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Úvodní slovo rektora Vysoké školy Karla Engliše, a.s.
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou Sborník vědeckých prací Interní grantové agentury Vysoké školy
Karla Engliše, a.s. který obsahuje původní výsledky výzkumných projektů řešených
s podporou Interní grantové agentury Vysoké školy Karla Engliše v roce 2011. Vysoká škola
nemůže aspirovat na odpovídající místo v systému terciárního vzdělávání, pokud její
akademický sbor nezvyšuje svoji kvalifikaci a tedy i úroveň vzdělávacího procesu vlastní
tvůrčí prací. Protože výzkum na soukromých vysokých školách není obecně podporován
z veřejných prostředků, rozhodla se akciová společnost podporovat vlastní výzkum jak
institucionálně, tak finančně. Interní grantová agentura VŠKE byla ustavena v roce 2010 a má
za sebou již 7 úspěšně vyřešených a obhájených projektů zaměřených do oborů, v nichž se
škola profiluje, a sice do oblasti managementu, sociálních věd a informatiky.
Publikované poznatky z výzkumných úkolů řešených s podporou Interní grantové agentury
pomohou zejména našim studentům, ale i dalším zájemcům rozšířit i prohloubit poznání
řešené problematiky a poskytují možnost konfrontovat vlastní názory s výsledky výzkumu.
Doufám, že si každý z Vás najde ve sborníku to co jej zaujme a obohatí jeho poznání, nebo
alespoň vytvoří pochybnost, která jej bude motivovat k dalšímu zkoumání, neboť konfrontace
názorů je zdrojem rozvoje poznání obecně.
V Brně 31. března 2012

prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc.
prorektor pro koncepci a rozvoj
pověřený rektor VŠKE
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Výzkumná zpráva
projektu IGA VŠKE č. 01 – IGA2011
VÝVOJ MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉ UNII
V EKONOMICKÉM KONTEXTU
Karina Mužáková, Jana Přívratská
e-mail: karina.muzakova@vske.cz, jana.privratska@gmail.com

Anotace:
Migrace patří mezi základní populační procesy, mezi které řadíme: emigrace, imigrace
a reemigrace. Pokud se podíváme do historie, tak před třiceti lety existovala celá řada
politických přístupů k migraci v rámci Evropy. K určitému sjednocení jednotlivých
migračních politik Evropské unie (EU) přispěla hlavně Schengenská smlouva, kterou uzavřely
14. června 1985 Francie, Německo, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko. Tato smlouva je
smlouvou o postupném rušení kontrol na společných hranicích, umožňuje tedy společný
hraniční režim a také společnou imigrační politiku. Dala základ pro vytvoření Schengenského
prostoru, kde jsou zrušené celní a pasové kontroly na vnitřních hranicích států EU, ke kterému
Česká republika (ČR) přistoupila v roce 2004.
EU v roce 2001 uveřejnila sdělení k nedovolenému přistěhovalectví. V tomto sdělení
Komise zdůraznila, že návratová politika tvoří nedílnou a zásadní součást boje proti
nedovolenému přistěhovalectví. V tomto dokumentu také zveřejnila tři prvky návratové
politiky, mezi které patří: společné zásady, společné normy a také společná opatření.
Podrobněji se problematice návratu jakožto nedílné součásti souhrnné přistěhovalecké
a azylové politiky věnovala Zelená kniha o návratové politice Společenství ze dne
10. dubna 2002. Zde Komise zdůraznila potřebu sblížení a zlepšení spolupráce mezi
členskými státy v oblasti návratů. Dále následovalo sdělení Komise o návratové politice
Společenství týkající se nelegálně dlouhodobě pobývajících osob ze dne 14. října 2002.
Na základě tohoto sdělení Rada přijala Akční program v oblasti návratu dne 28. listopadu
2002. Tuto problematiku shrnul Haagský program, přijatý Evropskou radou v Bruselu
ve dnech 4. a 5. listopadu 2004, který výslovně požádal o zavedení společných norem
pro osoby, které musí být vráceny v souladu se zásadami lidskosti a za současného plného
respektování lidských práv a důstojnosti. Komise byla v rámci tohoto programu vyzvána
k předložení návrhu na počátku roku 2005. Z těchto důvodů vznikl návrh Směrnice
Evropského parlamentu a Rady ze dne 1. 9. 2005 o společných normách a postupech
v členských státech při vrácení nelegálně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. Tento
návrh byl však velice kritizován a dlouho diskutován.
Snaha EU o společnou migrační politiku vyvrcholila v roce 2008, kdy EU předsedala
Francie. Jedním z hlavních témat jejího předsednictví byla právě regulace migrace v Evropě,
která dala vzniknout „Evropskému paktu o migraci a azylu“, který byl přijat na summitu
přestavitelů členských zemí EU ve dnech 15. a 16. října 2008 v Bruselu. Tento pakt má pět
základních pilířů: legální migrace, nelegální migrace, ochrana hranic (včetně Schengenu),
azyl a spolupráce se třetími zeměmi. Posléze byla výše zmíněná Směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech
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v členských státech při navrácení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí
zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. 12. 2008.
Mezi další významné počiny v této problematice v rámci politiky EU lze řadit také
Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních
normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních
příslušníků třetích zemí.

Klíčová slova:
migrace, evropská ekonomická integrace, azyl, volný pohyb osob, vízová politika, migrační
a azylová politika, obyvatelstvo EU, predikce vývoje počtu obyvatel
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Úvod
Hlavním cílem projektu byla analýza vývoje mezinárodní migrace v Evropské unii
v ekonomickém kontextu pomocí dílčích cílů:
•
Dílčí cíl: komparativní analýza a analýza dílčích poznatků ohledně pojmů migrace
a azyl.
•
Dílčí cíl: analýza historických konsekvencí migrace v EU v ekonomickém
a legislativním kontextu.
•
Dílčí cíl: elementární statistická analýza a analýza vývoje trendu migrace a azylu v ČR a
členských států EU-27 za období let 1998 až 2008.
•
Dílčí cíl: analýza makroekonomických údajů jednotlivých členských zemí EU-27
(zejména HDP, zaměstnanost).
Tato hlavní analýza pomocí dílčích analýz vyvrátila hlavní hypotézu výzkumu a to,
že přistoupení nových zemí do EU nastartovalo obrovský migrační boom obyvatel nově
přistoupivších zemí do ostatních členských zemí EU.

1. Migrace
Pojmem migrace – jeho základní definicí a dalšími pojmy se zabývala Mužáková (Mužáková,
2010).
MIGRACÍ rozumíme prostorové přemisťování osob přes libovolné hranice, které jsou
spojené se změnou místa bydliště na dobu kratší či delší, nebo natrvalo. Migraci můžeme dělit
na vnitřní a na mezinárodní. Vnitřní migrací rozumíme změnu trvalého pobytu za hranice
nějaké administrativní jednotky (zpravidla obce). Mezinárodní migrací pak rozumíme změnu
obvyklého pobytu za hranice státu (OSN stanovuje limitní hranici jednoho roku pobytu
za hranicemi daného státu). Nutno si uvědomit, že migrace má značné ekonomické, kulturní
a také populační důsledky a také to, že je to jeden z nejdůležitějších regionálních procesů.
Mezi další související pojmy patří imigrace, emigrace a reemigrace (viz obrázek 1).
IMIGRACÍ rozumíme přistěhování obyvatelstva do jiného státu.
EMIGRACÍ rozumíme vystěhování obyvatelstva do jiného státu.
REEMIGRACÍ pak rozumíme takový pohyb obyvatel, který zahrnuje jak emigraci,
tak i zpětnou imigraci.
Vývoj počtu vystěhovalých, přistěhovalých a přírůstku stěhování obyvatel ČR
za období let 1989–2008 ilustruje obrázek 2.

IMIGRACE

EMIGRACE

REEMIGRACE

Obrázek 1 IMIGRACE, EMIGRACE a REEMIGRACE
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Zdroj: vlastní zpracování

Obrázek 2 Vývoj počtu vystěhovalých, přistěhovalých a přírůstku stěhování v ČR
za období let 1989–2008

Zdroj: vlastní zpracování z dat ČSÚ

Dalším zajímavým ukazatelem je přírůstek stěhováním na 1 000 obyvatel středního
stavu, který je uveden v obrázku 3.

Obrázek 3 Vývoj přírůstku stěhováním na 1 000 obyvatel středního stavu v ČR za období
let 1989–2008

Zdroj: vlastní zpracování z dat ČSÚ
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2. Migrační a azylová politika
2.1 Globální přístup k migraci
Dne 13. prosince 2005 přijala EU strategii nazvanou „Globální přístup k migraci: Prioritní
opatření zaměřená na Afriku a Středomoří“. Tento dokument byl prvním krůčkem k vytvoření
společné migrační politiky EU. V tomto dokumentu Evropská rada s ohledem na toto sdělení
Komise schválila opatření daná tímto sdělením a vyzvala členské státy, aby v těchto otázkách
úzce spolupracovali s Komisí a aby provedly navrhovaná opatření již v průběhu roku 2006.
Mezi opatření navržená v této strategii patří:
•
zvyšování praktické spolupráce mezi členskými státy a to: vyzváním Evropské agentury
pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU (FRONTEX),
aby:

realizovala opatření pro správu hranic v oblasti Středomoří;

aby vyhotovila zprávu ohledně analýzy možných rizik souvisejících s migrací
z Afriky;

