prakticky pouze judikaturou Soudního dvora EU, případně též rozšíření výjimky
i na další případy.

Výjimky z režimu aplikace nových zadávacích směrnic EU
Podle článku 11 návrhu nové zadávací směrnice EU pro veřejné zadavatele2 s marginální
rubrikou „Vztahy mezi orgány veřejné správy“ zakázka zadaná veřejným zadavatelem jiné
právnické osobě spadá mimo oblast působnosti této směrnice, pokud jsou splněny
následující kumulativní podmínky:
a)

veřejný zadavatel ovládá dotyčnou právnickou osobu obdobně, jako ovládá vlastní
organizační složky;

b)

alespoň 90 % činností této právnické osoby je vykonáváno pro ovládajícího
veřejného zadavatele nebo pro jiné právnické osoby ovládané týmž veřejným
zadavatelem;

c)

v ovládané právnické osobě nemá účast žádný soukromý subjekt.

2

Aktuální stav projednávání těchto zadávacích směrnic je takový, že Evropský parlament a Rada je
projednávají v prvním čtení. Podle plánu se předpokládá přijetí směrnic do konce roku 2012 s transpoziční
lhůtou do 30. 6. 2014.
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Má se za to, že veřejný zadavatel ovládá právnickou osobu obdobně, jako ovládá vlastní
organizační složky, pokud má rozhodující vliv na strategické cíle i významná rozhodnutí
ovládané právnické osoby.
Výjimka se použije rovněž v případě, že ovládaný subjekt, který je veřejným zadavatelem,
zadá zakázku svému ovládajícímu subjektu nebo jiné právnické osobě ovládané stejným
veřejným zadavatelem, pokud v právnické osobě, jíž je veřejná zakázka zadána, nemá
účast žádný soukromý subjekt. Veřejný zadavatel, který neovládá právnickou osobu, však
může zadat veřejnou zakázku bez použití této směrnice právnické osobě, kterou ovládá
společně s jinými veřejnými zadavateli, pokud jsou splněny následující podmínky:
a)

veřejní zadavatelé ovládají společně právnickou osobu obdobně, jako ovládají vlastní
organizační složky;

b)

alespoň 90 % činností této právnické osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby ovládané týmiž veřejnými zadavateli;

c)

v ovládané právnické osobě nemá účast žádný soukromý subjekt.

Pro účely písmene a) se má za to, že veřejní zadavatelé společně ovládají právnickou
osobu, pokud jsou splněny následující kumulativní podmínky:
d)

rozhodovací orgány ovládané právnické osoby jsou složeny ze zástupců všech
zúčastněných veřejných zadavatelů;

e)

tito veřejní zadavatelé jsou s to společně vyvíjet rozhodující vliv na strategické cíle a
významná rozhodnutí ovládané právnické osoby,

f)

ovládaná právnická osoba nesleduje žádné zájmy, které se neshodují se zájmy orgánů
veřejné správy, které jsou k ní přidruženy,

g)

ovládané právnické osobě neplyne z veřejných zakázek s těmito veřejnými zadavateli
žádný zisk kromě úhrady skutečných nákladů.

Dohoda uzavřená mezi dvěma nebo více veřejnými zadavateli není považována za
veřejnou zakázku ve smyslu čl. 2 bodu 6 této směrnice, pokud jsou splněny následující
kumulativní podmínky:
h)

dohoda zakládá mezi zúčastněnými veřejnými zadavateli skutečnou spolupráci, která
je zaměřena na společný výkon úkolů veřejné služby a zahrnuje vzájemná práva a
povinnosti stran;

i)

dohoda se řídí pouze ohledy souvisejícími s veřejným zájmem;
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j)

zúčastnění veřejní zadavatelé neuskutečňují na volném trhu více než 10 % obratu z
činností, které jsou relevantní v kontextu dohody;

k)

dohoda nezahrnuje jiné finanční převody mezi zúčastněnými veřejnými zadavateli
než finanční převody odpovídající úhradě skutečných nákladů na stavební práce,
služby nebo dodávky;

l)

v žádném ze zúčastněných veřejných zadavatelů nemá účast žádný soukromý
subjekt.

Neexistence soukromé účasti se ověřuje při zadání zakázky nebo při uzavření dohody.
Výjimky výše uvedené přestávají platit okamžikem vstupu soukromého subjektu,
v důsledku čehož je třeba otevřít probíhající zakázky soutěži prostřednictvím řádných
zadávacích řízení.
Na rozdíl od současných směrnic, které výslovně výjimku in-house neupravují, nové
návrhy zadávací směrnice pro veřejné zadavatele ji upravovat mají. Je samozřejmě
otázkou, v jakém konečném znění budou nové zadávací směrnice schváleny, neboť jejich
legislativní vývoj neskončil.
Právní úprava této výjimky v novém návrhu zadávacích směrnic je v souladu se současnou
výkladovou praxí Soudního dvora EU. Uvádí však podmínku, kterou by nově veřejný
sektor měl po přijetí nových zadávacích směrnic v průběhu roku 2014 zvažovat, a to že
alespoň 90 % činností této právnické osoby je vykonáváno pro ovládající veřejné
zadavatele nebo pro jiné právnické osoby ovládané týmiž veřejnými zadavateli.

4. REALIZACE ČINNOSTÍ SUBJEKTEM POSKYTUJÍCÍM SLUŽBY
V PŘÍPADĚ POSTUPU DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH
ZAKÁZKÁCH
Veřejný sektor je oprávněn v souladu se zákonem o veřejných zakázkách objednat
realizace činnosti u poskytujícího subjektu jako prověřeného dodavatele např. v případě
činností dle aktuální potřeby dle § 13 odst. 8 ZVZ, dle kterého při stanovení
předpokládané hodnoty je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných,
spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období. To
neplatí pro dodávky nebo služby, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období
proměnlivá a zadavatel tyto dodávky nebo služby pořizuje opakovaně podle svých
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aktuálních potřeb; zadavatel je však povinen vždy dodržet zásady podle § 6 odst. 1 ZVZ.
Uvedené ustanovení umožňuje zadat veřejné zakázky menších hodnot na služby obecného
hospodářského zájmu. Hodnota takových aktuální zakázek by měla být menší odpovídající
aktuální potřebě, která není a priori založena na plánovitém poptávání služeb. Tímto
způsoben může veřejný sektor zadat jednotlivé zakázky na zpracování studií, apod.
Poskytující subjekt se může ucházet o veřejné zakázky malého rozsahu a podlimitní
a nadlimitní veřejné zakázky jako kterýkoliv jiný dodavatel.

5. JINÝ NÁVRH ŘEŠENÍ PRO FUTURO ZA ÚČELEM PLNÉHO
VYUŽITÍ IN-HOUSE VÝJIMKY
Pokud by poskytující společnost fungovala pouze jako servisní organizace kraje a dle
návrhu nových zadávacích směrnic by 90 % svých činností vykonávala pro veřejný sektor,
bylo by možné uplatnit režim in-house výjimky pro jakékoliv veřejné zakázky zadané
veřejným sektorem. Činnosti pro jiné subjekty by mohla vykonávat dceřiná společnost
subjektu poskytující služby v obecném hospodářském zájmu.
Lze uvést, že obdobná řešení použily ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách jiné
subjekty. Např. dopravní podnik zajišťující městskou dopravu je v postavení veřejného
a sektorového zadavatele. Pokud podnikal v souvisejících činnostech (např. prodával
autobusy jinému dopravnímu podniku), byl nucen v režimu zákona o veřejných zakázkách
jako veřejný zadavatel nakoupit autobusy, které zamýšlel nabídnout v rámci zadávacího
řízení jinému dopravnímu podniku, což se ukázalo prakticky nerealizovatelné. Dopravní
podnik uvedené řešil založením dceřiné společnosti, která pokud prodávala autobusy
a vykonávala čistě komerční činnosti, v režimu zadavatele dle zákona o veřejných
zakázkách nebyla a rovněž dopravní podnik po založení dceřiné společnosti nemusel řešit
výkon podstatné části činností ve prospěch města.

6. SUBVENCE (VEŘEJNÁ PODPORY) NA KRYTÍ NÁKLADŮ
SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU
V souladu s čl. 16, 87 Smlouvy EU napomáhá poskytování této veřejné služby
hospodářskému rozvoji oblasti s vysokou nezaměstnaností a umožňuje v této oblasti rozvoj
určitých hospodářských činností, které nejsou v rozporu se společným zájmem EU.
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Podle čl. 107 a 108 Smlouvy o fungování EU veřejná podpora je neslučitelná se společným
trhem nestanoví-li tato smlouva jinak. Veřejná podpora je tedy v zásadě vždy zakázána,
pokud není stanovena výjimka z tohoto pravidla. Významné je vymezení definice veřejné
podpory, kterou právní předpisy a nauka definuje tak, že musí splnit současně níže
uvedené definiční znaky:
1)

podpora (subvence, dar, dotace, vklad do společnosti),

2)

poskytnutá členským státem nebo z jiných veřejných zdrojů (krajských, obecních,
atd.),

3)

narušující nebo hrozící narušováním hospodářské soutěže tím, že zvýhodňuje určité
podnikání,

4)

v míře již může být dotčen obchod mezi členskými státy

Pokud provedeme test znaků veřejné podpory (musí být splněny všechny znaky společně,
aby šlo o veřejnou podporu) lze dospět k těmto závěrům, veřejným sektorem poskytnutá
plnění na služby obecného hospodářského zájmu poskytnuté třetím subjektům
soukromoprávních forem (s.r.o., a.s.) splňují výše uvedené 4 znaky takto:
Test znaku: 1) podpora – ANO
Test znaku: 2) z veřejných zdrojů – ANO
Test znaku: 3) podnikání – činnost subjektu poskytujícím služby je podnikáním – ANO
Test znaku: 4) narušující nebo hrozící narušením hospodářské soutěže v míře již může být
dotčen obchod mezi členskými státy – ve většině případů tento znak splněn být nemusí.
Pomocná výkladová věta Komise a Soudního dvora Evropské unie k testu znaku 4 zní:
znak není splněn, jestliže tato podpora neovlivní negativně tržní podmínky v takové míře,
jež by byla v rozporu se společným trhem (alespoň 1 dodavatel z jiného členského státu
důvodně pociťuje újmu).
Čl. 107 odst. 3 písm. e) Smlouvy o fungování Evropské unie stanoví, že za slučitelné se
společným trhem mohou být považovány některé další podpory, jejichž přesný obsah
a rozsah určují rozhodnutí Rady, Komise či Soudního dvora Evropské unie. O veřejnou
podporu nejde, pokud jde o platbu za zajištění závazku veřejné služby (viz čl. 106 odst. 2
Smlouvy o fungování Evropské unie). Vychází se ze skutečnosti, že státy v širším pojetí
(v užším pojetí i kraj a obec) mohou stanovit tzv. pověřovacím aktem určité služby
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(zakázky) obecného hospodářského zájmu (v oblastech, kde nefunguje plně tržní
mechanismus), které mohou vykonávat určené veřejné podniky nebo jiné podniky, musí
však dodržet pravidla Smlouvy o fungování Evropské unie. Za to jim náleží kompenzace
(odměna). Tuto odměnu, pokud je řádně určena a vypočtena, nelze považovat za veřejnou
podporu. K závazku veřejné služby existuje mnoho rozhodnutí Komise. Principy shrnuje
rozhodnutí

Altmark

Trans

GmbH

a

Regierungspräsidium

Magdeburg

v Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (2003), Sb.rozh. s.I.-7747.
Dne 20. 12. 2011 Evropská komise přijala nové právní předpisy regulující poskytování
vyrovnávací platby za výkon služeb obecného hospodářského zájmu (SGEI), které
nahrazují původní předpisy tzv. altmarského balíčku z roku 2005, které tvoří:


rozhodnutí Komise ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné
služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu („Rozhodnutí SGEI“)



rámec Evropské unie pro státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek
veřejné služby („Rámec SGEI“)



sdělení Komise o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na
vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
(„Sdělení SGEI“).