aby zahájila studii proveditelnosti týkající se posíleného sledování a ostrahy
jižních námořních hranic EU, konkrétně v oblasti Středozemního moře a také na
Středomořské síti pobřežních hlídek zahrnující členské státy EU a zemí Severní
Afriky;
•
zavedení regionální sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví se zapojením prioritních
zemí či regionů a předložení zprávy o nedovoleném přistěhovalectví a obchodování
s lidmi;
•
předložení návrhu na vytvoření týmů rychlé reakce sestavených z odborníků, kteří
budou schopni poskytnout rychlou technickou a operativní pomoc v době vysokého
přílivu migrantů, v souladu s Haagským programem;
•
zajistit náležitou činnost v návaznosti na zprávu Globální komise pro mezinárodní
migraci a připravení dialogu OSN na vysoké úrovni týkající se migrace a rozvoje;
•
předložení analýzy stávajících mezinárodních nástrojů v oblasti námořního práva,
včetně relevantních aspektů uprchlického práva;
•
dále mezi priority patří také zavedení dialogu a spolupráce s Afrikou, zlepšení
spolupráce se sousedními zeměmi v rámci EHS a zabývat se prioritními otázkami
s Marokem, Alžírskem a Libyí.
2.2 Plán politiky pro azyl
Po vstupu Amsterodamské smlouvy v roce 1999 a na základě závěrů Evropské rady
z Tampere 15.–16. října 1999, byl zahájen proces na vytvoření Evropského azylového
systému. Cílem první fáze (1999–2005) bylo harmonizovat právní rámec zemí EU ohledně
azylu a to na základě společných minimálních standardů. Cíle pro druhou fázi CEAS byly
stanoveny v Haagském programu.
Jednotný plán politiky pro azyl pro EU byl navržen ve Sdělení Komise Evropskému
parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne
17. června 2008 – Plán politiky pro azyl: integrovaný přístup k ochraně v celé EU [KOM
(2008) 360 v konečném znění – dosud nezveřejněné v Úředním věstníku].
Tento plán politiky pro azyl vznikl z důvodů dokončení druhé fáze Společného
evropského azylového systému (CEAS). CEAS je založen na třívrstvé strategii,
která se zaměřuje na harmonizaci norem ochrany, praktickou spolupráci a solidaritu.
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Tímto sdělením Komise tedy předložila plán politiky pro dokončení druhé fáze
vytváření CEAS. Plán je založen na trojí strategii pro dosažení cílů společného evropského
azylového systému. Mezi jeho cíle patří:
•
zajištění přístupu k azylu pro ty, kteří ho potřebují;
•
poskytování společného azylového řízení;
•
vytvoření jednotného statusu pro azyl i pro podpůrnou ochranu;
•
s ohledem na otázky pohlaví, zvážení situace zranitelných skupin;
•
posílení spolupráce mezi zeměmi EU o praktických otázkách;
•
stanovení pravidel pro stanovení povinností členských států EU a mechanismů
na podporu solidarity;
•
zajištění soudržnosti mezi azylem a jinými politikami týkajících se mezinárodní
ochrany.
Mezi další cíle výše zmíněného sdělení patří také lepší, harmonizované normy
mezinárodní ochrany.
Zatímco v první fázi při vytváření Společného evropského azylového systému bylo
dosaženo značného pokroku s ohledem na legislativní nástroje, nebylo však dosaženo
požadovaných rovných podmínek a také zatím nebyly odstraněny velké rozdíly v provádění
azylové politiky v zemích EU. Z tohoto důvodu Komise usiluje zejména o změnu stávajících
právních předpisů, a to:
•
Směrnice o podmínkách přijímání (Reception Conditions Directive, RCD), která řeší
velkou volnost těchto podmínek v rámci zemí EU. RCD ve znění pozdějších předpisů
by měla zajistit další harmonizaci a zlepšení přijímání norem, včetně procesní záruky
týkající se zadržení;
•
Směrnice o azylovém řízení (Asylum Procedures Directive, ADP) vznikla za účelem
odstranění různorodých procesních opatření v zemích EU. Sladit tyto postupy zaručí
rovnocenné podmínky pro přístup k ochraně v EU;
•
Kvalifikační směrnice (Qualification Directive, QD) řeší různé výklady směrnice
v zemích EU z důvodu znění některých ustanovení. Pozměněnou verzi QD bude
prosazovat zavedení jednotných statusů.
Kromě změn stávajících právních předpisů, bude Komise rovněž zvažovat vytvoření
nových nástrojů. To bude zahrnovat zejména mechanismy pro převod ochrany. Kromě toho se
bude zkoumat sblížení vnitrostátních stavů ochrany, které nejsou pokryty stávajícím rámcem
EU.
V důsledku nízké úrovně jednotnosti v normách a různých vnitrostátních postupech
se rozhodnutí o udělení azylu v rámci EU přijímá způsobem a s šancí na udělení této ochrany
ve výrazné odlišnosti jednotlivých zemí EU. Zřízení Evropského úřadu pro otázky azylu
(EASO), jak bylo navrženo v Haagském programu a v Zelené knize ze dne 6. června 2007
o budoucnosti společného evropského azylového systému, bylo nutné k podpoře
a ke koordinaci činnosti praktické spolupráce a k získání široké podpory. Z toho důvodu
Komise zahájila studii proveditelnosti, na jejímž základě pak bude předložen legislativní
návrh na vytvoření EASO.
Společné řešení azylové politiky muselo být nalezeno a to zejména z důvodu problémů
vyplývajících z vysokého počtu žádostí o azyl, a také z důvodu, že některé země EU
zaznamenaly, vzhledem ke své zeměpisné poloze nebo z jiných důvodů, nárůst žádostí o azyl.
Zmíněná navržená opatření by již v rámci harmonizace pravidel v plánu azylové politiky
napomohla snížení žádostí o azyl u již uvedených zemí. V důsledku toho by byly počty
žádostí o azyl spravedlivěji rozděleny mezi země EU.
Kromě toho, Komise má do budoucna v úmyslu předložit svůj návrh Nařízení Dublin
a Eurodac s úpravami, které zahrnují umožnění přístupu orgánů členských států EU
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a Evropského policejního úřadu (Europol) do systému EURODAC a to pro účely vymáhání
práva.
Komise má, s ohledem na přijetí nového zastřešujícího nástroje k podpoře solidarity
mezi zeměmi EU, za cíl vytvoření řady mechanismů solidarity. K dosažení tohoto cíle
se navrhuje následující:
•
zahájení studie, která posoudí možnosti pro společné zpracování žádostí o azyl v rámci
území EU;
•
definování prostředků pro dočasné pozastavení Pravidel Dublin pro přenos žadatelů
o azyl;
•
vytváření nových pracovních pozic odborníků v oblasti azylu v rámci EASO
pro podporu zemí EU při vyřizování žádostí;
•
poskytování finančních prostředků přerozdělovaných v rámci EU, pokud je to nutné,
pro mezinárodní ochranu.
Právě díky sdílené odpovědnosti, jelikož země první žádosti o azyl většinou nejsou
členy EU a dostávají mnohem větší počet žádostí o azyl, bude EU poskytovat těmto zemím
větší finanční podporu na posílení jejich schopnosti poskytovat ochranu osob ve formě azylu.
Dále bude pokračovat integrace v budování kapacit pro azyl v rámci rozvojové spolupráce.
Pokud se EU bude chtít skutečně zavázat k solidaritě v rámci vnějších vztahů, Komise
navrhuje, aby se EU zaměřila na následující posílení ochrany uprchlíků:
•
v rámci Regionálních programů ochrany (Regional Protection Programmes, RPPs),
které na základě hodnocení, jež bylo provedeno v roce 2008, se převedou do víceletých
regionálních akčních plánů;
•
přesídlení, na které Komise v roce 2009 navrhla plán, jak jej rozvinout do celé EU jako
účinný nástroj ochrany;
lépe řídit příchod žadatelů o azyl, kterých se bude studie Komise týkat a to s ohledem na
používání vstupních ochranných procedur, umožňujících stanovit rozdíly mezi osobami,
které potřebují ochranu a jinými typy přistěhovalců, a to do doby než dorazí k hranici
potenciální hostitelské země. Navíc, v roce 2009 Komise rovněž zahájila studii ve
spolupráci s Organizací spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) o možnosti
společného zpracování žádostí o azyl mimo území EU.
2.3 Evropský pakt o migraci a azylu
Evropský pakt o přistěhovalectví a azylu byl publikován dne 24. září 2008 [dosud
nezveřejněný v Úředním věstníku].
Tato smlouva je základem pro společnou imigrační a azylovou politiku zemí EU.
V duchu vzájemné odpovědnosti a solidarity mezi zeměmi EU a partnerství s ostatními
zeměmi světa, dává nový impuls pro další rozvoj společné přistěhovalecké a azylové politiky,
která zohlední jak kolektivní zájem Evropské unie, tak specifické potřeby svých zemí.
Mezinárodní migrace může přispět k hospodářskému růstu v EU jako celku, stejně
tak může poskytovat zdroje pro migranty a jejich domovské země, a tím přispět k jejich
rozvoji. To může být tedy velkou příležitostí pro celkový hospodářský vývoj EU, protože zde
existuje faktor lidské a hospodářské výměny a umožňuje lidem, aby bylo možno dosáhnout
toto, o co usilují. Nicméně, je třeba, aby byla migrace řízena způsobem, který bere v úvahu
přijímací kapacity Evropy v oblasti svého trhu práce, bydlení a zdravotnictví, školství
a sociálních služeb, a také ochranu migrantů před možným vykořisťováním ze strany
zločineckých sítí.
Již více než dvacet let země EU pracují na harmonizaci svých politik přistěhovalectví
a azylu. Významného pokroku již bylo dosaženo v několika bodech, zejména v programech
Tampere a v Haagském programu. Nicméně je zapotřebí dalšího úsilí o vytvoření skutečně
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společné přistěhovalecké a azylové politiky, která bere v úvahu společné zájmy EU, stejně
tak i individuálních potřeb zemí EU. V důsledku toho si Evropská rada začlenila tyto závazky
do Stockholmského programu.
Legální přistěhovalectví by mělo být organizováno takovým způsobem, který bere
ohled na priority, potřeby a absorpční schopnosti zemí EU a podporuje integraci migrantů.
Toto tedy vyžaduje, aby EU:
•
prováděla politiky pracovní migrace, které zohlední potřeby trhu práce v každé zemi;
•
zvýšila atraktivitu EU pro vysoce kvalifikované pracovníky a přijala nová opatření,
která dále usnadní přijímání a mobilitu studentů a výzkumných pracovníků;
•
zajistila, že tyto politiky nejsou zhoršením odlivu mozků tím, že podporují cirkulační
migraci;
•
účinněji regulovala rodinné migrace;
•
dále posilovala vzájemné výměny informací v oblasti migrace;
•
zvýšila informovanost o možnostech a podmínkách legálního přistěhovalectví;
•
stanovila ambiciózní politiky na podporu harmonického začlenění migrantů;
•
podporovala výměnu osvědčených postupů v oblasti přijímání a integrace, a týkající
se opatření EU na podporu integračních politik členských států.
Aby bylo zajištěno, že migranti bez právního povolení k pobytu v zemi EU, se navrátí
do jejich země původu nebo tranzitu, by EU měla:
•
použít regularizace pouze případ od případu;
•
uzavřít na úrovni EU s příslušnými třetími zeměmi dvoustranné readmisní dohody
a vyhodnocovat účinnost readmisních dohod EU;
•
zajistit, aby bylo zabráněno rizikům nelegální migrace a to v rámci politických rámců na
vstupu, pobytu, svobody pohybu, atd.;
•
rozvíjet spolupráci mezi zeměmi EU na odstranění přistěhovalců bez právního povolení
k pobytu v zemi EU;
•
zintenzivnit spolupráci se zeměmi původu a tranzitu v rámci globálního přístupu
k migraci za účelem kontroly nelegálního přistěhovalectví a poskytovat lepší informace
pro obyvatele, jež jsou v ohrožení;
•
vyzvat členské země EU, aby vypracovaly systémy pobídek pro pomoc
při dobrovolném návratu;
•
učinit přísná opatření prostřednictvím přiměřených a odrazujících sankcí proti těm, kdo
využívají přistěhovalců bez zákonného povolení k pobytu v zemi EU;
•
do plné míry uplatňovat v rámci Evropské unie rozhodnutí o vyhoštění a to přijatého
v kterékoli zemi EU.
Pro zajištění účinné kontroly na vnějších hranicích Unie, by EU jako celek měla:
•
mobilizovat všechny dostupné zdroje k účinnějšímu řízení všech vnějších hranic;
•
zobecnit vydávání biometrických víz od 1. ledna 2012 a posílit spolupráci EU
se zeměmi "konzulární spolupráce“, s ohledem na vytvoření společných konzulárních
služeb o víza;
•
poskytnout nezbytné zdroje, aby Frontex mohl plnit své úkoly;
•
v duchu solidarity, brát plně v úvahu ty země, ze kterých proudí do EU nepřiměřený
počet přistěhovalců;
•
využívat moderní technické prostředky k tomu, aby bylo integrované řízení vnější
hranice EU účinné;
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posílit spolupráci se zeměmi původu a tranzitu v souvislosti s kontrolou vnějších hranic
a boj proti nelegálnímu přistěhovalectví, a to i prostřednictvím větší podpory pro
školení a vybavení jejich migračních orgánů;
•
dále se rozvíjet po schengenském hodnotícím procesu.
I když země EU postupně začaly používat společné minimální standardy pro azyl, určité
rozdíly ale stále existují. V důsledku toho je zapotřebí další práce za účelem plně dosáhnout
Společného evropského azylového systému. Toto tedy vyžaduje, aby EU:
•
zřídila Evropský azylový podpůrný úřad;
•
předložila návrhy na jednotné azylové řízení a jednotný status pro uprchlíky a osoby
požívající doplňkové ochrany;
•
stanovila postupy pro zvládání krizových situací jakékoliv země EU čelící masivnímu
přílivu žadatelů o azyl a podporovala přerozdělení příjemců mezinárodní ochrany
v rámci pomoci zemím EU čelícím nepřiměřeným tlakům na jejich azylové systémy,
ať z důvodu jejich zeměpisné či demografické situace;
•
posílila spolupráci s Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky s cílem lépe chránit
žadatele o azyl mimo území EU;
•
najala externí pracovníky v rámci svých hranic a to se specializací na právo a povinnosti
týkající se mezinárodní ochrany.
Dále musí být vytvořena globální partnerství s třetími zeměmi původu a tranzitu s cílem
podpořit součinnosti mezi migrací a rozvojem. Za tímto účelem by měla EU:
•
uzavřít na úrovni EU, nebo se zeměmi původu a tranzitu dvoustranné dohody, které
obsahují položky týkající se legální a nelegální migrace, zpětného přebírání osob
a rozvoje těchto zemí;
•
povzbuzovat státy EU ve spolupráci, zejména státy partnerských zemí východní a jižní
Evropy s ohledem na legální migraci (zejména ve formě dočasné cyklické migrace) aby
se zabránilo odlivu mozků;
•
provádět politiky se zeměmi původu a tranzitu, aby se zabránilo nelegálnímu
přistěhovalectví, a to zejména prostřednictvím budování kapacit;
•
účinněji integrovat migrační a rozvojové politiky;
•
podporovat společný rozvoj činnosti, jako je přijetí zvláštních finančních nástrojů
pro bezpečný a levný převod úhrady;
•
odhodlaně provádět opatření dohodnutá s partnerskými regiony, včetně Afriky,
východní a jihovýchodní Evropy, Latinské Ameriky, Karibiku a s Asií;
•
urychlit zavádění klíčových nástrojů globálního přístupu k migraci;
•
zajistit, aby všechny tyto související činnosti byly prováděny v souladu s rozvojovou
spolupráci EU a dalších příslušných politik.
•