Uvedený balíček doplňuje nařízení Komise EU (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012,
o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis
udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu, dle kterého
nesmí celková částka podpory de minimis udělená jednomu podniku poskytujícímu služby
obecného

hospodářského

zájmu

v žádném

tříletém

období

přesáhnout

částku

500 000 EUR. Tímto právním předpisem se výrazně navyšuje obecný limit podpory de
minimis pro podniky pověřené k výkonu služby obecného hospodářského zájmu.
Podle bodu 8 preambule rozhodnutí SGEI členské státy (potažmo municipality) mají i dle
nových pravidel širokou pravomoc v uvážení, kterou službu budou považovat jako SGEI.
Kontrola správnosti kazuistického rozhodnutí zadavatele podléhá kontrolní činnosti
Evropské komise a Soudního dvora EU. V daném případě lze souhlasit s názorem Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže (www.compet.cz), že v případě služeb obecného zájmu
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se nejedná o klasické služby poskytované na trhu, ale o služby, které se vyznačují tím, že
odpovědnost za tyto služby nese stát v širším slova smyslu a jsou obvykle zajišťovány
státem, kraji či obcemi ve veřejném zájmu (tzn. v zájmu veřejnosti) a specifickým znakem
těchto služeb je fakt, že pokud by nebyly finančně podporovány veřejnými subjekty,
nebyly by poskytovány na trhu vůbec nebo by byly poskytovány v nižší kvalitě či rozsahu.
Opodstatněnost finanční podpory služeb obecného zájmu ze strany veřejných subjektů
vychází z tržního selhání v oblasti nabídky těchto služeb.
Z uvedeného důvodu dotace (subvence) z veřejných zdrojů dotující služby obecného
hospodářského významu nejsou veřejnou podporou, pokud v souladu s rozhodnutím SGEI
splní kumulativně tyto podmínky.
Tyto podmínky rozhodnutí SGEI převzalo z rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci C280/00 Altmark Trans a Regierungspräsidium Magdeburg v. Nahverkehrsgesellschaft
Altmarkve, kde je uvedeno, že vyrovnávací platba za závazek veřejné služby není státní
podporou ve smyslu článku 107 Smlouvy, pokud jsou splněna čtyři kumulativní kritéria.
Za prvé, podnik, který je příjemcem vyrovnávací platby, musí být skutečně pověřen
závazky veřejné služby a tyto závazky musí být jasně vymezeny. Za druhé, parametry na
jejichž základě je vyrovnání vypočteno, musí být předem stanoveny objektivním a
transparentním způsobem. Za třetí, vyrovnání nesmí přesahovat meze toho, co je nezbytné
k pokrytí všech nebo části nákladů vynaložených k plnění závazků veřejné služby se
zohledněním příslušných příjmů a přiměřeného zisku. Za čtvrté, pokud v konkrétním
případě nebyl podnik, který má plnit závazky veřejné služby, vybrán prostřednictvím řízení
pro zadávání veřejných zakázek, které by umožnilo vybrat uchazeče schopného poskytovat
předmětné služby s nejnižšími náklady pro společnost, musí být výše nezbytné
vyrovnávací platby určena na základě analýzy nákladů, které by na plnění těchto závazků
vynaložil běžný, řádně řízený podnik disponující odpovídajícími prostředky. Pověření
k výkonu SGEI by nemělo překračovat dobu 10 let.
Aby šlo o služby v obecném hospodářském zájmu, by´t neexistuje taxativní výčet takových
služeb, mělo by jít o služby blízké službám uváděným v rámci příkladů oblastí služeb na
www.compet.cz v části veřejné podpory, v nichž lze identifikovat služby obecného zájmu,
které za splnění dalších podmínek nejsou veřejnou podporou dle Smlouvy o fungování
Evropské unie. Jsou tam uváděny tyto oblasti: přeprava cestujících, poštovní služby,
energetika, odpadové a vodní hospodářství, finanční služby, veřejnoprávní vysílání,
širokopásmová infrastruktura, zdravotní péče, sociální služby.
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Pravidla SGEI stanoví, že pokud příjemce podpory vykonává hospodářské činnosti v rámci
i mimo rámec služby obecného hospodářského zájmu, musí být ve vnitropodnikovém
účetnictví příjmy a výdaje spojené s poskytováním služby obecného hospodářského zájmu
vykazovány odděleně od příjmů a výdajů spojených s jinými službami; kromě toho musí
být vymezeny parametry přidělování příjmů a výdajů. Náklady spojené s jinými činnostmi,
než je poskytování služby obecného hospodářského zájmu, musí pokrýt veškeré přímé
náklady, příslušný podíl společných nákladů a přiměřenou návratnost kapitálu. Na tyto
náklady se neposkytne vyrovnávací platba.
Článek 7 rozhodnutí SGEI nadto stanoví, že v případě vyrovnávací platby nad 15 milionů
EUR udělené podniku, který vykonává i činnosti mimo rozsah služby obecného
hospodářského zájmu, zveřejní daný členský stát na internetu nebo jiným vhodným
způsobem tyto informace:


pověřovací akt;



částky podpory udělované podniku na ročním základě.

Členské státy mají po dobu trvání pověření a alespoň deseti let od konce doby pověření k
dispozici veškeré údaje nezbytné k určení toho, zda je poskytnutá vyrovnávací platba
slučitelná s tímto rozhodnutím.

ZÁVĚR A SHRNUTÍ
Vzhledem k výše uvedenému rozboru lze na základě znění příslušných ustanovení právní
úpravy a závěrů soudní praxe – jak na ně bylo vpředu poukázáno – dovodit, že poskytování
služeb v obecném hospodářském zájmu je možné toliko v právním rámci stanoveném
právními předpisy EU a blíže vymezeným rozhodovací praxí Soudního dvora EU.
Poskytování těchto služeb třetími subjekty je za splnění daných podmínek proveditelné.
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BOD INDIFERENCIE A JEHO VPLYV NA OPTIMÁLNU
KAPITÁLOVÚ ŠTRUKTÚRU

prof. Ing. Peter MARKOVIČ, Ph.D.
peter.markovic@vske.cz

ABSTRACT
Paper focuses on the issue of point of indifference, in relation to company capital
structure. This is a partial exit monograph documenting actual results of Czech
companies following the methodology of the Ministry of Industry and Trade.
Examining the issue of financial and capital structure largely depends on the nature
of the business - the subject of activity, size of enterprise criterion, and accessibility to
funding - and in terms of the EU will be greatly determined by the continental way of
financing business. The dominance of the banking sector and credit financing at the
expense of issues of equity and equity securities significantly complicates the process
of optimization of financing, the absence of suitably adjusted financial infrastructure.
Keywords: cost of capital, financial structure, indifference point, sustainability.

1.

FINANČNÁ A KAPITÁLOVÁ ŠTRUKTÚRA PODNIKU

Finančná a kapitálová štruktúra podniku sú z hľadiska finančného výkazníctva druhou
stranou bilancie podniku, označovanej ako pasíva (vlastné imanie a záväzky), avšak toto
označenie neprejudikuje spôsob správania sa manažmentu. Keď abstrahujeme od vplyvu
teórie agentstva, základnou úlohou finančného manažéra je zabezpečiť taký podiel
vlastného a cudzieho kapitálu, aby sa finančne zabezpečili všetky aktivity plánované
v krátkodobom, strednodobom a dlhodobom horizonte, pri zachovaní udržateľnosti
podnikania. V súčasnom svete financií, ktorý sa vyznačuje vysokou závislosťou na
úverových zdrojoch, sa ťažko presadzuje subjektom, ktoré nedokážu preukázať uspokojivú
vybavenosť vlastným kapitálom a nevyhnutnými zárukami (zábezpeky vo forme
vysokobonitného majetku). Samotná podstata podnikania, invenčný podnikateľský zámer,
je veľmi slabým argumentom pri vedení rozhovorov s potenciálnymi veriteľmi alebo
investormi. Finančné inžinierstvo pri analýze dosahov finančnej revolúcie na svet financií
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upozorňuje na správanie sa štátov na finančných trhoch, ktoré vedie k intenzívnejšej
aktivácii vytláčacieho efektu a štáty tak odčerpávajú zdroje, určené na súkromné rozvojové
investície1. Bitka o obmedzené zdroje sa zostruje, príp. presúva na trhy majetkových
cenných papierov a to za predpokladu, že daný región má pomerne dobre rozvinutý
kapitálový trh. Vychádzajúc z modelov financovania podnikateľských aktivít (angloamerický, kontinentálny, ázijský, japonský), pri zohľadnení regionálnej dislokácie
podnikov, môžu pri riešení finančnej a kapitálovej štruktúry vznikať najvýznamnejšie
problémy hlavne v našom (kontinentálnom) spôsobe financovania podnikov, bazírujúcom
na bankovom financovaní. Ostatná finančná kríza jasne poukázala, čo sa môže stať
s ekonomikou, v ktorej sa zastavia úverové transakcie, v dôsledku najskôr prehnaného
riskovania zo strany bánk a následne neprimeraného škrtenia úverových zdrojov. Zdá sa,
že s uvedenými tendenciami sa samotné finančné trhy nevysporiadajú, preto je primeraná
úroveň regulácie nevyhnutným predpokladom zachovania rastového vývoja podnikov a
ekonomík. Okrem ekonomických aspektov naďalej zostáva otvorená otázka spoločenskej
zodpovednosti podnikania a morálne princípy správania sa jednotlivých účastníkov trhu.
Hodnotenie finančnej štruktúry podniku, predpokladá skúmanie vzájomnej relácie medzi
objemom vlastného kapitálu a cudzieho kapitálu. Vychádzajúc z aktuálne platnej
legislatívnej úpravy2 môže byť problémom:


definovanie základného kapitálu a zníženie požiadavky na základný kapitál v prípade
kapitálových spoločností,



nejasné vymedzenie postavenie tichého spoločníka a vykazovanie jeho kapitálového
vkladu v podnikovej bilancii,



príspevky fondu rizikového kapitálu, ktoré majú charakter dočasného financovanie,
ale prepojeného na vlastný kapitál podniku,



fakultatívne zobrazovanie mezaninového financovania,



transferovanie kapitálu v rámci skupiny podnikov, bez vhodného zobrazenia ceny
financovania,

1

MARKOVIČ, P. a kol. 2007. Manažment finančných rizík podniku. Implementácia derivátových kontraktov.
Bratislava : Iura Edition, 2007. S. 46. ISBN 978-80-8078-132-3.
2
Zákon č. 513/1991 Zb. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nehorších predpisov.
Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních korporácích v znení neskorších predpisov.
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dlhodobý vývoj úrokových sadzieb bezrizikových investícií a manipulácie na
úverovom trhu,



vykazovanie záväzkov z neistých transakcií, z ktorých však plynú v budúcnosti
kapitálové príjmy (napr. derivátové transakcie).

Z pohľadu kapitálovej štruktúry, teda vzájomnej relácie medzi dlhodobým kapitálom a
dlhodobým majetkom možno konštatovať, že procesy optimalizácie financovania spravidla
reflektujú potreby a možnosti veľkých podnikov, kde voľba kapitálových zdrojov je z
hľadiska kvality takmer neobmedzená, za predpokladu dostatočného vybavenia vlastnými
zdrojmi. Absencia prístupov určených pre malé a stredné podniky je pochopiteľná, keďže
ich vyjednávacia pozícia voči poskytovateľom cudzieho kapitálu je bez dostatočnej
garancie „silného hráča“, takmer zanedbateľná. Existencia podporných programov môže
krátkodobo vyriešiť disproporcie medzi ponukou a dopytom, ale naďalej chýba systémové
riešenie, aspoň v takej podobe ako je v Spolkovej republike Nemecko – systém tzv.
družstevných sporiteľní.
Samostatnú skupinu pomoci pri financovaní malých a stredných podnikov tvorí rozsiahla
škála podporných programov, ktorými sa čiastočne podporuje regionálna udržateľnosť
podnikania, zmierňovanie znevýhodnených podmienok podnikania, príp. selektívna
podpora vybraných odvetví. V tab. 1 a 2 sú vybrané dva príklady za Českú republiku,
v tabuľkách 3 a 4 nasleduje obdobná podpora v Slovenskej republike.

Ukazatel
Podané žádosti
Kladně vyřízené žádosti
Zamítnuté žádosti nebo
odstoupení žadatele
Žádosti převedené do
následujícího roku

2011
487
241

2012
1 095
793

2013
1 903
1 563

2014
2 423
1 988

2015
3 275
2 688

109

125

229

210

581

137

177

111

225

6

Tabuľka 1: Žádosti o podporu a jejich vyřizování od roku 2014. Zdroj: Zpráva o vývoji
malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2015, s. 25.
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Počet uzavřených
smluv
2 661
13
9
18
2 701

Program
Záruky
Záruky
Úvěry
Úvěry

ZÁRUKA
INOSTART
REVIT
Regionální úvěry v Jihočeském kraji
Celkem

Objem podpor
(mil. Kč)
6 913
65
46
19
7 043

Tabuľka 2: Realizace úvěrových a záručních programů v roce 2015. Zdroj: Zpráva o
vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2015, s. 25
Obdobie
Schválené
Poskytnuté
Portfólio

2013
objem
(tis. €)
136 711,31
114 468,61
344 338,32

počet
605
668
1 610

2014
objem
(tis. €)
104 497,37
118 554,47
355 407,82

počet
733
884
1 882

2015
objem
(tis. €)
131 009,01
132 327,24
365 994,23

počet
723
812
1 993

Tabuľka 3: Stav poskytnutých priamych úverov v rokoch 2013-2015. Zdroj:
https://www.szrb.sk/files/files/SZRB_vyrocka_web.pdf (cit. 2016-12-20).

Obdobie
Schválené
Poskytnuté
Portfólio

2013
objem
(tis. €)
35 946
35 916
156 990

počet
401
400
1 449

2014
objem
(tis. €)
25 275
25 275
112 703

počet
273
273
1 045

2015
objem
(tis. €)
34 889
34 889
108 644

počet
253
253
899

Tabuľka 4: Stav poskytnutých záruk (v rámci záručných programov) v rokoch 2013-2015.
Zdroj: https://www.szrb.sk/files/files/SZRB_vyrocka_web.pdf (cit. 2016-12-20)
Špecifickosť financovania malých a stredných podnikov, vyvolaná nedostatkom vlastného
a cudzieho kapitálu a chýbajúcimi garanciami vo forme základného kapitálu a rezervného
fondu (väčšina právnych foriem podnikania), zvyšuje tlak na vytváranie nových prístupov
financovania. Vychádzajúc z modelov financovania, ktoré poznáme vo finančnej teórii
a ekonomickej praxi, môžeme predpokladať, akým smerom sa bude uberať finančná
a kapitálová štruktúra malých a stredných podnikov:


Anglosaský model financovania – dominantné postavenie v tomto systéme má
organizovaný trh kapitálu (burza), kde záujemcovia o kapitál priamo oslovujú
individuálnych a inštitucionálnych investorov alebo využívajú služby komerčných
bánk pri sprostredkovaní tohto kontaktu. V poslednom desaťročí sa výrazne rozvinú
trh rizikového kapitálu, ktorý je v Spojených štátoch amerických štyrikrát väčší ako
v celej Európskej únii.



Model kontinentálnej Európy – predpokladá dominanciu bankového sektora tak pri
získavaní úverových zdrojov ako aj pri umiestňovaní cenných papierov na
finančných trhoch. Dominancia bankového sektora je vyvolaná nedostatočne
84

rozvinutý burzový trh (chýbajúca tradícia sporenia vo forme nákupu majetkových
alebo podielových cenných papierov). Nedostatočnú rozvinutosť trhu rizikového
kapitálu musí substituovať štát prostredníctvom rôznych garančných a podprogramov. Tieto systémy však problematický, pretože vnáša do trhového prostredia
nerovnováhu (selektívna podpora odvetví, regiónov; priestor pre politické
špekulácie).


Ázijský model – bazírujúci na vytváraní špeciálnych finančných korporácií,
združujúcich voľné finančné prostriedky rozdeľujúcich tieto prostriedky na základe
voľnejších kritérií. Vytvára sa tak určitá protiváha bankovému sektoru, pretože
regulačné opatrenia sa spravidla nevzťahujú na tieto korporácie. Vytváranie takýchto
záujmových združení vedieť budovaniu tretieho piliera financovania podnikov, nemá
však pozitívny dosah na financovanie malých a stredných podnikov.



Možno predpokladať a súčasne to potvrdzuje aj finančná teória, že takýto spôsob
financovania podnikov, z dlhodobého hľadiska, nepôsobí pozitívne na generovanie
nových inovácií. Inovačný potenciál, hlavne v oblasti informačných technológii
a digitalizáciu procesov, bude prebiehať v područí veľkých podnikov, ktorých
kapitálová sila bude narastať aj pod s vplyvom zadržiavania významných inovácií.
Vo finančnej štruktúre veľký podnikov bude dominovať cudzí kapitál, naopak malé
a stredné podniky budú naďalej odkázané na podporné programy, prípadne
financovanie cudzím kapitálom, nesúcimi vysokú prirážku za riziko.



Centrálnym motívom pri hodnotení finančnej a kapitálovej štruktúry je snaha
o kvantifikáciu nákladov kapitálu a následne prispôsobovanie štruktúry kapitálu,
v záujme znižovania podielu v relatívne drahého kapitálu. Skúmanie nákladov
kapitálu vyžaduje inú dekompozíciu jednotlivých položiek, v porovnaní s členením
kapitálu v pasívach súvahy. Pre potreby tohto výskumu sa bude uvažovať s členením
kapitálu na:


Vlastný kapitál podniku z externých zdrojov – ktorý má konkrétneho
poskytovateľa (predpokladá sa, že poskytovateľ tohto kapitálu môže byť aj
manažérom daného podniku).



Vlastný kapitál podniku z interných zdrojov – vzniká podnikateľskou
činnosťou zabezpečuje prírastok hodnoty podniku pripadajúcej na vlastníkov.
Zmysluplné investovanie tohto kapitálu sa priamo prejavuje v rastúcom podiele
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jednotlivca na zisku podniku. V prípade vyplácania výnosu, je táto položka
vylúčená z posudzovania nákladov kapitálu.


Úročený cudzí kapitálu podniku – je poskytovaní podniku na základe úverovej
zmluvy, mala teda charakter peňažného plnenia, s postupnou návratnosťou.
Cena tohto kapitálu je reprezentovaná nominálnou úrokovou sadzbou.



Neúročený cudzí kapitál podniku – získava podnik spravidla na nepeňažnej
báze, bez povinnosti uhrádzať úroky, za predpokladu, že si svoje platobné
povinnosti splniť načas ako nám rozsahu. Pri hodnotení nákladov kapitálu sa
táto forma kapitálu zohľadňuje iba v prípade, ak si povinné plní svoje platobné
povinnosti.



Úplatný kapitál podniku – je jednoduchým súčtom vlastného kapitálu
z externých zdrojov a úročeného cudzieho kapitálu. V prípade zlyhania
podniku pri plnení platobných povinností voči poskytovateľom neurčeného
cudzieho kapitálu, započítava sa aj tá časť neúročeného cudzieho kapitálu,
ktorá nebude uhradená v dohodnutom termíne.

Uvedené členenie kapitálu rešpektuje teoretické prístupy v oblasti optimalizácie
podnikového kapitálu a zároveň poskytuje priestor pre objektívne zhodnotenie potreby
neinvestičného a investičného kapitálu. Opodstatnenosť takéhoto skúmania súvisia
s procesmi prijímania finančných rozhodnutí, podnik riadi svoje vzťahy s dodávateľmi a
odberateľmi na základe princípov cash a kredit manažmentu, čo je rozhodovanie
o krátkodobej alokácii kapitálu. Naproti tomu rozhodovanie o finančnej a kapitálovej
štruktúre patrí do oblasti finančného plánovania riadenie dlhodobých vzťahov
s poskytovateľmi kapitálu. Logickosť tejto úvahy potvrdzuje aj spôsob nadobudnutia
kapitálu, či je to na základe peňažného alebo výrobkového toku.

2. FINANČNÝ MODEL NÁKLADOV KAPITÁLU
Vytvorenie konzistentného modelu nákladov kapitálu (WACC) bazíruje na dostupnosti
trhových informácií a akceptácii tých nových predpokladov, ktoré majú opodstatnenie aj
v súčasnom turbulentnom prostredí finančných trhov. Je zrejmé, že odvodenie takéhoto
modelu bude vyžadovať prijatie zjednodušujúcich predpokladov, tieto však nebudú
eliminovať vplyvy rozhodujúcich faktorov, ale budú harmonizovať váhy faktorov
v modeli. Vychádzajme zo všeobecného predpokladu: náklady kapitálu podniku sú
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determinované náklady vlastného kapitálu nákladmi určeného cudzieho kapitálu. Váhami
v modeli bude stupeň finančnej samostatnosti a zadlženosť úročeným cudzím kapitálom.
Celkový kapitál podniku bude tvoriť iba úplatný kapitál (základné imanie, úročený cudzí
kapitál).
1. stupeň finančného modelu WACC

N K  NVK 

VK
CzK
 N CzK 
VK  CzK
VK  CzK

(1)

kde – NK sú náklady kapitálu podniku; NVK sú náklady vlastného kapitálu; NCzK sú náklady
cudzieho kapitálu; VK je vlastný kapitál; CzK cudzí kapitál.
V prvom stupni finančného modelu WACC sa sleduje nominálny pohľad na náklady
kapitálu, kde sa zobrazuje základný predpoklad pôsobenia – kombinácia vlastného a
cudzieho kapitálu vyvoláva vznik nákladov kapitálu, pričom obe zložky kapitálu majú
rovnoprávne postavenie a preferencia medzi nimi vzniká na základe nákladovosti.
2. stupeň finančného modelu WACC

N K  NVK 

VK
CzK
 N CzK  1  d  
VK  CzK
VK  CzK

(2)

kde – NK sú náklady kapitálu podniku; NVK sú náklady vlastného kapitálu; NCzK sú náklady
cudzieho kapitálu; VK je vlastný kapitál; CzK cudzí kapitál; d je sadzba dane z príjmov.
Druhý stupeň finančného modelu WACC vymedzuje pozitívnu referenciu úročeného
cudzieho kapitálu, doplnením úrokového daňového štítu a prináša objektivizáciu nákladov
úročeného cudzieho kapitálu. Všeobecné použitie tohto modelu je možné, pokým podnik
nedosiahne kritickú úroveň zadlženosti. Po prekročení tejto hranice model poskytuje iba
skreslenú predstavu o stave nákladov kapitálu.
3. stupeň finančného modelu WACC

N K  NVK 

VK
CzK
 N CzK  1  d 
 NFŤ
VK  CzK
VK  CzK

(3)

kde – NK sú náklady kapitálu podniku; NVK sú náklady vlastného kapitálu; NCzK sú náklady
cudzieho kapitálu; VK je vlastný kapitál; CzK cudzí kapitál; d je sadzba dane z príjmov;
NFŤ sú náklady finančných ťažkostí.
Doplnenie nákladov finančných ťažkosti do finančného modelu WACC vedie
k objektivizácii nákladov kapitálu po prekročení kritickej zadlženosti podniku. Treba
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podotknúť, že hodnota nákladov vlastného a úročeného cudzieho kapitálu sa musí
upravovať po rizikovú prirážku veriteľa a rizikovú prirážku vlastníka. Pokým podnik
nedosiahne kritickú úroveň zadlženosti funkcia nákladov kapitálu sa vyvíja predvídateľný
spôsobom, po prekročení kritickej úrovne zadlženosti je jej priebeh iba hypoteticky
odhadnuteľný (nevieme totiž modelovať ako sa budú správať jednotliví veritelia vlastníci
t.j., aké rizikové prirážky budú požadovať).
4. stupeň finančného modelu WACC

N K  NVK 

VK
CzK
 N CzK  1  d 
 NFŤ  ANVK  AN CzK
VK  CzK
VK  CzK

(4)

kde – NK sú náklady kapitálu podniku; NVK sú náklady vlastného kapitálu; NCzK sú náklady
cudzieho kapitálu; VK je vlastný kapitál; CzK cudzí kapitál; d je sadzba dane z príjmov;
NFŤ sú náklady finančných ťažkostí; ANVK sú agentské náklady vlastného kapitálu; ANCzK
sú agentské náklady cudzieho kapitálu.
Posledný stupeň finančného modelu WACC uzatvára pohľad na kvantifikovateľné faktory
determinujúce náklady kapitálu podniku. Uplatniteľnosť tohto vzťahu je možná
v podnikoch

s dôsledným

delení

vlastníckej

a manažérskej

pozície.

V záujme

objektivizácie výsledku treba vylúčiť pomerne veľkú skupinu podnikov, keďže správanie
manažéra a vlastníka v jednej osobe nebude spôsobovať vznik agentských nákladov
a náklady finančných ťažkosti budú na nízkej úrovni – nepredpokladá sa morálny hazard
manažéra/vlastníka. Inak povedané, štvrtý stupeň finančného modelu je vhodné aplikovať
v stredne veľkých a veľkých podnikoch.
V prostredí malých a stredných podnikov nájde najširšie uplatnenie druhý stupeň
finančného modelu, v dôsledku spojenia vlastníctva a manažérstva podniku, pod vplyvom
citlivého vnímania rizika zadlženosti (relativizuje sa tým vplyv nákladu finančných
ťažkostí). Na prvý pohľad sa môže stať, že vylúčenie nákladov finančných ťažkosti
z modelu WACC je určitým krokom späť, opak je však pravdou. Náklady finančných
ťažkosti majú svoje opodstatnenie práve v podnikoch, kde manažér a vlastník sú dve osoby
a reálne hrozí, že manažér bude prijímať rozhodnutia, ktorými chceme dosiahnuť sympatie
u vlastníka (vyššie zhodnotenie vkladu do základného imania, stabilný počet hlasovacích
práv, presun zadlženosti z úročeného na neúročený cudzí kapitál).

3. BOD INDIFERENCIE A INVESTIČNÉ ROZHODOVANIE
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Optimalizácia kapitálovej štruktúry získala na význame v priebehu fungovania podniku,
pri rozbehnutej investičné a prevádzkové činnosti podniku. Vznik nových investičných
príležitostí býva spravidla spúšťacím mechanizmom prvé úvahy o prijatí nového úplatného
kapitálu. Rozhodovacia schéma býva založená na teórie preferencie, teda podnik najskôr
preferuje vytvorené interné zdroje, následne sa prikláňa k úročeným cudzích zdrojov a na
poslednom mieste ponecháva priestor pre navýšenie základného kapitálu. Tento postup je
pochopiteľný, má svoje racionálne jadro, avšak neberie do úvahy nákladovosť jednotlivých
zdrojov kapitálu. Príčinu treba vidieť v snahe regulovať zadlženosť podnikov,
v nezvyšovaní nárokov na vlastníkov a v efektívnou využití vnútorných zdrojov. Súčasne
ekonomické vzťahy nútia podniky, aby si vytvárali dostatočne vnútorné rezervy na prežitie
krízových situácii, čo je v protiklade s tézou investičného rozhodovania. Investičné
rozhodovanie, charakteristické svojou dlhodobosťou, nedokážem podchytiť krátkodobé
výkyvy likvidity a rentability, čo z pohľadu denného riadenia môže ohroziť efektívnosť
všetkých investičných projektov. Jeden z parametrov investičného projektu, očakávané
cash flow, signalizuje schopnosť projektu generovať finančné alebo ekonomické prebytky
v jednotlivých časových etapách a tým napomáha pri odhaľovaní variantnosti financovania
kapitálových výdavkov. Keďže kapitálová štruktúra má svoju väzbu na dlhodobý majetok
podniku, treba v procese jej optimalizácie skúmať nielen nákladovosť vlastného a
úročeného cudzieho kapitálu, ale aj výnosnosť generovanú využitím dlhodobého majetku.
Úvaha o prepojení majetku a kapitálu smeruje k vytvoreniu modelu, ktorý by v sebe
integroval nákladovú a výnosovú stránku využitia kapitálu – cieľom by malo byť určenie
hraničného bodu (bodu indiferencie), v ktorom sa začne meniť preferencia štruktúry
využívania podnikového kapitálu.
Paradigma
„Existuje funkčný kapitálový
trh?“
Časové obdobie
Zástanca
Ktoré finančné parametre sú
rozhodujúce?
Ako sa rozhoduje o opatreniach?