2.4 Společný program EU pro přesídlení
Společný program EU pro přesídlení byl navržen v rámci Sdělení Komise Evropskému
parlamentu a Radě ze dne 2. září 2009 o zřízení společného programu přesídlení v EU [KOM
(2009) 447 v konečném znění – dosud nezveřejněno v Úředním věstníku].
Toto sdělení navrhuje Společný program EU pro přesídlení za účelem zlepšení evropské
úrovně v mezinárodní ochraně uprchlíků a prokázání solidarity s třetími zeměmi. Cílem je
navrhnout strategický přístup k přesídlení a jeho začlenění do vnější akční politiky EU
a zefektivnit úsilí, aby tento strategický přístup byl efektivnější.
Sdělení se týká přesídlení uprchlíků ze zemí mimo Evropskou unii do jednoho
z členských států. Přesídlení je jedním z trvalých řešení nabízené uprchlíkům, jejichž potřeby
ochrany jsou již stanoveny. Organizace spojených národů pro uprchlíky (United Nations
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Refugee Agency, UNHCR), obvykle působí jako zprostředkovatel při procesu přesídlení.
Sdělení se rovněž zabývá solidaritou v oblasti řízení migrace a EU v oblasti ochrany
uprchlíků na celém světě.
V současné době se několik členských států podílí na přesídlení jednou ročně nebo na
bázi ad hoc. Evropský uprchlický fond (European Refugee Fund, ERF) poskytuje významnou
finanční podporu na činnosti spojené s přesídlováním.
Přesto, že počet uprchlíků přesídlených do EU je stále poměrně nízký, většina členských
států nemá programy přesídlení. Kromě toho členské státy většinou stanovují své priority
na národní úrovni místo toho, aby koordinace přesídlení a souvisejících nástrojů vnější
politiky byla prováděna na úrovni EU. Kromě toho současný ERF není dostatečně
adaptabilní, aby reagoval na nové a měnící se potřeby o přesídlení.
Proto by měl existovat společný postup EU, který by se měl zaměřit na:
•
zapojení více členských států a posílení jejich spolupráce;
•
poskytovat uprchlíkům bezpečný přístup k jejich ochraně;
•
vyjádření solidarity vůči třetím zemím;
•
lepšího využití přesídlení na úrovni EU;
•
integrace přesídlení do vnějších politik EU;
•
poskytnutí finanční pobídky pro členské státy pro přesídlení na základě společně
definovaných klíčových priorit.
Společný program EU pro přesídlení by měl být zaveden pomocí plně integrovaného
přesídlení do vnějšího rozměru azylové politiky EU a mělo by být zlepšeno jeho strategické
využití.
Sdělení obsahuje následující hlavní zásady:
•
účast na přesídlení by měla být pro členské státy dobrovolná;
•
přesídlovací aktivity EU by měly být rozšířeny;
•
tento program by měl být aplikován postupně a měl by se přizpůsobit měnícím
se okolnostem;
•
všichni by měli mít možnost podílet se (mezinárodní a místní nevládní organizace,
místní úřady, atd.).
Mezi hlavní složky programu bude patřit stanovení společných ročních priorit
na základě konzultací a finanční pomoc z ERF, aby členské státy zaručily, že "slib" přesídlení
uprchlíků bude probíhat v souladu s těmito prioritami. Toto umožní, aby finanční pomoc byla
efektivněji využita. Stávající expertní skupina pro přesídlení, která se schází ad hoc, bude
přeměněna na stálý orgán, ve kterém se budou podílet všechny členské státy a zúčastněné
strany. Nyní se již provádí přípravné práce pro určení společné roční priority pro EU, dále
probíhá také výměna informací o kvantitativních cílech členských států a vyhodnocují
se konkrétní přesídlení. UNHCR bude tedy úzce zapojen do přípravných prací tím, že bude
hodnotit přesídlení po celém světě. Společné roční priority budou následně vydávány
rozhodnutím Komise v souladu s postupem projednávání ve výborech. Zaměří se na konkrétní
zeměpisné oblasti, státní příslušnosti či kategorie uprchlíků a zajistí větší pružnost reakcí
na nové či naléhavé potřeby. V důsledku toho bude finanční pomoc v rámci ERF k dispozici
členským státům pro uprchlíky na základě společných priorit.
Program by měl zajišťovat rostoucí praktickou spolupráci a zvyšovat účinnost vnějších
azylových politik. V roce 2010 měl dle programu vzniknout Evropský podpůrný úřad
pro otázky azylu (EASO), který však začal fungovat s půlročním zpožděním
a to až od 17. června 2011. Tento úřad vznikl k posílení praktické spolupráce členských států
v oblasti azylu, hraje tedy aktivní roli při koordinaci přesídlování. Komise bude i nadále
podporovat praktickou spolupráci projektů v oblasti přesídlení a to z Evropského
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uprchlického fondu. V rámci programu se bude spolupráce s UNHCR rovněž zintenzivňovat
a budou identifikovány společné priority s důrazem na maximální strategické využití
přesídlení a rozvíjení a provádění praktické spolupráce. Přesídlení by mělo tvořit nedílnou
součást vnějších azylových politik, které by měly být dobře koordinované s vnější politikou
jako celkem. Zejména by mělo být v souladu s EU vytvoření Globálního přístup k migraci.
Cílem je tedy integrovat přesídlení do budoucnosti regionálních programů ochrany
(regionálních programů).
S podporou EASO bude Komise každoročně vydávat zprávu o pokroku přesídlení
v rámci EU. Kromě toho bude v polovině období provedeno hodnocení, tedy v roce 2012,
kterého se budou účastnit všechny zúčastněné strany. V roce 2014 bude vytvořen společný
program hodnocení s cílem jeho dalšího rozpracování.
Přesídlení bylo identifikováno jako nedílná součást při vytváření Společného
evropského azylového systému (CEAS), jež bylo rovněž připomenuto v Evropském paktu
o přistěhovalectví a azylu. Ve svém plánu politiky pro azyl Komise vyzvala k dalšímu rozvoji
přesídlení jako nástroje na ochranu uprchlíků.
2.5 Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
Zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu je dáno Nařízením Evropského
parlamentu a Rady č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského podpůrného
úřadu pro otázky azylu (European Asylum Support Office, EASO).
Toto nařízení přispívá k vytvoření Společného evropského azylového systému
(Common European Asylum System, CEAS). Nařízení předpokládá zřízení Evropského úřadu
pro otázky podpory azylu na posílení praktické spolupráce v oblasti azylu tím, že usnadní
výměnu informací a zkušeností mezi zeměmi Evropské unie.
Tímto nařízením se zřizuje Evropský podpůrný úřadu pro otázky azylu. Funkcí úřadu je
posílit praktickou "spolupráci v oblasti azylu“ Evropské unie, podporu zemí EU, jejichž
azylové systémy a přijímání osob jsou pod mimořádným tlakem, a zlepšit provádění
Společného evropského azylového systému.
Nařízení platí od 5. dubna 2010. Čl. 32 (2) a (3), 34 (6) a (7) a 35 (7) ode dne
5. dubna 2011.
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3. Vývoj migrace v členských zemích EU – vývoj počtu nových
občanství
3.1 Základní charakteristika vývoje migrace
Základní charakteristiku vývoje migrace v členských zemích EU v podobě ukazatele počtu
osob, které získaly v období let 1998–2009 v členských zemích EU nové občanství (dále jen
zkoumaný soubor) ukazuje obrázek 4.
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Obrázek 4 Vývoj celkového počtu osob, které získaly v období 1998–2009 v členských
zemích EU nové občanství
Zdroj: vlastní zpracování z (Sartori, 2011)