Odkiaľ pochádzajú námety na
investície a ich financovanie?
Odlišujú sa možné formy
financovania?

Klasické financie
„Nie“

Neoklasické financie
„Áno“

do r. 1960
Joel Dean
rendita, ukazovatele rendity
a účtovné hodnoty

od r. 1960
Irving Fisher

simultánne rozhodnutie, ktoré patrí
do kompetencie vrcholového vedenia
z privátneho okruhu, alebo osobných
prieskumov, avšak
v netransparentnom okolí – preto
existujú dobré a zlé námety
áno, sú heterogénne; každé
financovanie je „šité na mieru“ a sa
viaže na okolnosti a na zúčastnený
subjekt

89

súčasná hodnota a trhové ukazovatele
čiastkové rozhodnutia sú možné,
ktoré nevyžadujú uskutočňovať
preferenciu podniku a preto môžu
byť prijímané aj na nižších úrovniach
z transparentného prostredia a sú
všetkým známe – všetky sú trhovo
ocenené
nie, je tu konvergencia k vybraným
typom a finančné kontrakty sú
štandardizované (to, čo dokáže
podporiť predajnosť)

Tabuľka 5: Vybrané aspekty rozhodovanie o realizácii investičných projektov. Zdroj:
SPREMANN, K. 2010. Finance. München : Oldenbourg, 2010. S. 101. ISBN 978-3-48659108-8.
Finančné rozhodovanie o realizácii investičného projektu sa spravidla koncentruje na
hodnotenie kapitálových výdavkov, očakávaných peňažných tokov, životnosti investície,
rizikovosti investície a časovania investície. Problém kapitálovej štruktúry je čiastočne
integrovaný vo všetkých parametroch, ale vždy špecifickým spôsobom, napr.


kapitálové výdavky – rozhodovanie o podiele vlastného a úročeného cudzieho
kapitálu z hľadiska krytia počiatočných výdavkov;



očakávané peňažné toky – riešenie problému úhrady nákladov kapitálu a dodatočná
optimalizácia podielu vlastného a úročeného cudzieho kapitálu s ohľadom na
vykrytie krátkodobých výkyvov hotovosti;



životnosť – riešenie problému doby splácania úročeného cudzieho kapitálu vo väzbe
na požadovanú životnosť projektu;



rizikovosť – riešenie problému úhrady nákladov úročeného cudzieho kapitálu a jeho
splácania, pri meniacich sa očakávaných cash flow;



časovanie investície – riešenie problému vhodného okamihu čerpania úročeného
cudzieho kapitálu.

Takto defragmentovaný problém kapitálovej štruktúry, vo väzbe na financovanie
existujúceho podnikania, stavia celý proces optimalizácie do iného svetla. Odpovede na
niektoré otázky môže síce poskytnúť finančná teória, ale aj tu nastávajú disproporcie
v chápaní súvislostí (viď. tab. 5).
Fisher pri preferencii projektov predpokladá, že podnik bude aspoň časť kapitálových
výdavkov kryť finančnými prostriedkami z funkčného kapitálového trhu. Rozhodovanie
manažmentu bude sledovať tri konzekvencie:
1.

Všetky projekty budú zo strany podniku posudzované na základe príspevku
k hodnote podniku. Keďže sa koncentrujeme na hodnotenie projektu trhovými
ukazovateľmi, možno rozhodovanie o projekte presunúť na hierarchicky nižšie
stupne riadenia podniku.
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2.

Hodnotenie projektu na základe trhových údajov a súčasnej hodnoty umožňuje
objektívne posúdenie projektu a účtovné hodnoty sa dostávajú do úzadia.

3.

Rendita ľubovoľného opatrenia, meraná tzv. internou renditou sú málo podstatné.
Dôležitá je súčasná hodnota opatrenia. Preto majú aj ukazovatele viazané na renditu
nízku výpovednú hodnotu – pritom je jedno, či sa rendita viaže na trhové alebo
účtovné hodnoty.

Nejednoznačnosť vyplývajúca z ekonomického prostredia, pri zohľadnení v teórii pomerne
často aplikovanej paradigmy efektívnosti trhov, robí z optimalizácie kapitálu veľmi
dynamickú disciplínu finančného manažmentu a finančného manažéra vystavuje
permanentnému stresu, spojenému s neustálym prijímaním optimalizačných rozhodnutí,
kopírujúcich snahu o minimalizáciu transakčných nákladov. V globalizovanom finančnom
prostredí sa síce nekladú hranice pohybu kapitálu, ale v dôsledku národných
a regionálnych zvláštností je obtiažne rešpektovať rôznorodé požiadavky poskytovateľov
kapitálu (počínajúc požiadavkami na finančné výkazníctvo, cez plnenie si informačnej
povinnosti, až po akceptovanie minimálnej výšky finančnej tranže). Obzvlášť vypuklým sa
stane problém pri pohľade na financovanie malých a stredných podnikov3, kde je paleta
finančných nástrojov zúžená prevažne na bankové úvery, podporné a garančné
programy, private equity4. Vo svete existuje veľké množstvo štúdií, zaoberajúcich sa
vplyvom dlhového financovania na podnik, pričom skúmané boli dôvody využívania
cudzieho kapitálu (viď. tab. 6).
Región
skúmania

Posudzované
obdobie

Veľkosť
vzorky

Baskin (1989)

USA

1960-1972

378 VP

Allen (1993)
Rajan/Zingales
(1995)

Austrália

1954-1982

89 VP

31 krajín

1987-1991

8 000 VP

Hall/Hutchinson/
Michaelas (2002)

Veľká
Británia

1995

3 500 SME

USA

1965-1999

vzorka VP
a SME

rentabilita podniku

Veľká
Británia

1994

626 SME

vek podniku

Autor(-i) štúdie

Fama/French (2002)
Watson/Wilson
(2002)
3

Dôvody využívania
cudzieho kapitálu
rentabilita podniku, rast
podniku
rentabilita podniku
majetková štruktúra,
rentabilita podniku
veľkosť podniku, vek
podniku, rentabilita
podniku, rast, majetková
štruktúra

FETISOVOVÁ, E. – HUCOVÁ, E. – NAGY, L. – VLACHYNSKÝ, K. 2012. Aktuálne problémy financií
malých a stredných podnikov. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. S. 200-212 ISBN 978-80-2253366-9.
4
GADIESH, O.- MACARTHUR, H. 2011. Private Equity – lekcie a ponaučenia platné pre akúkoľvek firmu.
Bratislava : Eastone Books, 2011. S. 99-112. ISBN 978-80-8109-179-7.
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Zoppa/McMahon
(2002)

Austrália

1995-1998

871 SME

De Haan/Hinloopen
(2003)

Holandsko

1984-1997

150 VP

Sogorb-Mira/ LopezGarcia (2003)

Španielsko

1994-1998

6 482 SME

Benito (2003)

Španielsko,
Veľká
Británia

1985-2000

6 417 VP

Cassar/Holmes
(2003)

Austrália

1995

1 555 SME

Autore/Kovacs
(2004)

USA

1984-2002

69 944 VP
a SME

8 európskych
krajín

1995

4 000 SME

Kanada

1996

2 775 SME

Grécko

1989-1996

143 SME,
75 VP

Sogorb-Mira (2005)

Španielsko

1994-1998

6 482 SME

Heymann/DeLoof/
Ooghe (2008)

Belgicko

1996-2000

1 132 SME

SRN

2003-2004

10 692 VP a
SME

Hall/Hutchinson/
Michaelas (2004)
Zhornhill/Gellatly/
Riding (2004)
Voulgaris/Asteriou/
Agiomirgianakis
(2004)

Börner/Grichnik/
Reize (2010)

vek podniku, rentabilita
podniku
veľkosť podniku,
rentabilita podniku,
voľné cash flow
veľkosť podniku, vek
podniku, rentabilita
podniku
rentabilita podniku,
voľné cash flow
majetková štruktúra,
rentabilita podniku, rast
podniku
veľkosť podniku, vek
podniku, rentabilita
podniku, rast podniku,
majetková štruktúra
veľkosť podniku, vek
podniku, rentabilita
podniku, rast podniku,
majetková štruktúra
znalostne orientované
odvetvia
veľkosť podniku,
rentabilita podniku, rast
podniku
veľkosť podniku,
rentabilita podniku, rast
podniku, majetková
štruktúra, diferenciácia
podľa splatnosti cudzích
zdrojov
Veľkosť podniku,
rentabilita podniku, rast
podniku, majetková
štruktúra
životný cyklus, inovačná
aktivita, rentabilita
podniku

Tabuľka 6: Štúdie o dôvodoch využívania cudzieho kapitálu. Poznámka: VP = veľký
podnik; SME = malý a stredný podnik. Zdroj: BOERNER, CH. – GRICHNIK, D. – REIZE,
F. 2010. Finanzierungsentscheidungen mittelständischer Unternehmen – Einflusfaktoren
der Fremdfinanzierung deutscher KMU. In Schmalenbachs Zeitschrift fuer
Betriebswirtschaftliche Forschung. ISSN 0341-2687, 2010, č. 2, s. 227-251.
Lokálnych štúdií existuje prirodzene výrazne viac, väčšinou však ide o statické
vyhodnotenie aktuálneho stavu podniku, bez jasnejšieho prepojenia kauzálnych súvislostí,
napr. dôvody zlej kapitálovej štruktúry – ekonomický cyklus, inovačná aktivita, životný
cyklus odvetvia/podniku/výrobku a pod. Môžeme sa len domnievať, aké rôznorodé motívy
vedú finančných manažérov k zvyšovaniu zadlženosti podniku.
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ZÁVER
Optimalizácia finančnej/kapitálovej štruktúry je z teoretického hľadiska riešiteľným
problémom, keďže sa viaže na naplnenie určitých predpokladov a stabilitu ekonomických
pomerov. Ekonomická realita sa od týchto ideálnych podmienok odlišuje hneď
v niekoľkých aspektoch, z ktorých sa dominantnými javí stav hospodárstva (ekonomický
cyklus, odvetvový cyklus) a miera intenzity zapojenia do medzinárodného diania (stupeň
globalizácie podnikania, účasť v ekonomických zoskupeniach). Napriek týmto aspektom
významným

faktorom vplyvu zostávajú transakčné náklady vyvolané asymetriou

informácií, ktorých výška bude determinovaná výškou vlastníckeho/investorského rizika
[BOERNER et al., s. 227-251]. Úvaha sa musí preto sústrediť na veľkostné kritériá vo
väzbe na ďalší atribút, napr. vek podniku – malý začínajúci podnik bude mať najvyššiu
mieru asymetrie informácií, preto sú tieto podniky odkázané spočiatku na interné zdroje,
resp. vlastné zdroje získané od špecifických sprostredkovateľov, napr. venture kapitál. Inak
to bude v prípade veľkého, rozvinutého podniku, keď sa zmení charakter informačnej
asymetrie viažucej sa k budúcnosti na asymetriu manažérskych a vlastníckych vzťahov.
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PRÁVNÍ REGULACE REKLAMY
JUDr. Mgr. Filip RIGEL, Ph.D.
filip.rigel@vske.cz

ABSTRACT
Advertising is a phenomenon of modern times. The article deals with the public law
regulation of advertising. The article's conclusions are as follows. First of all,
advertising is a manifestation in a broad sense and as such is protected in Article 17
of the LPS. In contrast to other forms of speech, however, there is usually a broader
scope for limiting advertising as a manifestation within the meaning of Article 17 (4).