Jak je z obrázku 4 patrné, vývoj zkoumaného souboru je za sledované období velice
rozkolísaný. Lze konstatovat, že od roku 1998 do roku 2009 celkový počet osob, které získaly
v členských zemích EU nové občanství, vzrostl o cca 2 481 000 (zaokrouhleno na 10 000).
Celkový přehled vývoje tohoto základního ukazatele v jednotlivých členských zemích
EU za sledované období přehledně uvádí tabulka 1.
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Tabulka 1Vývoj celkového počtu osob, které získaly v období 1998–2009 v členských
zemích EU nové občanství (v 10 000)
Celkový počet osob, které získaly v členských státech EU nové občanství
(v 10 000)

Země

Rok
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Belgie

34,0

24,2

62,0

62,2

46,4

33,7

34,8

31,5

31,9

36,1

37,7

32,8

Bulharsko

−

−

−

−

3,5

4,4

5,8

5,9

6,7

6,0

7,1

9,2

Česká republika

−

7,3

6,4

6,3

3,3

2,2

5,0

2,6

2,3

2,4

1,2

1,1

Dánsko

10,3

12,4

18,8

11,9

17,3

6,6

15,0

10,2

8,0

3,6

6,0

6,9

Estonsko

10,0

4,5

3,4

3,1

4,1

3,7

6,5

7,1

4,8

4,2

2,1

1,7

4,0

4,7

3,0

2,7

3,0

4,5

6,9

5,7

4,4

4,8

6,7

3,4

Finsko
Francie

123,8 147,5 150,0 127,5 128,1 144,6 168,8 154,8 147,9 132,0 137,3 135,8

Irsko

1,5

1,4

1,1

2,8

−

4,0

3,8

4,1

5,8

4,6

3,2

4,5

Itálie

12,0

11,3

9,6

10,4

10,7

13,4

19,1

28,7

35,3

45,5

53,7

59,4

Kypr

−

0,1

0,3

−

0,1

0,2

4,5

4,0

2,9

2,8

3,5

4,1

Litva

0,6

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,4

0,5

0,4

0,3

0,2

Lotyšsko

−

12,9

13,5

9,9

9,4

10,0

17,2

20,1

19,0

8,3

4,2

3,2

Lucembursko

0,6

0,5

0,7

0,5

0,8

0,8

0,8

1,0

1,1

1,2

1,2

4,0

Maďarsko

6,2

6,1

5,4

8,6

3,4

5,3

5,4

9,9

6,1

8,4

8,1

5,8

Malta

0,2

0,1

0,6

1,2

0,8

0,6

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

0,8

106,8 143,1 186,7 180,3 154,5 140,7 127,2 117,2 124,6 113,0

94,5

96,1

Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko

59,2

62,1

50,0

46,7

45,3

28,8

26,2

28,5

29,1

30,7

28,2

29,8

−

−

1,4

1,1

1,2

1,7

1,9

2,9

1,1

1,5

1,8

2,5

4,4 10,0

0,5

1,6

2,2

2,7

2,4

2,9

3,0

22,4

25,6

24,3

31,7

36,0

44,7

41,6

34,9

25,7

14,0

10,3

8,0

0,2

−

0,4

0,2

0,1

0,3

0,8

0,0

0,0

5,6

9,4

0,8

−

−

−

−

1,9

1,4

1,7

2,0

3,9

16,9

17,0

Slovensko

0,9

1,3

4,5

2,9

3,5

3,5

4,0

1,4

1,1

1,5

0,5

0,3

Slovinsko

3,3

2,3

2,1

1,3

2,8

3,3

3,3

2,7

3,2

1,6

1,7

1,8

Spojené království

53,9

54,9

82,2

89,8 120,1 130,5 148,3 161,8 154,0 164,5 129,3 203,6

Španělsko

12,6

16,4

16,7

16,7

21,8

26,5

38,2

42,9

62,4

71,9

84,2

79,6

Švédsko

46,5

37,8

43,5

36,4

37,8

33,2

28,9

39,6

51,2

33,6

30,5

29,5

Rakousko

17,8

Rumunsko

−

Řecko

1,2
−

Suma (1)

505,5 552,9 688,3 657,1 657,3 651,8 719,0 724,0 736,0 707,1 698,8 776,1

Suma (2)

528,0 579,7 693,9 663,3 662,5 651,9 719,0 724,0 736,0 707,1 698,8 776,1

Rozdíl (1) − (2)
22,5 26,8
5,6
Zdroj: vlastní zpracování z (Sartori, 2011)

6,2

5,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

V tabulce 1 Suma (1) je součtem celkového počtu osob, které získaly v členských
zemích EU občanství, počítáno jako suma za jednotlivé roky dat uvedených přímo v tabulce.
Suma (2) je údaj celkového (faktického, uváděného přímo v Eurostatu) počtu osob,
které získaly v členských zemích EU občanství.
Rozdíl Suma (1) – Suma (2) udává celkový počet osob zkoumaného souboru u států,
u kterých chybí jednotlivé údaje. Například, tento rozdíl v roce 2002 činil 5,2 (v 10 000) osob,
z toho vyplývá, že počet osob, které získaly občanství v Řecku a Irsku v tomto roce činil
5,2 (v 10 000).
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Nutno zdůraznit, že rozdíl, který vznikl jako Suma (1) – Suma (2) pro rok 2003 je
důsledkem zaokrouhlení hodnot uvedených v tabulce.
3.2 Elementární statistická analýza
V této části se budeme věnovat elementární statistické analýze vývoje celkového počtu osob,
které získaly v období let 1998–2009 v členských zemích EU nové občanství a to pomocí pěti
základních ukazatelů (Hindls, Hronová, Novák, 2000) mezi které patří:
•
první diference (1);
•
druhá diference (2);
•
koeficient růstu (3);
•
tempo růstu (4);
•
tempo přírůstku (5).
Dále budou také vypočítány další dvě významné charakteristiky a to průměrný absolutní
přírůstek a průměrný koeficient růstu (Hindls, Hronová, Novák, 2000).
První diference (1) charakterizuje, o kolik měrných jednotek klesla nebo vzrostla
hodnota ukazatele:
(1)
1 ∆ t = yt − yt −1
Druhá diference (2) uvádí, o kolik jednotek klesla nebo vzrostla hodnota první
diference.
(2)
2 ∆t =1 ∆t −1 ∆t −1
Koeficient růstu (3) charakterizuje, kolikrát klesla nebo vzrostla hodnota ukazatele.
y
kt = t
(3)
yt −1
Tempo růstu (4) charakterizuje procentní vyjádření hodnoty koeficientu růstu.
Tyt = kt ⋅100
(4)
Tempo přírůstku (5) uvádí, o kolik procent vzrostla nebo klesla hodnota ukazatele.

δ yt = Tyt − 100

(5)

Výsledky analýzy migrace v členských zemích EU za období let 1998–2009 pomocí
pěti výše uvedených základních charakteristik jsou uvedeny v tabulce 2.
Dalšími charakteristikami jsou průměrný absolutní přírůstek (6) a také průměrný
koeficient růstu (7).
Průměrný absolutní přírůstek (6) charakterizuje průměrný roční přírůstek/úbytek
hodnoty za zkoumané období.
n

=
1∆

∑ 1 ∆t ( y2 − y1 ) + ( y3 − y2 ) + ... + ( yn − yn−1 ) y − y
2
t ==
= n 1

(6)
n −1
n −1
n −1
Průměrný roční přírůstek počtu osob, které v členských zemích EU získali v letech
1998–2009 občanství je 225 545.
Průměrný koeficient růstu (7) charakterizuje průměrný růst/pokles hodnoty ukazatele
za zkoumané období.
k = n −1

y2
y1

⋅

y3

⋅ ... ⋅

y2

yn
yn −1

= n −1

yn

(7)

y1

Průměrné tempo růstu počtu osob, které v členských zemích EU získali v letech 1998–
2009 občanství, je po zaokrouhlení 3,6 %.
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Tabulka 2 Elementární statistická analýza vývoje celkového počtu osob, které získaly
v období 1998–2009 v členských zemích EU nové občanství (v 10 000)

Rok (t)

Celkový počet osob,
které získaly v
členských státech EU
nové občanství
(v 10 000)
(yt)

1Δt

2Δt

kt

Tyt

δyt

1998

528,0

×

×

×

×

×

1999

579,7

51,70

×

2000

693,9

114,20

2001

663,3

2002

1,0979

109,7917

9,7917

62,50

1,1970

119,6998

19,6998

-30,60

-144,80

0,9559

95,5901

-4,4099

662,5

-0,80

29,80

0,9988

99,8794

-0,1206

2003

651,9

-10,60

-9,80

0,9840

98,4000

-1,6000

2004

719,1

67,20

77,80

1,1031

110,3083

10,3083

2005

723,6

4,50

-62,70

1,0063

100,6258

0,6258

2006

735,9

12,30

7,80

1,0170

101,6998

1,6998

2007

707,1

-28,80

-41,10

0,9609

96,0864

-3,9136

2008

698,6

-8,50

20,30

0,9880

98,7979

-1,2021

86,00

1,1109

111,0936

11,0936

776,1
77,50
2009
Zdroj: vlastní zpracování z dat uvedených v tabulce 1

Jak je z tabulky 2 patrné, tak největší procentní nárůst celkového počtu osob, které
získaly v členských státech EU nové občanství, byl v roce 2000 a to o více než 19 %
(o 1 142 000 osob, zaokrouhleno na 10 000) oproti roku 1999. Druhý největší procentní nárůst
byl zaznamenán ve sledovaném období v roce 2009 a to o více než 11 %, naopak největší
procentní pokles byl zaznamenán v roce 2001 a to o více než 4 % oproti roku 2000. Druhý
největší procentní pokles byl v roce 2007 a to o téměř 4 % oproti roku 2006.
3.3 Podrobnější charakteristiky vývoje
Mezi podrobnější charakteristiky vývoje počtu osob zkoumaného souboru lze řadit
zejména jejich procentní podíly v jednotlivých zemích, které přehledně charakterizuje
tabulka 3.
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Tabulka 3 Procentní podíly počtu osob, které získaly v období 1998–2009 v členských
zemích EU nové občanství (v 10 000) za jednotlivé členské státy EU
Celkový počet osob, které získaly v členských státech EU nové občanství (v %)
Země