1. ÚVODEM K PRÁVNÍ ÚPRAVĚ REKLAMY
Reklama jako fenomén moderní doby přirozeně neunikla pozornosti zákonodárcově. Česká
právní úprava rozlišuje mezi soukromoprávními aspekty reklamy a její veřejnoprávní
regulací.
Soukromoprávní linii reklamního práva představuje především právní úprava nekalé
soutěže (§ 2976 a násl. ObčZ). Do úvahy připadají zejm. tyto skutkové podstaty: klamavá
reklama (§ 2977 ObčZ), srovnávací reklama (§ 2980 ObčZ), zlehčování (§ 2984 ObčZ) či
dotěrné obtěžování (§ 2986 ObčZ). Reklama má ale též své aspekty autorskoprávní,
osobnostní a smluvní.
Pilířem veřejnoprávní regulace reklamy je RekReg.1 Tento předpis stanovuje jak obecná
pravidla pro jakoukoliv reklamu, tak i pravidla pro zvláštní případy reklamy na některé
konkrétní produkty či služby (např. tabákové výrobky, alkoholické nápoje, léčivé
přípravky, potraviny a kojeneckou výživu, střelné zbraně a střelivo a pohřební služby).
S dílčími aspekty veřejného reklamního práva se ale setkáváme také v mediálních
zákonech – TiskZ2 a RTV.3 Na šíření reklamy elektronickými prostředky a jeho omezení
1

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.
2
Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých
dalších zákonů (tiskový zákon). Vydavatel neodpovídá podle tohoto zákona za pravdivost údajů obsažených
v reklamě a v inzerci uveřejněné v periodickém tisku. Tato výjimka neplatí pro reklamu a inzerci samotného
vydavatele. Nedotčena zůstává odpovědnost vydavatele podle RekReg.
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se vztahuje SlInfSp.4 Specifika reklamy na některé konkrétní produkty či služby jsou vedle
RekReg zakotvena také v LotZ5 a TýrZv.6 Reklamní dimenzi ochrany spotřebitele upravuje
OchSpotř.7 Reklamu jako stavbu vnímá v určitých případech StavZ8 a reklama v blízkosti
dálnic, silnic a místních komunikací je regulována PozKom.9
Tam, kde je normativní regulace, bývá i judikatura. Tu v případě veřejnoprávní regulace
reklamy vytvářejí správní soudy. Přes obsáhlost řešené problematiky neexistuje na
tuzemském trhu monografie souhrnně mapující veřejnoprávní i soukromoprávní aspekty
reklamního práva. Tuto mezeru si klade za cíl překlenout výstup z výzkumného projektu.
Reklama jako fenomén práva, marketingu, ekonomie i managementu má nesporně blízkou
obsahovou souvislost s obory vyučovanými na zdejší škole.

2.

OBECNÁ PRAVIDLA PRO REKLAMU

Reklamou se podle § 1 odst. 2 RekReg rozumí jakákoli veřejná prezentace, jejímž cílem je
propagace podnikatelské činnosti určitého subjektu. Pro naplnění samotné definice
reklamy není podstatné, jaké jsou pohnutky šiřitele reklamy k této činnosti, zda ji provádí
za úplatu nebo bezúplatně či zda jde nebo nejde o součást jeho vlastního podnikání (viz
rozsudek NSS z 22. 7. 2010, č. j. 5 As 48/2009-76).
Obecná pravidla pro reklamu nalezneme v § 2 a násl. RekReg (tato pravidla se vztahují
také na sponzorování). Reklama mj. nesmí být skrytá [§ 2 odst. 1 písm. d) RekReg]. Výraz
„skrytá reklama“ vymezil NSS obsáhle v rozsudku z 24. 6. 2010, č. j. 7 As 24/2010-51,
2319/2011 Sb. NSS. Soud uvedl, že reklama je skrytá tehdy, šíří-li provozovatel
televizního vysílání určité sdělení s vědomím, že má reklamní charakter. Vystupuje-li
vrcholový sportovec v televizním vysílání (např. při rozhovoru v televizním studiu
o sportovní události, jíž se účastnil) v oblečení charakteristickém pro sport, který
3

Zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů. Zákon
upravuje poplatek z vysílání televizní reklamy a povinnosti provozovatelů vysílání při vysílání obchodních
sdělení.
4
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon
o některých službách informační společnosti).
5
Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Propagace, reklama a podpora prodeje loterií
a jiných podobných her nepovolených nebo neoznámených podle tohoto zákona je zakázána. Porušení tohoto
ustanovení podléhá sankci ve výši stanovené RekReg.
6
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání.
7
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
8
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Podle § 2 odst. 3 StavZ se
stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich
stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu
trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se
považuje také výrobek plnící funkci stavby. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.
9
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Viz zejm. § 25 a § 31.
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provozuje, či pro životní styl s daným sportem obecně spojovaný, nejde zpravidla
o skrytou reklamu, i když určité prvky tohoto oblečení jsou nosiči reklamního sdělení.
O skrytou reklamu by však mohlo jít, pokud by si sportovec takové oblečení, ač je jinak při
sportovních akcích nebo příležitostech spojených s tímto sportem nebo s ním souvisejícím
životním stylem nenosí, vzal s cílem adresovat prostřednictvím televizního vysílání skryté
reklamní sdělení divákům.
NSS připustil, že prostřednictvím zpravodajské informace k divákovi mnohdy pronikne i
podnět reklamní povahy, což platí zejm. při informování o sportu nebo sportovcích. Tato
skutečnost však sama o sobě nemůže vést k natolik striktnímu výkladu ustanovení
o zákazu skryté reklamy, jenž by provozovatele televizního vysílání nutil k zakrývání
takových označení či symbolů na oblečení osob, o nichž informuje, např. tím, že s nimi
uskuteční rozhovor, či dokonce k tomu, že informaci raději neodvysílá. I při výkladu
ustanovení o skryté reklamě je nutno mít na paměti, že její zákaz je omezením svobody
projevu chráněné v čl. 17 LPS. Jakkoli je svoboda projevu zařazena mezi práva politická,
její věcný rozsah je zcela univerzální: zahrnuje právo šířit nejen informace politické
povahy, ale i informace charakteru komerčního. Ústavně konformní interpretace zákazu
skryté reklamy tedy vychází z následujících pravidel. V první řadě se musí jednat
objektivně o sdělení, které může motivovat adresáta ke konzumaci (koupi zboží, čerpání
služby). Dále se musí jednat o sdělení, které je tím, kdo šíří vysílaný pořad, subjektivně
vnímáno jako sdělení reklamní, a přitom skryté. Šiřitel tedy musí vědět, že sdělení má
v podstatné míře skrytě reklamní povahu, a chtít je právě proto vysílat nebo musí vědět, že
může mít v podstatné míře skrytě reklamní povahu, a i pro případ, že ji má, je chtít vysílat.
Zakázat lze jen šíření takových informací, v nichž reklamní obsah významně převažuje a
zároveň je skryt. O zakázanou skrytou reklamu půjde tehdy, pokud bylo reklamní sdělení
do pořadu vědomě dodáno „nad rámec“ samotného obsahu sdělení, zcela akontextuálně,
výlučně s cílem komerčně působit na diváky.
Zakazuje se také reklama klamavá. Klamavá reklama není jen skutkovou podstatou nekalé
soutěže, ale má i veřejnoprávní rozměr [§ 2 odst. 1 písm. c) RekReg]. Jak konstatoval NSS
v rozsudku z 21. 10. 2010, č. j. 9 As 38/2010-71, závěr o klamavosti reklamy je nutno
posuzovat na základě konkrétních skutkových okolností vztahujících se k uvedení
rozhodných údajů v reklamě a zpravidla i s přihlédnutím k médiu, jehož prostřednictvím je
reklama šířena. Reklama šířená prostřednictvím televizního vysílání, v jejíž obrazové
složce je údaj o ceně nabízené služby včetně DPH výrazně potlačen na úkor údaje o nižší
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ceně bez DPH a ve zvukové složce je jako jediná uvedena pouze cena bez DPH, je dle NSS
klamavá, neboť je způsobilá u průměrného spotřebitele vyvolat klamnou představu o ceně
nabízeného zboží či služby.
Podle § 2 odst. 3 RekReg nesmí reklama být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí
obsahovat jakoukoliv diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat
náboženské nebo národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost,
snižovat lidskou důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající
motivu strachu.
Jak uvedl NSS v rozsudku z 15. 9. 2010, č. j. 1 As 47/2010-65, 2173/2011 Sb. NSS, ne
každý eventuální motiv strachu v reklamě bude automaticky protiprávní K tomu, aby mohl
být konstatován rozpor s citovaným ustanovením, je třeba, aby reklama využívala motivy
strachu, a to takovým způsobem, že bude současně rozporná s dobrými mravy.
Informování spotřebitele o možné nemoci a jejím průběhu není bez dalšího využitím
motivu strachu. Tím by byla až ultimativní výhružka „buď nemoc, nebo náš výrobek“.
Nejobsáhleji se souladu reklamy s dobrými mravy zabýval NSS v rozsudku z 15. 10. 2013,
č. j. 1 As 46/2013-44, 2945/2014 Sb. NSS. Soud shledal za diskriminační a důstojnost
snižující tzv. guerillovou reklamu spočívající v tom, že vzdělávací společnost vyhotovila
žlutá trička s nápisem „Měl jsem se líp učit!“ a s odkazem na webové stránky. Do
reklamních triček byli následně oblečeni dělníci romského etnika při výkopových pracích v
centru Prahy.
Soud vyšel z toho, že dobrými mravy dle § 2 odst. 3 RekReg je třeba mínit dobré mravy
soutěže, na které odkazuje generální klauzule proti nekalé soutěži (§ 2976 odst. 1 ObčZ).
Pokud reklama obsahuje diskriminaci na základě rasy, pohlaví nebo národnosti, je třeba ji
vždy považovat za rozpornou s dobrými mravy. Při hodnocení rozporu reklamy s dobrými
mravy z důvodu diskriminace určitého etnika je v souladu s judikátem nutné vzít v úvahu
postavení tohoto etnika v české společnosti a existenci negativních stereotypů či předsudků
o příslušnících tohoto etnika. Dobrovolnost účasti v reklamě nemá dle soudu vliv na
posouzení snížení lidské důstojnosti v důsledku této účasti.
Další limit pro reklamu představuje § 2c RekReg, jehož prostřednictvím jsou chráněny
osoby mladší 18 let coby konzumenti reklamy. Dle § 2c písm. a) RekReg nesmí reklama
podporovat chování ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj osob mladších 18 let.
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NSS v rozsudku z 23. 3. 2005, č. j. 6 As 16/2004, 604/2005 Sb. NSS, za rozporný
s předmětným ustanovením shledal následující reklamní spot. V něm děvčátko ve věku asi
6 let na přechodu pro chodce vhodilo panenku na kapotu automobilu, čímž aktivizovalo
čelní airbagy tohoto automobilu a v takto vzniklé situaci se zmocnilo reklamního produktu
– oplatky, kterou rozbalila žena sedící na místě spolujezdce. Hlas dospělé osoby toto
jednání komentoval slovy „když musíš, tak musíš“.
NSS připustil, že nadsázku či přehánění je možno obecně v rámci přesvědčovacích
reklamních kampaní akceptovat; míra jejich přípustnosti však musí být vždy posuzována
ve vztahu k adresátům, kteří mohou být takovou přesvědčovací kampaní zasaženi, k jejich
věku, schopnostem nadsázku odhalit a k sekundárním důsledkům přesahujícím rámec
jejich spotřebitelského chování, které může jejich vzor jako hlavní postava reklamního
spotu, na němž je přesvědčovací kampaň založena, následně vyvolat. Posouzení, zda
reklama podporuje chování ohrožující zdraví, psychický nebo morální vývoj osob
mladších 15 let, a zda je tedy zakázaná, není třeba vždy založit na posudku znalce; jestliže
je reklamní děj založen na agresi dítěte vůči panence, která může být v očích dítěte
posuzována jako živá bytost, nikoliv věc, a je-li pomocí této panenky navíc vyvolána
agrese i ve vztahu k jiným účastníkům reklamního děje, pak rozpor se zákonem je natolik
zřetelný, že si úsudek ohledně této otázky může učinit i sám správní orgán.
Reklamou se podle § 1 odst. 2 RekReg rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace
šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti,
zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje
nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb či
propagaci ochranné známky. Pro naplnění samotné definice reklamy není podstatné, jaké
jsou pohnutky šiřitele reklamy k této činnosti, zda ji provádí za úplatu nebo bezúplatně či
zda jde nebo nejde o součást jeho vlastního podnikání (viz rozsudek NSS z 22. 7. 2010, č.
j. 5 As 48/2009-76).
Obecná pravidla pro reklamu nalezneme v § 2 a násl. RekReg. Podle § 2 odst. 3 RekReg
nesmí reklama být v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí obsahovat jakoukoliv
diskriminaci z důvodů rasy, pohlaví nebo národnosti nebo napadat náboženské nebo
národnostní cítění, ohrožovat obecně nepřijatelným způsobem mravnost, snižovat lidskou
důstojnost, obsahovat prvky pornografie, násilí nebo prvky využívající motivu strachu.
Reklama nesmí napadat politické přesvědčení.
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Soulad s dobrými mravy a prvkem strachu posuzoval NSS v rozsudku z 28. 5. 2015, č. j. 2
As 19/2015-25, 3266/2015 Sb. Posuzovanou reklamu lze popsat následujícím způsobem.
Muž (cirkusový klaun v středním až starším věku se špatně smytými líčidly) se k večeru
opírá o zábradlí na zápraží maringotky. Ze dveří maringotky k němu přichází mladík
(rovněž klaun se špatně smytými líčidly) a přináší mu hrnek s nápojem. Z dálky se ozve
řev tygra a starší klaun prohlásí: „Á, náš Hektor má hlad.“ Mladík se na to konto pousměje,
ale starší klaun na to reaguje slovy: „Moc se nesměj, mladej, až ti bude tolik, co jemu, tak
budeš ještě hladovější.“ Mladík se tomu podivuje a ohradí se: „Proč jako já? Mně je sotva
třicet.“ Načež mu starší klaun odvětí: „No tak se začni starat,“ ukousne si chleba a
pokračuje, „máš nejvyšší čas.“ V ten moment se podívá na hodinky, aby demonstroval
časový aspekt, přičemž ale otočí ruku, v které drží hrníček, a obsah vylije, aniž by si toho
všiml. Tímto končí rozhovor klaunů a komentář objasňuje: „Nechcete-li v penzi řvát hlady,
zavolejte nám, připravte se na svůj důchod už dnes.“ Reklamní spot nabádá za pomoci
nadsázky ke vstupu do veřejnoprávně podporovaného soukromého spořicího programu na
stáří.
K naplnění skutkové podstaty podle § 2 odst. 3 Rek Reg je dle NSS třeba, aby reklama
využívala motivy strachu, a to takovým způsobem, že bude současně rozporná s dobrými
mravy. Ne každý eventuální motiv strachu v reklamě proto bude automaticky protiprávní.
Například upoutávka na hororový film bude nepochybně s prvkem strachu pracovat. Jen z
tohoto faktu však samozřejmě nelze dovodit, že by se tím dostala také do rozporu s
dobrými mravy.
„Dobré mravy“ je nadto dle NSS nutno chápat ve smyslu dobrých mravů soutěže, na které
odkazuje generální klauzule proti nekalé soutěži, obsažená v § 2976 ObčZ. Dobré mravy
jsou takové mravy, které respektují všechny společenské, kulturní a mravní normy, jež
v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné historické tendence,
jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu norem základních. Pokud zákon
mluví o prvcích ohrožujících mravnost nepřijatelným způsobem, má na mysli především
mravnost v obecnějším významu tohoto slova.
Pojem „prvky využívající motivu strachu“ spadá dle NSS do kategorie tzv. neurčitých
právních pojmů; jejich definování obecně v právních předpisech pro jejich povahu samu
nemusí být vhodné, dokonce ani možné. Zákonodárce užitím neurčitých pojmů dává
orgánu aplikujícímu právní předpis prostor, aby posoudil, zda konkrétní situace patří do
rozsahu neurčitého pojmu či nikoli. To, zda předmětná reklama obsahuje prvky využívající
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motivu strachu, je nepochybně otázkou právní, s níž se správní orgán i soud musí řádně
vypořádat.
Vnímání strachu je dle NSS individuální záležitost. Každý člověk se bojí za jiných
okolností. Vnímání strachu proto může být v jednotlivých případech odlišné podle adresáta
reklamy. Nicméně je nepochybné, že se dá říci, z čeho má běžný jednotlivec strach.
Samotné použití motivů, které mohou způsobit strach, nezpůsobuje strach v jakékoliv
myslitelné situaci.
NSS hodnotil reklamu jak v kontextu společenské situace, tak i optikou průměrného
spotřebitele. Průměrný spotřebitel ví, že skutečný život obsahuje rizika a nejednoznačnosti,
avšak zpravidla za normálních okolností řešitelné a obvykle nemající fatální následky.
Takovému spotřebiteli musí být jasné, že nevyužití v reklamě nabízených služeb nemůže
mít bez dalšího za následek budoucí život v bídě, stejně jako že žádné finanční produkty a
služby žádného finančního poradenství ho nemohou před rizikem takového života ochránit
absolutně. Proto NSS uzavřel, že jakkoliv jde o reklamu obsahující expresivní prvky, jde
primárně o nabídku možného řešení, nikoliv ultimativní výhružku s prvky agrese.