Rok
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Belgie

6,44
−

4,17
−

8,94
−

9,38
−

7,00

5,17

4,84

4,35

4,33

5,11

5,39

4,23

0,53

0,67

0,81

0,81

0,91

0,85

1,02

1,19

−

1,26

0,92

0,95

0,50

0,34

0,70

0,36

0,31

0,34

0,17

0,14

Dánsko

1,95

2,14

2,71

1,79

2,61

1,01

2,09

1,41

1,09

0,51

0,86

0,89

Estonsko

1,89

0,78

0,49

0,47

0,62

0,57

0,90

0,98

0,65

0,59

0,30

0,22

Finsko

0,76

0,81

0,43

0,41

0,45

0,69

0,96

0,79

0,60

0,68

0,96

0,44

Bulharsko
Česká republika

Francie
Irsko
Itálie

23,45 25,44 21,62 19,22 19,34 22,18 23,48 21,38 20,10 18,67 19,65 17,50
−
0,28 0,24 0,16 0,42
0,61 0,53 0,57 0,79 0,65 0,46 0,58
2,27
−

1,95

1,38

0,02

Lotyšsko

0,11
−

Lucembursko
Maďarsko
Malta

Kypr
Litva

1,62

2,06

2,66

3,96

4,80

6,43

7,68

7,65

0,04

1,57
−

0,02

0,03

0,63

0,55

0,39

0,40

0,50

0,53

0,10

0,07

0,08

0,08

0,08

0,08

0,06

0,07

0,06

0,04

0,03

2,23

1,95

1,49

1,42

1,53

2,39

2,78

2,58

1,17

0,60

0,41

0,11

0,09

0,10

0,08

0,12

0,12

0,11

0,14

0,15

0,17

0,17

0,52

1,17

1,05

0,78

1,30

0,51

0,81

0,75

1,37

0,83

1,19

1,16

0,75

0,04

0,02

0,09

0,18

0,12

0,09

0,08

0,08

0,07

0,08

0,09

0,10

Německo

20,23 24,69 26,91 27,18 23,32 21,58 17,69 16,19 16,93 15,98 13,52 12,38

Nizozemsko

11,21 10,71
−
−

Polsko

7,04

6,84

4,42

3,64

3,94

3,95

4,34

4,04

3,84

0,20

0,17

0,18

0,26

0,26

0,40

0,15

0,21

0,26

0,32

0,23

0,33

0,41

0,37

0,40

0,41

0,60

1,41

3,21

3,30

3,50
−

4,78

5,43

6,86

5,79

4,82

3,49

1,98

1,47

1,03

0,06
−

0,03
−

0,02

0,04

0,11

0,00

0,00

0,80

1,21

−

0,29

0,19

0,23

0,27

0,55

2,42

2,19

Portugalsko

0,09

Rakousko
Rumunsko

3,37
−

Řecko

0,15

Slovensko

0,17

0,22

0,65

0,44

0,53

0,54

0,56

0,19

0,15

0,21

0,07

0,04

Slovinsko
Spojené
království

0,63

0,40

0,30

0,20

0,42

0,51

0,46

0,37

0,43

0,23

0,24

0,23

10,21

Španělsko

2,39

2,83

2,41

2,52

3,29

4,07

5,31

5,93

8,48 10,17 12,05 10,26

Švédsko

8,81

6,52

6,27

5,49

5,71

5,09

4,02

5,47

6,96

Suma (1)

95,7

95,4

99,2

99,1

99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Suma (2)

0,21
−

7,21

0,03

9,47 11,85 13,54 18,13 20,02 20,63 22,35 20,92 23,26 18,50 26,23
4,75

4,36

3,80

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Rozdíl (1) − (2)
4,3
4,6
0,8
0,9
0,8
Zdroj: vlastní zpracování z dat uvedených v tabulce 1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Z procentních podílů uvedených v tabulce 3 vyplývá, že Francie měla největší procentní
podíl ve zkoumaném souboru v letech 1998 a 1999, poté ji vystřídalo na první příčce
Německo a to na období 2000–2002. V letech 2003 a 2004 se Francie opět vrátila na první
pozici. Dále bylo v období 2005–2009 na první pozici, vyjma roku 2008, kde byla na první
pozici opět Francie, Spojené království. Právě u vývoje procentního podílu osob, které získaly
ve sledovaném období v zemích EU nové občanství je Spojené království zemí s největším
výkyvem tohoto procentního podílu a to mezi roky 2008 a 2009.
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Další zajímavou skutečností, která vyplývá z údajů uvedených v tabulce 3 je,
že na prvních třech příčkách v období od roku 2000 do 2009 se střídaly pouze tři státy
a to Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Francie a Německo. V letech 1998
a 1999 třetí místo obsadilo Nizozemsko, nicméně Spojené království je na čtvrté pozici
s cca 1 % rozdílem.
Procentní podíly počtu osob u hlavních osmi členských zemí EU, u kterých získalo
občanství nejvíce osob pro rok 2007, ilustruje obrázek 5, pro rok 2008 ilustruje obrázek 6
a pro rok 2009 ilustruje obrázek 7.
Nizozemsko
4%

Ostatní země
EU
11%

Spojené
království
23%

Švédsko
5%
Belgie
5%

Itálie
7%

Španělsko
10%

Francie
19%
Německo
16%

Obrázek 5 Hlavních osm členských států EU, u kterých v roce 2007 získalo občanství
nejvíce osob (v %)
Zdroj: vlastní zpracování z dat uvedených v tabulce 21
Ostatní země
EU
Nizozemsko
15%
4%

Francie
20%

Švédsko
4%
Belgie
5%

Itálie
8%

Spojené
království
18%
Španělsko
12%

Německo
14%

Obrázek 6 Hlavních osm členských států EU, u kterých v roce 2008 získalo občanství
nejvíce osob (v %)
Zdroj: vlastní zpracování z dat uvedených v tabulce 21
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Švédsko
4%

Ostatní
země EU
14%

Spojené
království
26%

Nizozemsko
4%
Belgie
4%
Itálie
8%

Španělsko
10%

Francie
18%
Německo
12%

Obrázek 7 Hlavních osm členských států EU, u kterých v roce 2009 získalo občanství
nejvíce osob (v %)
Zdroj: vlastní zpracování z dat uvedených v tabulce 21

Procentní podíly počtu osob z pěti nejvíce frekventovaných zemí, které získaly v roce
2009 v EU-27 a ve vybraných členských zemích EU (hlavních pět členských států EU,
u kterých v roce 2009 získalo občanství nejvíce osob) nové občanství uvádí tabulka 4
(v absolutním počtu v 10 000).
Z výsledků analýzy uvedené v tabulce 4 vyplývá, že nejvíce osob, které v roce 2009
v zemích EU získalo občanství, pocházelo z Maroka a to 7,7 % (cca 597 597 osob), dále
z Turecka (6,7 %, což odpovídá cca 519 987 osob) a Indie (4 %, tj. cca 310 440 osob).
Přičemž z celkového počtu cca 597 597 osob z Maroka, které získaly nové občanství
v roce 2009 v EU, dostalo nové občanství ve Francii cca 260 736 osob.
Z celkového počtu 519 987 osob z Turecka získalo nové občanství cca 246 016 osob
v Německu.
Dále z analýzy také vyplývá, že z celkového počtu cca 310 440 osob z Indie, které
v roce 2009 získaly nové občanství v členských zemích EU, získalo cca 264 680 osob nové
občanství ve Spojeném království.
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Tabulka 4 Procentní podíly počtu osob z pěti nejvíce frekventovaných zemí,
které získaly v roce 2009 v EU-27 a ve vybraných členských zemích EU nové
občanství (v %, v absolutním počtu v 10 000)
EU-27
(2009)
Přicházející
cizinci z:

Spojené
království
(2009)

Počet
Absolutní
počet
(v 10 000)

(v%)

Přicházející
cizinci z:

Počet
Absolutní
počet
(v 10 000)

(v %)

Maroka

7,70

59,7597

Indie

13,00

26,468

Turecka

6,70

51,9987

Pákistánu

10,30

20,9708

Indie

4,00

31,044

Bangladéše

5,90

12,0124

Ekvádoru

3,60

27,9396

Filipín

5,80

11,8088

Albánie

3,40

26,3874

Jižní Afriky

4,10

8,3476

74,60

578,9706

Jiných zemí

60,90

123,9924

100,00

776,1

100

203,6

Jiných zemí
Celkem
Francie
(2009)
Přicházející
cizinci z:

Německo
(2009)

Počet
Absolutní
počet
(v 10 000)

(v %)

Celkem

Přicházející
cizinci z:

Maroka

19,20

26,0736

Turecka

Alžíru

15,20

20,6416

Tunisu

6,80

Turecka

Počet
Absolutní
počet
(v 10 000)

(v %)
25,60

24,6016

Iráku

5,30

5,0933

9,2344

Srbska

4,30

4,1323

6,80

9,2344

Polska

4,00

3,844

Portugalska

4,70

6,3826

Afghánistánu

3,70

3,5557

Jiných zemí

47,30

64,2334

Jiných zemí

57,10

54,777

100,00

135,8

100,00

96,0039

Celkem
Španělsko
(2009)
Přicházející
cizinci z:

Itálie
(2009)

Počet
(v %)

Celkem

Absolutní
počet
(v 10 000)

Přicházející
cizinci z:

Počet
(v %)

Absolutní
počet
(v 10 000)

Ekvádoru

32,30

25,7108

Albánie

16,00

9,504

Kolumbie

20,70

16,4772

Maroka

15,30

9,0882

Maroka

8,40

6,6864

Rumunska

4,60

2,7324

Peru

8,00

6,368

Tunisu

3,50

2,079

Argentiny

5,80

4,6168

Peru

3,30

1,9602

24,80

19,7408

57,30

34,0362

100,00

59,4

Jiných zemí

Celkem
100,00
79,6
Zdroj: vlastní zpracování z (SARTORI, 2011)

Jiných zemí
Celkem
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4. Vývoj základních makroekonomických ukazatelů EU
Vývoj základních makroekonomických ukazatelů byl od roku 2008 silně ovlivněn dopady
novodobé finanční krize.
4.1 Dopady novodobé finanční krize
Novodobá finanční krize byla započata na finančních trzích již před více než třemi lety.
Tato krize měla a stále má druhé největší dopady na globalizovaný svět od „černého čtvrtku“
24. října 1929 (v Evropě „černý pátek“), kdy se zhroutil trh akcií na newyorské burze na Wall
Street (Kolektiv autorů, 2007, str. 330–333).
Novodobá ekonomická krize byla odstartována problémy na hypotečním trhu
ve Spojených státech amerických (USA), kdy se do vážných problémů dostaly hypoteční
agentury Freddie Mac (Federal Home Loan Mortgage Corporation) a Fannie Mae (Federal
National Mortgage Association), které byly zřízeny vládou USA za účelem získávání fondů
na financování hypoték.
Je paradoxem, že právě hypoteční banka Fannie Mae byla založena americkým
Kongresem v roce 1938, aby oživila americkou ekonomiku, která ještě v té době trpěla
následky deprese vyvolanými právě krachem na newyorské burze. Protože byla v roce 1968
Fannie Mae privatizována, byla současně tedy vytvořena protiváha v podobě Freddie Mac,
která měla zajistit volnou soutěž mezi oběma společnostmi a zabránit tak monopolizaci trhu
s hypotékami.
Novodobá finanční krize byla tedy odstartována boomem na americkém trhu s bydlením
a to v roce 2001 díky Fedu, který snížil úrokové sazby na 1 %. Právě tyto nízké úrokové
sazby oživili atraktivitu Freddie a Fannie a hypotéky dostávali i méně bonitní klienti. Díky
oslabení tempa růstu cen nemovitostí a také jejich propadu, došlo ke zvýšení úrokových sazeb
a jiných nákladů, které měly za následek narůstající počet opožděných plateb z hypotečních
úvěrů, dále také narůstal počet propadlých zástav. Z těchto důvodů začali Freddie a Fannie
realizovat ztráty, které se posléze vyhouply až na USD 11 mld., tím se tyto dvě hypoteční
agentury dostaly do vážných potíží.
S ohledem na to, že obě instituce vlastnily či spravovaly hypotéky o objemu
USD 5,5 bilionu, což představovalo necelou polovinu celého hypotečního trhu v USA a téměř
40 % amerického hrubého domácího produktu (HDP), musela americká vláda v září 2008
převzít kontrolu nad těmito hypotečními agenturami, aby předešla, při kolapsu jedné z nich,
velkému chaosu na finančních trzích po celém světě.
Bankrotem hypotečního trhu v USA tedy propukla krize, která posléze pokračovala
pádem renomovaných investičních bank na Wall Street a také pádem akciových trhů po celém
světě a tím silně otřásl důvěrou ve stabilitu dalších finančních institucí (Pololáník, 2008).
Přehledně uvádí hlavní důvody propuknutí novodobé finanční krize Zpráva o vývoji
finančního trhu v roce 2008, kterou vydalo Ministerstvo financí ČR a to v květnu 2009
(MFČR, 2009, s. 42):
„První problémy se v USA projevily na hypotečním trhu v březnu 2007. Jejich
bezprostřední příčinou byly hypotéky pro méně bonitní klienty (tzv. subprime market)
a benevolentní přístup bank při poskytování úvěrů těmto klientům. Po období relativně
nízkých úrokových sazeb však začala z důvodu rostoucích inflačních tlaků americká centrální
banka (Fed) zvyšovat úrokové sazby, což vedlo k nárůstu úrokových sazeb hypoték, a tedy
i jejich splátek. Méně bonitní dlužníci se tak dostali do potíží se splácením.
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Přenosovým mechanismem šíření ztrát a nejistoty na globálním finančním trhu se stala
sekuritizace aktiv 1. Ta umožňovala úvěrovým institucím v době přebytku likvidity na světových
trzích prostřednictvím prodeje cenných papírů při využití finančních inovací vyvádět riziko
mimo své rozvahy. Tím se však pouze přeneslo do rozvah finančních institucí po celém světě
napříč všemi sektory finančního trhu. Vlivem poklesu kvality úvěrového portfolia a přecenění
rizika však následně hodnota cenných papírů s vazbou na problematická aktiva (např.
na hypoteční úvěry) dramaticky poklesla.
Rostoucí nejistota ohledně toho, kdo utrpěl jaké ztráty, následně přispěla k poklesu
vzájemné důvěry mezi bankami. Začala se mezi nimi šířit vzájemná nedůvěra, přestávaly
si věřit a půjčovat (krize likvidity v mezibankovním sektoru). Tato situace by v krajním
případě mohla vést až ke kolapsu nejen celého bankovního sektoru, ale i finančního trhu.
Pro odvrácení této hrozby uvolnily centrální banky po celém světě řádově stovky miliard
USD, jež si mohou komerční banky půjčovat, pokud potřebují dočasně zvýšit likviditu.
Centrální banky se tak snaží nahradit funkci mezibankovního trhu s likviditou.
Krize likvidity může mít negativní důsledky na ekonomiku, neboť i zdravé (solventní)
banky se pak mohou dostat do potíží kvůli ztrátě likvidity. Navíc existuje nebezpečí přelití
problémů do firemní sféry, pokud by jinak dlouhodobě solventní firmy nemohly získat úvěry
na financování běžné činnosti, resp. standardně přeúvěrovat stávající splatné úvěry.
To, co bylo původně jen krizí finančního trhu, se postupem času stalo krizí celé
ekonomiky USA. S tím spojený pokles spotřeby amerických domácností se projevil
i na poptávce po dováženém zboží. V zemích, které jsou hlavními obchodními partnery USA,
tak došlo k problémům v exportních odvětvích. Vzhledem k významnosti americké ekonomiky
pro vývoj celosvětové ekonomiky se přenesly problémy USA i do dalších zemí. K postupnému
zpomalení či propadu ekonomického růstu došlo v eurozóně i zbytku Evropy, Rusku i Číně.
MMF ve své dubnové zprávě pro rok 2009 odhaduje tempo poklesu HDP světové ekonomiky
na -1,3 %.
Vzhledem k výše uvedeným rizikům, která ohrožují samotné fungování světového
finančního a ekonomického systému, a k dalším dopadům na reálnou ekonomiku, byla
podniknuta řada opatření měnové a hospodářské politiky.“
Jako reakce na dopady finanční krize v USA byla v roce 2009 vytvořena Vyšetřovací
komise finanční krize (Financial Crisis Inquiry Commisson), aby zkoumala příčiny současné
domácí i světové finanční a hospodářské krize. Komise byla založena jako součást zákona
„Fraud Enforcement and Recovery Act“ (veřejné právo 111–21), který prošel Kongresem
a byl podepsán v květnu 2009. Tato nezávislá desetičlenná komise byla složena
ze soukromých osob se zkušenostmi v oblastech bydlení, ekonomika, finance, regulace trhu,
bankovnictví a ochrany spotřebitele.
V lednu roku 2011 Vyšetřovací komise finanční krize vydala obsáhlou zprávu
o průzkumu novodobé finanční krize „The Financial Crisis Inquiry Report: Final Report
of the National Commission on the Cause sof the Financial and Economic Crisis in the Unit
States“ (The Financial Crisis Inquiry Commison, 2011). V této zprávě jsou v rámci pěti
základních částí zpracovány důvody vzniku krize a také její důsledky na ekonomiku USA.
Zajímavé jsou především analýzy v rámci části IV: The Unraveling (rozplétání) v kapitole 20:
Crisis and Panic (krize a panika). Například dle analýzy nákladů na mezibankovní úvěry
vyplývá jeden důležitý závěr a to, že krize byla sice započata v roce 2007, ale hlavní dopady
na bankovní trh v USA vyvrcholili až na konci roku 2008 (viz obrázek 8). Obrázek 8 ukazuje
Při sekuritizaci hypoteční instituce (primární poskytovatelé úvěrů) prodávaly objemné balíky hypotečních úvěrů, a tím
se zároveň zbavovaly i rizik s nimi spojených. Finanční instituce (většinou velké investiční banky), které tyto balíky
hypotečních úvěrů nakupovaly, pak vydávaly cenné papíry, jejichž hodnota a výnos byly kryty právě peněžními toky
ze zmíněných hypoték. Po přeměně hypotečních úvěrů na cenné papíry si je, i díky vysokému ratingu, který tyto cenné papíry
obdržely od ratingových agentur, koupili různí investoři z celého světa.
1
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rozdíl mezi jednoměsíční sazbou LIBOR 2 (London Interbank Offered Rate) a OIS 3 (Overnight
Index Swap Rate), přičemž obě tyto sazby velice pečlivě sledovaly vývoj úrokových sazeb.
Další zajímavou analýzou dopadů světové ekonomické krize na USA, zveřejněnou
ve výše uvedené zprávě, jsou právě i dopady na americké domácnosti v podobě analýzy
čistého jmění domácností (viz obrázek 9). Z obrázku je patrné, že v roce 2007 dosáhlo čisté
jmění domácností USA vrcholu, poté v roce 2008 následoval pád o více než USD 15 bilionů.

Obrázek 8 Vývoj rozdílu sazby LIBOR a OIS (v procentech denně)
Zdroj: (The Financial Crisis Inquiry Commison, 2011, str. 355)

Obrázek 9 Vývoj čistého jmění domácností (v bilionech USD)
Zdroj: (The Financial Crisis Inquiry Commison, 2011, str. 392)

Ve zprávě je také v souvislosti s tím, že byla novodobá finanční krize započata
bankrotem na trhu hypotečních úvěrů, analyzována současná situace právě na trhu
hypotečních úvěrů. Výsledky této analýzy ilustruje obrázek 10.