3. REKLAMA NA TABÁKOVÉ VÝROBKY
Reklama na tabákové výrobky je v obecné rovině zapovězena (§ 3 odst. 1 RekReg).
Výjimku z tohoto zákazu představuje § 3 odst. 4 RekReg. Z něj především plyne, že je
povolena reklama určená výlučně profesionálům v oblasti obchodu s tabákovými výrobky,
reklama na tabákové výrobky ve specializovaných prodejnách těchto výrobků a v jiných
prodejnách jen tehdy, jedná-li se o reklamu umístěnou v té části provozovny, která je
určena k prodeji tabákových výrobků.
I tehdy, je-li reklama na tabákové výrobky povolena, platí, že musí obsahovat zřetelné
varování tohoto znění: „Ministerstvo zdravotnictví varuje: kouření způsobuje rakovinu“.
Zároveň nesmí reklama na tabákové výrobky cílit na osoby mladší 18 let ani nabádat ke
kouření slovy nebo například tím, že zobrazuje scény s otevřenými krabičkami cigaret
nebo scény, kde lidé kouří nebo drží cigarety, balíčky cigaret nebo jiné tabákové výrobky
nebo kuřácké potřeby. Zakazuje se také bezplatné dodávání vzorků tabákových výrobků
široké veřejnosti, mající za cíl propagaci tabákového výrobku.
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NSS dostal příležitost zabývat se reklamou na cigarety umístěnou v prodejně smíšeného
zboží v prostoru za pokladnami na stěně nad stolky pro odkládání košíků. Takto umístěná
reklama je dle rozsudku NSS z 9. 4. 2008, č. j. 2 As 75/2007-53, 1643/2008 Sb. NSS,
v rozporu se zákonem. NSS vyšel z toho, že reklamu na tabákové výrobky zakázal
zákonodárce generální klauzulí a dále uvedl několik situací, kdy je reklama za určitých
podmínek přípustná. Z toho je zřejmé, že tato reklama má být možná skutečně pouze
výjimečně, a to v zákonem přesně vymezených situacích. Stanovené výjimky je pak třeba
přesně dodržovat a nikoli jejich působnost vykládat extenzivně. Částí provozovny, která je
určena k prodeji tabákových výrobků, a kde je reklama na tyto výrobky povolena, je tak
třeba rozumět pouze prostor v bezprostřední blízkosti místa, kde je možné tabákové
výrobky zakoupit. V daném případě je touto částí pouze prostor přímo u pokladny, kde
jsou umístěny zásobníky na cigarety. Na uvedené nemá vliv, že je prodej cigaret
uskutečňován i z druhé strany pokladen, neboť i v tomto případě je prodáváno ze
zásobníků nad pokladnami a nikoli z pultu na odkládání košíků, který se rozhodně v
bezprostřední blízkosti zásobníků na cigarety nenachází. Do prostoru za pokladnami
sloužícímu primárně k odkládání košíků se mohou dostat i osoby, které nejen, že nechtějí
nakupovat tabákové výrobky, ale nakupovat nezamýšlí vůbec, a pouze zde například čekají
na někoho, kdo se na nákup do prodejny vydal. Takovými čekajícími nezřídka mohou být
děti, jež je třeba, jak ukládá zákon, před tabákovou reklamu zvlášť chránit.

4. REKLAMA NA ALKOHOLICKÉ NÁPOJE
Na rozdíl od tabákových výrobků není reklama na alkoholické nápoje obecně zakázána,
jen je široce omezena (§ 4 RekReg). Taková reklama nesmí nabádat k nestřídmému
užívání alkoholických nápojů anebo záporně či ironicky hodnotit abstinenci nebo
zdrženlivost, být zaměřena na osoby mladší 18 let, spojovat spotřebu alkoholu se
zvýšenými výkony nebo být užita v souvislosti s řízením vozidla, vytvářet dojem, že
spotřeba alkoholu přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu, tvrdit, že alkohol
v nápoji má léčebné vlastnosti nebo povzbuzující nebo uklidňující účinek ani nesmí
zdůrazňovat obsah alkoholu jako kladnou vlastnost nápoje.
V rozsudku z 2. 2. 2010, č. j. 5 As 71/2009-79, NSS posuzoval reklamu na alkoholický
nápoj. Předmětná reklama obsahovala mluvený text: „Když prší a svět vám připadá zlej,
rozejde se s vámi holka, i ta druhá, a nic se vám nechce, potřebujete někoho nebo něco, co
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vás podrží... kámoše.“ Tato slova byla podkreslena zvukovou i obrazovou složkou
umocňující pocit, že zvolený alkoholický nápoj je východiskem z osobních problémů, tedy
že „kámoš“, kterým je myšlen alkoholický nápoj, konzumentovi pomůže.
NSS ještě akceptoval, že v reklamním spotu se objevuje nadsázka či reklamní přehánění,
kterou lze obecně v reklamě připustit. NSS dokonce připustil i to, že alkohol skutečně
může mít, zejména v menších dávkách, povzbuzující nebo uklidňující účinek či může
pomáhat od osobních problémů. Rozhodující je však to, že zákonodárce zcela jasně v § 4
písm. e) RekReg zakázal tyto vlastnosti v reklamě uvádět či navazovat zdání, že by tomu
tak mohlo být. Nadřadil tak nad právo jednotlivce uvádět takovéto (byť i pravdivé)
informace o alkoholovém výrobku ochranu společnosti před negativními vlivy alkoholu
obecně. Na nesporném porušení předmětného ustanovení zákona nic nemění ani čas
vysílání a nemohlo by ničeho změnit ani případné odborné posouzení znalcem, neboť soud
řešil otázku právní, nikoliv skutkovou.
Skutečnost, že nadsázka a (pokus o) vtip patří mezi běžné reklamní metody, nezpochybnil
NSS ani v rozsudku z 20. 9. 2012, č. j. 7 As 7/2012-25. Také v tomto případě ale NSS
potvrdil, že zjevný rozpor se zákonným zákazem nemůže překlenout ani skutečnost, že
reklamní sdělení bylo zjevně a záměrně zveličeno.
V posuzovaném reklamním spotu dívka v černé blůze říká na kameru: „Pojď, jdem
dovnitř.“ Vzápětí začne lézt do obří nafukovací koule. Následuje sestřih krátkých záběrů
na dvě skotačící dívky doprovázený ve zvuku rytmickou melodií. Dívka v černé blůze sype
do koule barevné želatinové medvídky, druhá dívka ve světlé vestě se připoutává popruhy
do sedačky. Koule se kutálí po louce, dívky výskají, medvídci se přesypávají uvnitř.
Ženský hlas říká: „Baví tě zkoušet, co ještě nikdo nezkusil? Ukaž, co je v tobě a zkus
osmitisícovku. Jediný čistý bylinný destilát, který si uděláš podle svýho. Třeba s
medvídkem…“ Při slovech „čistý bylinný destilát“ hází dívka v černé blůze do sklenice s
tekutinou jednoho červeného medvídka. V dalším střihu si obě proti sobě sedící dívky u
hromady medvídků v kouli přiťukávají sklenkami a detail záběru ukazuje, jak ta v černé
blůze obrací nápoj do sebe.
Přes použití nadsázky nelze dle NSS přehlédnout, že posuzovaná reklama používá
prostředky oslovující osoby mladší 18 let. Zorbing ve spojení s mladistvým vzhledem
aktérek reklamy, jejich chováním, použitou dynamickou hudbou a zejména manipulací s
želatinovými medvídky, vytváří dojem nezávazné, skotačivé zábavy, která je, spíše než pro
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dospělé osoby, typická pro dospívající mládež a děti. Do tohoto kontextu je pak zasazena
konzumace destilátu, přičemž reklama se snaží navodit dojem výjimečnosti či jedinečnosti
zážitku spojeného s vypitím sklenky prezentovaného alkoholického nápoje. Taková
reklama ve svém celkovém vyznění podle NSS oslovuje v rozporu s § 4 písm. b) RekReg
zejména osoby mladší 18 let, na čemž nic nemění ani použití nadsázky či vtipu.
K působení nadsázky a vtipu v reklamě lze argumentovat i opačně, tj. tím, že vtip
a nadsázka má potenciál zaujmout právě osoby mladší 18 let, že tyto osoby nemusí
nadsázku vnímat a chápat stejně jako osoby starší, psychicky vyzrálejší a zkušenější, a že
je tudíž takto koncipovaná reklama může zaujmout a upoutat snáze.
Krom toho NSS připomněl, že při posouzení toho, zda byla porušena povinnost zakotvená
v § 4 písm. b) RekReg, je skutečný věk protagonistů účinkujících v předmětné reklamě
zcela irelevantní; podstatné je to, zda tito účinkující v reklamě vyhlížejí jako osoby mladší
18 let (k tomu v podrobnostech viz i rozsudek MS v Praze ze 7. 11. 2011, č. j. 9 Ca
30/2009-68, 2734/2013 Sb. NSS).