2
3

LIBOR je úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na londýnském mezibankovním trhu.
OIS sazba vyjadřuje očekávanou průměrnou výši jednodenních úrokových sazeb přes dané období.
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Obrázek 10 Podíl úvěrů se zápornou hodnotou, třetí kvartál roku 2010
Zdroj: (The Financial Crisis Inquiry Commison, 2011, str. 404)

V textu výše zmíněné zprávy se setkáváme s pojmem „Underwater“ mortgages, neboli
„podvodní“ hypotéky, který si lze vysvětlit tak, že mnozí držitelé hypoték se ocitnou
tzv. „pod vodou“, což znamená, že dluží více než je hodnota jejich domovů. Dle výsledků
v obrázku 4 to platí zejména v Arizoně, Kalifornii, Floridě, Michiganu a Nevadě.
V celostátním měřítku v USA 10,8 milionů domácností, či 22,5 % domácností
s hypotékou, dluží více na svých hypotékách, než je tržní hodnota jejich domů. Dokonce
v Nevadě je podíl hypotečních úvěrů se zápornou hodnotou u 67 % domácností a v Kalifornii
je tato hodnota 32 %. Jak je z výsledků této analýzy patrné, tak zatím se ještě řada institucí
poskytující hypoteční úvěry v USA ze vzniklé krize zatím nepoučila.
Výsledky výše zmíněných analýz představují jen zlomek dopadů této krize na USA.
Několik předních amerických odborníků připravilo návrhy na opatření, aby se v budoucnu
takovéto krizi předešlo. Dalším důležitým milníkem v USA je přijetí zákona „An Act
to promote the financial stability of the United States by improving accountability
and transparency in the financial system, to end "too big to fail", to protect the American
taxpayer by ending bailouts, to protect consumers from abusive financial services practices,
and for other purposes“ s pracovními názvy „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer
Protection Act“. Tento více než 2 300 stránkový zákon podepsal americký president Barack
Obama 21. července 2010 (Library of Congress, 2010). Zákon byl původně navržen
2. prosince 2009 a byl přijat 29. června 2010 (Library of Congress, 2010) jako reakce
na recesi USA v první dekádě 21. století. Jedná se o nejrozsáhlejší změnu finanční regulace
v USA a představuje významnou změnu v americkém finančním regulačním prostředí,
které ovlivňují všechny federální finanční regulační agentury a ovlivní téměř každý aspekt
národních odvětví finančních služeb. (Harward Law School Forum, 2010),
(SKADDEN, 2010).
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Tento zákon je rozčleněn do šestnácti základních částí, dle rozboru jedné advokátní
kanceláře by se mělo v USA počítat s tím, že zákon ve svých důsledcích požaduje,
aby regulační orgány USA vytvořili 243 pravidel chování, dále 67 studií a také 22 nových
pravidelných reportů (DAVIS POLK, 2010). Detailnější analýza této problematiky je
obsažena v příloze E. Například pro odvětví pojišťovnictví v USA jsou v tomto zákonu
obsaženy dva nové hlavní zákony a to „Federal Insurance Office Act of 2010“ a také
„Nonadmitted and Reinsurance Reform Act of 2010“. Tyto dva nové zákony zpřísňují regulaci
nejen pro Federální pojišťovnu, ale také pro zajišťovny a by měly vstoupit v platnost od 1.
ledna 2015. (DAVIS POLK, 2010)
Novodobá ekonomická krize se z USA rychle rozvíjela a šířila do „globálního
ekonomického šoku“, což ve svém důsledku vedlo k řadě evropských bankovních krachů,
poklesům různých akciových indexů a velkému snížení tržní hodnoty akcií a komodit (Norris,
2008).
Jaký vliv měla krize na ostatní ekonomiky světa, můžeme usuzovat z výsledků studie
Brookings Institution vydané v červnu 2009 (Baily, Douglas, 2009). Pro první čtvrtletí roku
2009 byla roční míra poklesu HDP 14,4 % v Německu, 15,2 % v Japonsku, 7,4 % ve Velké
Británii, 18 % v Lotyšsku, 9,8 % v Eurozóně a 21,5 % v Mexiku.
Vliv světové finanční krize za jednotlivé státy světa přehledně ilustrují obrázky 11 a 12.

Obrázek 11 Vliv světové finanční krize za jednotlivé státy světa
Zdroj: (WOLD BANK, 2010)

Poznámka k obrázku 11:

Země oficiálně v recesi (dva po sebe následující kvartály)
Země neoficiálně v recesi (jeden kvartál)
Země se zpomalením ekonomiky více než 1.0%
Země se zpomalením ekonomiky více než 0.5%
Země se zpomalením ekonomiky více než 0.1%
Země se zvýšením ekonomického růstu

Nutno zdůraznit, že se v rámci obrázku 12 jedná o statistiku mezi roky 2007 a 2008,
podle odhadu z prosince 2008 podle dat z Mezinárodního měnového fondu.
Z obrázku 11 je patrné, že mezi evropskými zeměmi, které byly oficiálně mezi roky
2007 a 2008 v recesi, patřily: Švédsko, Finsko, Velká Británie, Island, Španělsko,
Portugalsko, Lotyšsko, Estonsko, Německo, Dánsko, Rakousko a Itálie. Mezi země, které
byly za sledované období neoficiálně v recesi, patří na území Evropského hospodářského
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prostoru (EHP 4) Francie. Česká republika společně s Polskem, Litvou, Slovenskem,
Maďarskem a ještě několika státy patřila do skupiny zemí, kde se ekonomika zpomalila o více
než 1 %. Na území EHP nebyla žádná země, která by měla zpomalení ekonomiky o více
než 0,5 %, žádná se zpomalením o více než 0,1 % a také žádná země, která by zaznamenala
zvýšení ekonomického růstu.
Další zajímavou statistikou dopadů ekonomické krize na všechny státy světa ilustruje
obrázek 12. Čím tmavší zelenou jsou státy barevně odlišeny, tím vyšší zaznamenaly reálný
růst HDP v roce 2009, naopak, čím tmavší hnědou barvou jsou státy odlišeny, tím nižší
zaznamenaly reálný pokles HDP v roce 2009. Pro srovnání je níže uveden i obrázek 13 reálné
změny HDP a to v roce 2007 (před krizí).

Obrázek 12 Reálná změna HDP ve světě v roce 2009
Zdroj: (CIA, 2011)

Z obrázku 12 je zřejmé, že Česká republika spolu s Německem, Spojeným královstvím,
Švédskem, Slovenskem, Itálií a Bulharskem zaznamenala v roce 2009 reálný pokles HDP
v rozmezí 4 až 6 %. Naopak v rámci EHP zaznamenalo reálný růst HDP pouze Polsko
a to v rozmezí 2 až 4 %. Tento růst zaznamenala v roce 2009 také Albánie, která členem EU
zatím není.
Z obrázku 13 je patrné, že před ekonomickou krizí měly USA reálný růst HDP
v rozmezí 2 až 4 %. V rámci EHS zaznamenávali růst všechny země vyjma Řecka.

4

Dohoda o EHP rozšiřuje jednotný trh EU o další tři země a to o: Norsko, Island a Lichtenštejnsko.
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Obrázek 13 Reálná změna HDP ve světě v roce 2007
Zdroj: (CIA, 2008)

Vliv světové ekonomické krize na podniky měl prakticky devastující účinek. V České
republice vzrostl počet bankrotů (Mužáková, Přívratská, 2009) a také se změnily proporce
úspor domácností (Mužáková (a), 2010). Zhruba 14,5 bilionů amerických dolarů,
nebo v procentuelním vyjádření 33 % z celkové hodnoty všech světových společností bylo
v období této krize zničeno (viz obrázek 14). Ve Velké Británii a dalších evropských zemích
stáli záchranné balíčky pro ekonomiky jednotlivých států zhruba 1,4 bilionu dolarů. (Shah,
2010)
Marshallův plán na obnovu Evropy *
Dluhy nejchudších zemí
Náklady USA na války v Iráku a Afghánistánu od roku 2001
Sanace ve Velké Británii
Světové vojenské výdaje v roce 2007
Evropské sanace
HDP Velké Británie
Pomoc chudým zemím od roku 1970
Slíbená pomoc chudým zemím, stále existující od 1970
Hodnota sanací v americe
Celková suma amerických hypoték
Americký HDP
Hodnota všech světových společností (firem), které zkrachovaly
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V bilionech USD

Pozn.: * již očištěné o inflaci
Obrázek 14 Světová finanční krize: ztráty a sanace pro USA a evropské země (rok 2008)
Zdroj: vlastní zpracování z (Shah, 2010)

Nutno zdůraznit, že pozitivní efekt této krize na podnikové prostředí lze spatřovat
ve schválené normě ISO 31000 Management rizik – principy a směrnice, která nabyla
účinnosti od 1. listopadu 2010. Tato norma dává komplexní přehled o řízení rizik v podnicích.
(Přívratská, Mužáková, 2009).
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4.2 Vývoj HDP v EU
Vývoj reálného růstu či poklesu HDP v členských zemích EU a dalších vybraných nejen
evropských států ilustruje tabulka 5.
Tabulka 5 Reálný růst HDP (% změna oproti předchozímu roku)
Země

Rok
2004 2005 2006 2007 2008

2009 2010 2011 2012

EU

2,5

2

3,4

3,1

0,5

-4,3

1,9

1,8

1,9

EA

2,2

1,7

3,2

3

0,4

-4,2

1,8

1,6

1,8

Belgie

3,3

1,7

2,7

2,9

1

-2,8

2,3

2,4

2,2

Bulharsko

6,7

6,4

6,5

6,4

6,2

-5,5

0,2

2,8

3,7

Česká republika

4,7

6,8

7

5,7

3,1

-4,7

2,7

2

2,9

Dánsko

2,3

2,4

3,4

1,6

-1,1

-5,2

1,7

1,7

1,5

Estonsko

6,3

8,9 10,1

7,5

-3,7

-14,3

2,3

4,9

4

Finsko

4,1

2,9

4,4

5,3

1

-8,2

3,6

3,7

2,6

Francie

2,5

1,8

2,5

2,3

-0,1

-2,7

1,5

1,8

2

Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko

4,5 5,3 5,3
1,5 0,7
2
4,2 3,9 4,1
7,4 7,8 7,8
8,9 10,1 11,2
4,4 5,4
5
4,8
4 3,9

5,2
1,5
5,1
9,8
9,6
6,6
0,1

-3
-1,3
3,6
2,9
-3,3
0,8
0,9

-7
-5,2
-1,9
-14,8
-17,7
-5,3
-6,8

-0,4
1,3
1,1
1,4
-0,3
2,7
1,3

0,6
1
1,5
5
3,3
3,4
2,7

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

Malta

-0,5

3,7

2,2

4,3

4,4

-2,7

2,7

2

2,2

Německo

1,2

0,7

3,7

3,3

1,1

-5,1

3,7

2,6

1,9

Nizozemsko

2,2

2

3,4

3,9

1,8

-3,5

1,7

1,9

1,7

Polsko

2,6

2,4

3,7

3,7

1,4

-3,8

2,3

2,4

2

Portugalsko

1,6

0,8

1,4

2,4

0

-2,5

1,4

-2,2

-1,8

Rakousko

2,6

2,4

3,7

3,7

1,4

-3,8

2,3

2,4

2

Rumunsko

8,5

4,2

7,9

6,3

7,3

-6,6

-1,9

1,5

3,7

Řecko

4,4

2,3

5,5

3

-0,2

-3,3

-3,5

-3,5

1,1

Slovensko

5,1

6,7

8,5 10,5

5,8

-4,8

4

3,5

4,4

Slovinsko

4,4

4

5,8

6,9

3,6

-8

1,4

1,9

2,5

3

2,1

2,6

3,5

-1,1

-4,4

1,8

1,7

2,1

3,3

3,6

4

3,6

0,9

-3,7

-0,1

0,8

1,5

Švédsko
4,2 3,2 4,3 3,3
Island
7,8 7,2 4,7
6
Norsko
3,9 2,7 2,3 2,7
Švýcarsko
2,5 2,6 3,6 3,6
Chorvatsko
4,1 4,3 4,9 5,1
Turecko
9,4 8,4 6,9 4,7
Japonsko
2,7 1,9
2 2,4
USA
3,5 3,1 2,7 1,9
Zdroj: vlastní zpracování z (Eurostat a), 2011)