5. REKLAMA NA LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY
Zákon rozlišuje mezi humánními léčivými přípravky (§ 5 RekReg) a veterinárními
léčivými přípravky (§ 5h RekReg). Úprava první vypočtené skupiny se liší podle toho, zda
je zaměřena na širokou veřejnost (§ 5a RekReg), anebo na odborníky (§ 5b RekReg).
Nejpřísnější je regulace reklamy na humánní léčivé přípravky zaměřené na širokou
veřejnost. Mj. platí, že předmětem reklamy nesmí být léčivé přípravky, jejichž výdej je
vázán pouze na lékařský předpis, a přípravky obsahující omamné nebo psychotropní látky.
Toto pravidlo se nevztahuje na humánní léčivé přípravky použité v rámci vakcinační akce
schválené Ministerstvem zdravotnictví. Jak uvedl NSS v rozsudku z 14. 12. 2011, č. j. 3
Ao 7/2011-48, 2575/2012 Sb. NSS, stanovisko Ministerstva zdravotnictví o schválení
vakcinační akce není opatřením obecné povahy, nýbrž odborným stanoviskem, které je
vydáváno podle části čtvrté SpŘ, které umožňuje, aby příslušná humánní léčiva byla
předmětem reklamy, a samo o sobě nezasahuje práva a povinnosti spotřebitelů.
Je všeobecně známo, že reklama na humánní léčivé přípravky zaměřená na širokou
veřejnost musí mj. obsahovat zřetelnou, v případě tištěné reklamy dobře čitelnou, výzvu
k pečlivému pročtení příbalové informace [§ 5a odst. 5 písm. d) RekReg]. Zřetelností
takové výzvy a jejím posuzováním ze strany správního orgánu se zabýval NSS v rozsudku
z 28. 4. 2011, č. j. 7 As 12/2011-65, 2423/2011 Sb. NSS.
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NSS dospěl k závěru, že posouzení, zda v televizi vysílaná reklama na humánní léčivé
přípravky zaměřená na širokou veřejnost obsahovala zřetelnou výzvu k pečlivému pročtení
příbalové informace, lze v případě, že výzva měla povahu textu vysílaného spolu
s reklamním spotem, učinit pouze na základě zhlédnutí předmětného reklamního spotu
v takové technické kvalitě obrazu, v jaké byl prezentován ve vysílání televiznímu divákovi.
Pouze za těchto podmínek lze posuzovat všechny aspekty mající vliv na zřetelnost výzvy
(zejména typ písma či kontrast textu a pozadí, ale i délku textu a složitost sdělované
informace).
V rozsudku z 29. 12. 2011, č. j. 7 As 139/2011-122, NSS doplnil, že v případě, že se
posuzuje zřetelnost určitého sdělení v reklamním spotu, je nutno, aby tento spot příslušný
orgán hodnotil v zásadě v té podobě, v jaké jej vnímal průměrný spotřebitel, jímž je nutno
rozumět průměrného televizního diváka, tj. diváka sledujícího televizní program u běžného
televizního přijímače o obvyklé úhlopříčce obrazovky, s obvyklým rozlišením obrazu, tj.
s obvyklým počtem řádek a sloupců bodů vytvářejících obraz na obrazovce, a s obvyklou
frekvencí obnovování obrazu. Je notorietou, že vysíláním programu dochází k určitému
zkreslení vysílaného obrazu a že toto zkreslení může dosahovat různé intenzity podle typu
vysílaného signálu, vnějších podmínek ovlivněných např. lokalitou či počasím, kvality
přijímače, kvality vedení od antény k přijímači či působením řady dalších vlivů. I zde však
lze pracovat s pojmem průměrného televizního diváka, jemuž se dostává signál v průměrné
kvalitě, tj. s průměrnou mírou zkreslení.
NSS ve svém rozsudku z 10. 9. 2015, č. j. 8 As 204/2014-58, 3313/2015 Sb. NSS,
definoval výraz „odborník“ užitý v § 2a RekReg a § 5b RekReg. NSS dovodil, že pojem
„odborník“ se neomezuje pouze na konkrétní fyzické osoby oprávněné k předepisování
nebo výdeji léčivých přípravků.
Lékárna, ať už provozovaná právnickou, nebo fyzickou osobou, je „odborníkem“. I vůči
lékárnám tak platí zákaz nabízet, slibovat nebo poskytovat dary nebo jiný prospěch v
souvislosti s reklamou na humánní léčivé přípravky zaměřenou na odborníky, ledaže dary
jsou nepatrné hodnoty a mají vztah k jimi vykonávané odborné činnosti.

6. REKLAMA NA DOPLŇKY STRAVY
Doplňkem stravy je míněn takový preparát, který vypadá podobně jako léčivý přípravek,
ale ve skutečnosti jde o zvláštní kategorii potravin obsahující ve zvýšené míře vitamíny,
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minerály a další látky. Právě vzhledem k tomu, že doplněk stravy je potravinou, užije se na
reklamu na takový přípravek § 5d RekReg, který upravuje reklamu na potraviny. Platí, že
potravině nesmějí být v reklamě připisovány vlastnosti nebo účinky léčiv. Reklama na
doplněk stravy musí obsahovat zřetelný, v případě tištěné reklamy dobře čitelný, text
„doplněk stravy“.
V rozsudku z 25. 9. 2008, č. j. 7 As 48/2008-72, 1772/2009 Sb. NSS, dospěl NSS k závěru,
že není rozhodné, zda byly v reklamě na doplněk stravy uváděny pravdivé informace
o účincích užívání prezentovaného přípravku. Naopak rozhodným pro naplnění skutkové
podstaty je, zda kombinace obsahu reklamního sdělení a jejího grafického zpracování
může vzbuzovat v adresátech reklamy dojem, že prezentovaný doplněk stravy je lékem
nebo přípravkem schopným lidské choroby léčit nebo jim předcházet. V takovém případě
se reklama dostává do rozporu se zákonem.
Co se týče požadavku na to, aby reklama na doplněk stravy obsahovala zřetelnou
informaci, že jde právě o doplněk stravy, vyjádřil se k němu NSS nejobsáhleji
ve svém rozsudku ze 17. 2. 2010, č. j. 1 As 6/2010-61, 2220/2011 Sb. NSS. V něm soud
dospěl k závěru, že při zkoumání porušení předmětné povinnosti (§ 5d odst. 3 RekReg) je
nutné hodnotit, zda průměrný divák během zhlédnutí reklamního spotu mohl bez
jakýchkoli obtíží zaregistrovat zobrazený text „doplněk stravy“, a byl tak schopen ve své
mysli zaznamenat informaci, že nabízený přípravek je doplňkem stravy.
Hledisko průměrného spotřebitele či diváka však nelze vnímat jako statický pojem. Právě
naopak je nutné zohlednit specifické charakteristiky konkrétní cílové skupiny. Jak uvedl
NSS v rozsudku ze 17. 1. 2014, č. j. 4 As 98/2013-88, 3022/2014 Sb. NSS, průměrný
spotřebitel, který je průměrně informovaný, pozorný a rozumný, který je obecně měřítkem
při posuzování reklamy, není natolik kritický, že by byl ve svém chování vůči účinkům
reklamy zcela imunní. Pokud jsou cílovou skupinou reklamy nemocné osoby, jak tomu
může být u doplňků stravy, je třeba zohlednit nižší kritičnost a větší důvěřivost vůči
reklamě slibující vyléčení nemoci u takových spotřebitelů.

7. REKLAMA NA POHŘEBNÍ SLUŽBY
Ve své judikatuře dostal NSS příležitost zabývat se i reklamou na pohřební služby. Její
úprava se opírá o § 6a RekReg. Platí, že taková reklama nesmí být užita v prostorách
zdravotnického zařízení nebo ústavu sociální péče a nesmí být doručována adresnou
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formou. Řečená reklama je velmi omezena také tím, že smí obsahovat pouze údaje
obsažené v § 6a odst. 1 RekReg. Reklama se tak smí omezit jen na informace
o poskytování pohřebních služeb a kontaktní údaje a je ochuzena o kreativní rozměr.
Mezi povolenými údaji v § 6a odst. 1 RekReg není cena za poskytování pohřebních služeb.
NSS v rozsudku z 6. 10. 2006, č. j. 2 As 40/2006-71, 1061/2007 Sb. NSS, dospěl k závěru,
že výčet povolených údajů v § 6a odst. 1 RekReg je taxativní. To znamená, že není-li
uvedena cena služby, která je předmětem reklamního textu, mezi povolenými údaji, jedná
se o údaj nepovolený. Právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost
garantované v čl. 26 odst. 1 LPS není právem absolutním a může být zákonem omezeno.
Důležitý veřejný zájem na zachování etických pravidel při nabízení a poskytování služeb
v oboru pohřebnictví dovoluje zákonodárci příslušným právním předpisem omezit, resp.
vymezit způsoby prezentace těchto služeb tak, aby nebyly v rozporu s dobrými mravy.
Smysl restriktivní právní úpravy dopadající na oblast regulace reklamy v oblasti
podnikatelských činností v pohřebnictví spočívá dle NSS v tom, že se jedná o společensky
velmi citlivou oblast, nesrovnatelnou s běžnou podnikatelskou činností v jiných oborech.
KS v Ostravě v rozsudku z 24. 9. 2015, č. j. 22 A 127/2013-30, vykládal výraz
„oznamování úmrtí“ dle předchozí právní úpravy. KS se zabýval tím, zda lze připustit
reklamu na pohřební služby umístěnou ve vitríně, ve které byla ve spodní části vyvěšena
oznámení o úmrtí (parte) a v horní části byly vyvěšeny informační materiály o pohřební
službě obsahující sdělení o všech službách, které poskytuje, včetně kontaktních údajů.
KS připustil, že v případě pohřebnictví se jedná o společensky velmi citlivou oblast,
vyžadující specificky přístup v prezentaci služeb, které jsou nesrovnatelné s běžnou
podnikatelskou činností v jiných oborech. Dalším důvodem pro regulaci reklamy
v pohřebnictví je zachování nepokřivené hospodářské soutěže v daném odvětví tím, že
určití provozovatelé nebudou mít před jinými neoprávněný „náskok“ tím, že by nabízeli
své služby přímo na místech, kde k úmrtí nejčastěji dochází či by je nabízeli současně se
sdělováním úmrtí pozůstalým.
Zároveň však KS uvedl, že je třeba principiálně vycházet ze skutečnosti, že regulace
reklamy představuje zásah do práva podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost
zaručeného čl. 26 LPS. Jako taková proto musí být vykládána tak, aby byla zachována
proporcionalita mezi zájmy, které vedou k zásahu do tohoto práva, a mírou omezení
výkonu tohoto práva.
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S ohledem na tuto skutečnost KS dovodil, že výraz „oznamování úmrtí“ dopadá toliko na
situace, kdy je úmrtí určité osoby oznamováno jejím pozůstalým. Jen v takovémto případě
je namístě s ohledem na předpokládaný zármutek a duševní rozrušení zcela vyloučit šíření
jakékoli reklamy. Jen v takovýchto případech je neetické jakoukoli formou obtěžovat
pozůstalé nabízením pohřebnických či jiných služeb a rušit je ve zpracování jejich
duševního rozrušení. Zároveň je v těchto případech legitimní předpokládat, že pozůstalí,
kteří jsou pravidelně i vypraviteli pohřbu, nejsou s to racionálně zvážit případné nabídky
pohřebnických či jiných služeb a mohli by se stát obětí provozovatelů s pro ně
nevýhodnými nabídkami. Naopak není důvodu rozšiřovat okruh podmínek pro aplikaci
absolutního zákazu reklamy v pohřebnictví na vyvěšování parte ve vitrínách pohřebních
služeb, neboť u kolemjdoucích nelze presumovat tak velké citové rozrušení jako
u pozůstalých, a i kdyby ano, nemá toto rozrušení u kolemjdoucích vliv na jejich
hospodářské chování v sektoru poskytování pohřebnických služeb. Vyvěšení parte ve
vitrínách provozovatelů pohřebních služeb spolu s uvedením údajů o jejich službách není
ostatně samo o sobě v naší kultuře pociťováno jako něco nepatřičného, proto si na tuto
skutečnost nikdo z veřejnosti za dlouhá léta nestěžoval, na což poukázal žalobce. Výslovný
zákaz takovéhoto sdružování informací není ani obsažen ani v žádném právním řádu nám
nejbližšího kulturního okruhu, tedy v právních předpisech sousedních států.
S ohledem na odůvodnění rozhodnutí KS se domníváme, že názor KS bude aplikovatelný i
po změně právní úpravy, jakkoliv se formulace „v souvislosti s informováním o smrti“ jeví
být na první pohled širší než formulace dřívější. Ostatně sama důvodová zpráva k novele
RekReg provedené zákonem č. 202/2015 Sb. hovoří o odstranění nadbytečných omezení
pro reklamu na činnosti v pohřebnictví.

8. PŘESTUPKY A JINÉ SPRÁVNÍ DELIKTY
Přestupky a jiné správní delikty v předmětné oblasti jsou upraveny v § 8 a násl. RekReg.
NSS se ve své judikatuře především zabýval zánikem odpovědnosti právnické osoby za
správní delikt. Podle stávajícího znění § 8b odst. 3 RekReg platí, že odpovědnost právnické
osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode
dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.
„Zjištění porušení zákona“ jako okamžik počátku běhu subjektivní prekluzivní lhůty pro
uložení sankce za správní delikt musí být založeno na objektivní skutečnosti, tj. například
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dni, kdy příslušný správní orgán rozhodl o zahájení správního řízení, či dni, kdy jiným
dostatečným způsobem zachyceným ve správním spise vyjádřil své důvodné podezření, že
došlo k porušení zákona (rozsudek NSS z 29. 10. 2008, č. j. 9 As 42/2008-98).
NSS v rozsudku z 16. 4. 2010, č. j. 7 As 11/2010-134, 2122/2010 Sb. NSS, upřesnil, že
počátek běhu prekluzivní subjektivní lhůty je dán okamžikem vědomosti o skutkových
okolnostech v takovém rozsahu, který umožní předběžné právní zhodnocení, že došlo
k porušení zákona jako takového. Podobně jako u daňové prekluze platí, že k zániku
odpovědnosti za správní delikt uplynutím času přihlíží nejen správní orgány, ale i správní
soudy všech stupňů z úřední povinnosti, tj. i bez námitky.
Správním trestáním na úseku reklamy se NSS zabýval rovněž v rozsudku z 26. 4. 2007, č.
j. 6 As 25/2006-78. Soud obecně vyšel z toho, že zájmy chráněnými RekReg nejsou zájmy
a vztahy hospodářské soutěže, nýbrž ochrana adresátů reklamy. Při úvaze o výši trestu,
pokud jde o kritérium následku protiprávního jednání, správní orgán ukládající trest za
správní delikt nepochybí, jestliže k dopadům tohoto jednání na trh s konkrétními produkty
a na postavení soutěžitelů nepřihlíží.

9. TELESHOPPING
Teleshopping je jakýmsi sourozencem reklamy, který je pojmově spjat s rozhlasovým a
televizním vysíláním. Proto je definován v § 2 odst. 1 písm. r) RTV, dle něhož
teleshoppingem je přímá nabídka zboží, a to včetně nemovitého majetku, práv a závazků,
nebo služeb, určená veřejnosti a zařazená do rozhlasového či televizního vysílání za úplatu
nebo obdobnou protihodnotu.
Jakkoliv se zdá, že výraz „teleshopping“ je pojmově spjat jen s televizním vysíláním,
zákonná definice jej spojuje i s vysíláním rozhlasovým. Oproti reklamě bývá delší a
stěžejním rozdílem je, že umožňuje bezprostřední koupi nabízeného produktu či služby.
Výrazy „reklama“ dle RekReg a „teleshopping“ ve smyslu RTV se mohou prolínat a nutně
se nevylučují. Jak uvedl NSS v rozsudku z 19. 11. 2015, č. j. 2 As 218/2015-62, televizní
relace nebo její část, v jejímž rámci provozovatel televizního vysílání nabízí divákům
možnost zúčastnit se hry o cenu prostřednictvím přímé volby telefonního čísla za vyšší
sazbu, je teleshoppingem tehdy, pokud představuje skutečnou nabídku služeb. Televizní
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relace, která je svou povahou teleshoppingem ve smyslu RTV, spadá pod definici reklamy
podle § 1 odst. 2 RekReg.
Reklama a teleshopping musí být snadno rozeznatelné od ostatních částí vysílání;
u provozovatele rozhlasového vysílání zřetelně zvukově a u provozovatele televizního
vysílání zřetelně zvukově, obrazově nebo zvukově-obrazově nebo prostorovými prostředky
oddělené od ostatních částí vysílání. Tuto povinnost v českém právu stanoví v současnosti
§ 49 odst. 1 písm. a) RTV.
Se smyslem požadavku oddělení a rozlišení reklamy, resp. teleshoppingu od ostatních částí
vysílání však nekoresponduje povinnost oddělit a rozlišit také reklamu a teleshopping od
sebe navzájem. NSS v rozsudku z 22. 9. 2011, č. j. 7 As 105/2011-72, konstatoval, že
žádné ustanovení RTV výslovně nestanovuje povinnost zajistit, aby byla reklama
rozeznatelná od teleshoppingu. Odvysílání reklamy, která není dostatečně rozeznatelná od
teleshoppingu, proto nelze sankcionovat.
Právě uvedený závěr potvrdil NSS také v rozsudku z 24. 11. 2011, č. j. 7 As 107/2011-71,
2605/2012 Sb. NSS. V něm NSS uvedl, že nevymezí-li jasně zákonodárce, zda má být
sankcionováno i nerozlišení mezi reklamou a teleshoppingem, musí to být s ohledem na
znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/13/EU, o koordinaci některých
právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních
mediálních služeb, a na požadavek proporcionality veřejnoprávní represe interpretováno
tak, že zákon nestanoví povinnost rozlišit mezi reklamou a teleshoppingem. Porušení
neexistující povinnosti nelze ani sankcionovat.
MS v Praze se v rozsudku z 25. 4. 2012, č. j. 7 A 279/2011-55, zabýval charakterem
televizních pořadů „Koktejly“ a „Hurá na lyže“. Dle MS ani jeden z pořadů nenaplňuje
znaky teleshoppingu vymezené v § 2 odst. 1 písm. r) RTV. Pořad „Koktejly“ má ryze
informační povahu – jedná se o názornou instruktáž o přípravě určitého druhu koktejlu –
a neobsahuje žádnou přímou nabídku zboží. Zcela v něm absentuje označení konkrétního
nabízeného zboží s uvedením ceny a místa, kde si zájemce může takové zboží zakoupit. Za
přímou nabídku zboží vskutku nelze považovat průpovídky typu „… a doufám, že tento
drink přijdete k nám ochutnat…“, které občas v pořadu barman pronese. Tyto věty jsou
pouhým pozdravem, popř. neformálním pozváním k ochutnávce drinku, nikoliv přímou
nabídkou ke koupi určitého zboží, která by obsahovala potřebné informace, především pak
uvedení ceny zboží. Tytéž závěry platí i pro pořad „Hurá na lyže“, který je výlučně
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informační a vzdělávací povahy a rovněž neobsahuje žádnou přímou nabídku zboží. Je
pravdou, že jedna část pořadu je natáčena v prodejně sportovních potřeb jednoho
obchodního řetězce a další v infocentru lyžařského střediska, ani v těchto částech pořadu
však není divákům přímo nabízen ke koupi žádný konkrétní výrobek či služba, a proto se
nejedná o teleshopping.
MS uzavřel, že v případě, kdy určitý pořad nenaplňuje zákonem stanovené znaky
teleshoppingu, pak teleshoppingem zkrátka není. V takovém případě na něj nelze klást
požadavky, které zákon spojuje s teleshoppingem, tedy ani požadavek rozeznatelnosti
a oddělenosti teleshoppingu od ostatních částí pořadu.

10.PRODUCT PLACEMENT
Umístěním produktu se dle § 2 odst. 2 písm. b) RTV rozumí jakákoli podoba začlenění
výrobku, služby, ochranné známky, která se k výrobku nebo službě váže, nebo zmínky
o výrobku a službě do pořadu za úplatu nebo obdobnou protihodnotu. V běžné řeči se
zpravidla užívá anglický výraz product placement. Pravidla pro product placement jsou
obsažena zejm. v § 53a RTV. Podle § 53a odst. 2 RTV mj. platí, že pořady obsahující
umístění produktu nesmějí přímo nabádat k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb,
zejména zvláštním zmiňováním tohoto zboží nebo služeb za účelem jejich propagace a
nesmějí nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt.
K sousloví „nepatřičně zdůrazňovat umístěný produkt“ se vyslovil rozsudek NSS z 20. 10.
2014, č. j. 8 As 28/2013-54. Soud posuzoval scénu ze seriálu Ordinace v růžové zahradě,
v níž byly užity celkové záběry místnosti, při nichž je viditelná krabička s přípravkem na
podporu prostaty, objevily se rovněž záběry na nafukovacího Santa Clause s jasně patrnou
krabičkou s čitelným názvem přípravku v popředí, následně i se svítilnou. Herec ve scéně
manipuluje se svítilnou, rovněž s ní svítí po místnosti. Na produkt je upozorňováno i
v rámci rozhovoru herců, přičemž je zmíněn jeho účel (řešení problémů s močením; „To je
pro bráchu, aby nemusel běhat na záchod, až tady bude.“) a cílová skupina jeho uživatelů
(věta „To víte, my jsme chlapi ve věku, že se o sebe musíme postarat.“, pronesená starším
mužem).
Z uvedeného je dle NSS patrné, že produkt nebyl v pořadu zobrazen „nenásilně“, v rámci
přirozeného prostředí. Naopak tvořil ústřední motiv scény, zatímco vánoční přípravy měly
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pouze doplňující povahu. Scéna postrádala dramaturgicko-režijní opodstatnění, do pořadu
byla zařazena nad rámec dějového kontextu.
Skutková podstata deliktu podle § 53a odst. 2 písm. c) RTV dle NSS nevyžaduje, aby
umístěný produkt cíleně (reklamně) působil na diváka. Postačuje, pokud je umístěný
produkt nepatřičně zdůrazňován, aniž by bylo třeba zkoumat, zda toto jednání skutečně
reklamně ovlivnilo diváckou veřejnost.
Nejobsáhleji se k problematice umístění produktu vyjádřil NSS v rozsudku z 24. 2. 2016,
č. j. 3 As 176/2015-37. V něm NSS vyšel z toho, že zakotvení umisťování produktu do
RTV tuto formu propagace legalizovalo, ovšem zároveň jí dalo jisté hranice, vyplývající
mimo jiné ze samotné vnitřní systematiky RTV, tedy zejména z respektování rozdílů mezi
umístěním produktu, jako formou propagace integrované do vysílání, na straně jedné,
a (kromě specifické propagace formou sponzorování) reklamou a teleshoppingem, na
straně druhé. Označení pořadu za pořad obsahující umístění produktu (tedy minimálně pět
sekund trvající označení pořadu piktogramem, sestávajícím z bílých písmen zkratky PP na
černém podkladu) tak zejména nemůže umožnit vysílateli, aby během vysílání, bez
zřetelného oddělení od ostatních částí vysílání, propagoval zboží způsobem a v intenzitě,
která odpovídá spíše reklamě či teleshoppingu.
To, že jsou určité pořady na začátku, na konci a v případě přerušení reklamou nebo
teleshoppingovými šoty rovněž po tomto přerušení zřetelně označeny jako pořady
obsahující umístění produktu, ještě nedává provozovateli vysílání právo, aby do těchto
pořadů vkládal pasáže, které se materiálně blíží spíše reklamě či teleshoppingu. Tyto druhy
propagace zboží a služeb totiž vyžadují jiný druh oddělení od ostatních částí vysílání, který
má u diváka aktivovat vyšší obezřetnost než je tomu v případě umístění produktu. Při
reklamě či teleshoppingu je divák primárně v roli spotřebitele, jehož spotřebitelské chování
chtějí reklama či teleshopping ovlivnit; naopak při umístění produktu zůstává primárně
divákem daného pořadu, a je pouze varován, že některé pasáže pořadu, některé letmé
záběry či mimoděk učiněné zmínky by ho mohly ovlivnit i jako spotřebitele. Ovlivnění
jeho spotřebitelského chování však nemá představovat těžiště a smysl celého pořadu
obsahujícího umístění produktu či jeho části.
Na škále mezi reklamou či teleshoppingem na straně jedné a mimoděk učiněným (aspoň z
pohledu diváka) a takřka přehlédnutelným výskytem určitého umístěného produktu na
straně druhé je přitom celá řada možných situací, které všechny představují určitou
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propagaci výrobku nebo služby. Pokud jsou učiněny v rámci pořadu označeného za pořad
obsahující umístění produktu, pak ty postupy, které propagují způsobem vlastním spíše
reklamě či teleshoppingu, je třeba označit buď za nepatřičné zdůrazňování ve smyslu § 53a
odst. 2 písm. c) RTV, nebo za přímé nabádání k nákupu nebo pronájmu zboží nebo služeb,
zejména zvláštním zmiňováním tohoto zboží nebo služeb za účelem jejich propagace, které
je taktéž zakázáno, a to v § 53a odst. 2 písm. b) RTV.
V posuzovaném případě pořadu Sama doma šlo o nepatřičné zdůrazňování, tj. jakési
setření hranice mezi umístěním produktu a přímou reklamou. K tomuto závěru dospěl NSS
s ohledem na to, že aktérky rozhovoru v tomto pořadu vyjadřovaly své nadšení z funkcí a
konkrétních vlastností daného produktu; jediným hostem rozhovoru byla zaměstnankyně
výrobce, produkt byl prakticky permanentně zobrazován, a to včetně loga výrobce, nebyla
sice uvedena adresa či telefonní číslo, ovšem divák byl seznámen s marketingovou
manažerkou výrobce a dozvěděl se, kdy bude konkrétní typ výrobku uveden na trh, a byly
zmiňovány pouze klady výrobku, žádné zápory.

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ
Z nastíněné judikatury v oblasti veřejnoprávní regulace reklamy plyne několik závěrů.
Předně, i reklama je projevem v širokém slova smyslu a jako taková je chráněna v čl. 17
LPS. Oproti jiným formám projevu se ovšem naskýtá zpravidla širší pole pro omezení
reklamy jako projevu ve smyslu čl. 17 odst. 4. To platí tím více, čím negativnější
externality vyvolává nabízený produkt či služba nebo čím je nebezpečnější jeho zneužití.
V případě zdraví vyloženě škodlivých výrobků se otevírá pole i pro výklad spíše
restriktivní, tj. výklad zužující prostor pro reklamu např. na takové výrobky. Závěry zde
prezentované jsou zatím všeobecně přijímány jednotlivými senáty NSS a výklad RekReg
dosud nebyl vystaven testu v podobě posuzování sporné otázky rozšířeným senátem (§ 17
SŘS).
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