-0,6
1,3
0,7
2,1
2,2
0,7
-1,2
-0,3

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

5,6
-4
0,3
2,7
-1,2
9
4
3

4,2
1,5
2,7
1,9
1,1
6,1
0,5
2,6

2,5
2,5
2,5
1,7
2
5,5
1,6
2,7

Spojené království
Španělsko

Vývoj reálného růstu (poklesu) HDP vyjádřeného % změnou oproti předchozímu roku
v EU, EA, Japonsku a USA ilustruje obrázek 15.
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Obrázek 15 Reálný růst HDP (% změna oproti předchozímu roku)
Zdroj: (Eurostat a), 2011)

Jak je z obrázku 15 patrné, tak ke snížení reálného růstu HDP do záporných čísel došlo
během roku 2009 a to v průměru EU, EA, dále také v Japonsku a v USA.
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4.3 Vývoj inflace v EU
Souhrnné údaje vývoje roční průměrné míry inflace za členské země EU včetně Islandu,
Norska, Švýcarska, Chorvatska, Turecka, Japonska a USA uvádí tabulka 6.
Tabulka 6 Roční průměrná míra inflace v EU za období 2004–2009
Země
EU
EA

Změny

Rok
2004
2,0
2,1
1,9
6,1
2,6
0,9
3,0
0,1
2,3
2,3
2,3
1,9
1,2
6,2
3,2
6,8
2,7
1,8
1,4
3,6
2,5
2,0
11,9
3,0
7,5
3,7
1,3
3,1
1,0
2,3
0,6

2005
2,2
2,2
2,5
6,0
1,6
1,7
4,1
0,8
1,9
2,2
2,2
2,0
2,7
6,9
3,8
3,5
2,5
1,9
1,5
2,2
2,1
2,1
9,1
3,5
2,8
2,5
2,1
3,4
0,8
1,4
1,5

2006

2,2
2,2
Belgie
2,3
Bulharsko
7,4
Česká republika
2,1
Dánsko
1,9
Estonsko
4,4
Finsko
1,3
Francie
1,9
Irsko
2,7
Itálie
2,2
Kypr
2,2
Litva
3,8
Lotyšsko
6,6
Lucembursko
3,0
Maďarsko
4,0
Malta
2,6
Německo
1,8
Nizozemsko
1,7
Polsko
1,3
Portugalsko
3,0
Rakousko
1,7
Rumunsko
6,6
Řecko
3,3
Slovensko
4,3
Slovinsko
2,5
Spojené království
2,3
Španělsko
3,6
Švédsko
1,5
Island
4,6
Norsko
2,5
Švýcarsko
1,0
Chorvatsko
2,1
3,0
3,3
Turecko
10,1
8,1
9,3
Japonsko
0,0
-0,3
0,3
USA
2,7
3,4
3,2
Zdroj: vlastní zpracování z (Eurostat b), 2011)

2007
2,3
2,1
1,8
7,6
3,0
1,7
6,7
1,6
1,6
2,9
2,0
2,2
5,8
10,1
2,7
7,9
0,7
2,3
1,6
2,6
2,4
2,2
4,9
3,0
1,9
3,8
2,3
2,8
1,7
3,6
0,7
0,8
2,7
8,8
0,0
2,8

2008
3,7
3,3
4,5
12,0
6,3
3,6
10,6
3,9
3,2
3,1
3,5
4,4
11,1
15,3
4,1
6,0
4,7
2,8
2,2
4,2
2,7
3,2
7,9
4,2
3,9
5,5
3,6
4,1
3,3
12,8
3,4
2,3
5,8
10,4
1,4
3,8

2009
1,0
0,3
0,0
2,5
0,6
1,1
0,2
1,6
0,1
-1,7
0,8
0,2
4,2
3,3
0,0
4,0
1,8
0,2
1,0
4,0
-0,9
0,4
5,6
1,3
0,9
0,9
2,2
-0,2
1,9
16,3
2,3
-0,7
2,2
6,3
-1,4
-0,4

2007/2008 2008/2009
1,4
1,2
2,7
4,4
3,3
1,9
3,9
2,3
1,6
0,2
1,5
2,2
5,3
5,2
1,4
-1,9
4,0
0,5
0,6
1,6
0,3
1,0
3,0
1,2
2,0
1,7
1,3
1,3
1,6
9,2
2,7
1,5
3,1
1,6
1,4
1,0

Vývoj roční průměrné míry inflace v EU a v EA zachycuje obrázek 16.
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-9,5
-5,7
-2,5
-10,4
-2,3
-3,1
-4,8
-2,7
-4,2
-6,9
-12,0
-4,1
-2,0
-2,9
-2,6
-1,2
-0,2
-3,6
-2,8
-2,3
-2,9
-3,0
-4,6
-1,4
-4,3
-1,4
3,5
-1,1
-3,0
-3,6
-4,1
-2,8
-4,2
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-0,4

Obrázek 16 Vývoj roční průměrné míry inflace v EU a EA za období 2004–2009
Zdroj: (Eurostat b), 2011)

Z obrázku 16 je patrné, že největší nárůst roční průměrné míry inflace v EU 5 a v EA 6
byl z roku 2007 na rok 2008, a to v případě EU o 1,4 p. b. v případě EA byl tento nárůst
o 1,2 p. b. Tento nárůst byl jedním z důsledků světové ekonomické krize. V dalším období
pak následoval prudký pokles této veličiny.
Z údajů uvedených v tabulce 6 lze vyčíst, že v roce 2008 došlo v EU a také v EA (Euro
area, eurozóny) k nárůstu průměrné roční inflace. Největší nárůst průměrné míry inflace
oproti předchozímu roku v roce 2008 zaznamenal Island a to z 3,6 p. b. v roce 2007
na 12,8 p. b. v roce 2008, tedy zvýšení o 9,2 p. b. Z členských zemí EU zaznamenala největší
nárůst průměrné míry inflace z roku 2007 na rok 2008 Litva a to z hodnoty 5,8 p. b. v roce
2007 na hodnotu 11,1 p. b. v roce 2008, tedy zvýšení o 5,3 p. b. Největší pokles průměrné
míry inflace z roku 2008 na rok 2009 zaznamenalo z porovnávaných nečlenských zemí EU
USA a to pokles z 3,8 p. b. v roce 2008 na -0,4 p. b. v roce 2009, tedy pokles o 4,2 p. b.
Z členských zemí zaznamenalo největší pokles průměrné míry inflace z roku 2008 na rok
2009 Lotyšsko a to o 12 p. b. z hodnoty 15,3 p. b. v roce 2008 na hodnotu 3,3 p. b. v roce
2009. Na druhém místě s největším poklesem průměrné míry inflace z roku 2008 na rok 2009
se umístila další pobaltská země a to Estonsko, na třetím místě bylo Bulharsko, na čtvrtém
místě poslední pobaltská země a to Litva a na pátém místě Česká republika. Ostatní země
měly pokles průměrné roční míry inflace z roku 2008 na rok 2009 menší než 5 p. b. Vývoj
průměrné míry inflace pobaltských zemí včetně Bulharska a České republiky v období 2004
až 2009 v porovnání s vývojem tohoto ukazatele za EU a EA ilustruje obrázek 17.

Údaje se vztahují na oficiální souhrnné údaje za členské země EU, změny ve složení jednotlivých zemí v EU
jsou v souladu s přidáním nových členských států EU (toto bude použito i u dalších analýz).
6
Údaje se vztahují na oficiální souhrnné údaje za členské země eurozóny, změny ve složení jednotlivých zemí
v eurozóně jsou v souladu s přidáním nových členských států eurozóny (toto bude použito i u dalších analýz).
5
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Obrázek 17 Vývoj průměrné míry inflace pobaltských zemí včetně Bulharska a České
republiky v obodobí 2004–2009 s porovnáním s vývojem tohoto ukazatele v EU a EA
Zdroj: vlastní zpracování z tabulky 5

Z obrázku 17 je patrné, že vývoj průměrné míry inflace zaznamenal ve vybraných
zemích obdobný průběh a díky velice vysokým hodnotám roční průměrné míry inflace
u těchto zemí zejména v roce 2008 zvýšily také průměrnou míru inflace za EU.
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4.4 Vývoj nezaměstnanosti v EU
Vývoj nezaměstnanosti v eurozóně a v EU (v %) za období 2000 až třetí čtvrtletí roku 2011
ilustruje obrázek 18. Tmavá čára znázorňuje vývoj nezaměstnanosti v EU-27 (sezóně
očištěnou) a světlejší čára znázorňuje vývoj míry nezaměstnanosti v eurozóně a to v EA-17
(sezóně očištěnou).

Obrázek 18 Vývoj nezaměstnanosti v eurozóně a v EU (v %) za období 2000 až třetí
čtvrtletí roku 2011
Zdroj: (Eurostat c), 2011)

Z obrázku 18 vyplývá, že nejnižší míry nezaměstnanosti v průměru zemí EU a zemí
eurozóny bylo dosaženo v prvním čtvrtletí roku 2008, kdy propukla novodobá ekonomická
krize, která však na míru nezaměstnanosti v EU začala doléhat s ročním zpožděním.
Z obrázku 18 je také patrné, že zhruba od třetího čtvrtletí roku 2004 byla v eurozóně vyšší
nezaměstnanost než v průměru zemí EU. Ve třetím čtvrtletí roku 2009 byla překonána 10%
hranice míry nezaměstnanosti v eurozóně.
Jak se vyvíjela míra nezaměstnanosti v milionech osob v EU a eurozóně v období let
2000 až třetího čtvrtletí roku 2011 znázorňuje obrázek 19. Tmavá čára zachycuje vývoj
nezaměstnanosti v EU-27 (sezóně očištěnou) a světlejší čára znázorňuje vývoj míry
nezaměstnanosti v eurozóně a to v EA-17 (sezóně očištěnou).
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Obrázek 19 Vývoj nezaměstnanosti v eurozóně a v EU (v milionech osob) za období 2000
až třetí čtvrtletí roku 2011
Zdroj: (Eurostat c), 2011)

Mezi další zajímavé analýzy vývoje nezaměstnanosti patří také analýza, která rozděluje
nezaměstnané dle délky nezaměstnanosti a to na tři kategorie: v první jsou zahrnuty osoby
nezaměstnané a to do 1 měsíce, v další kategorii jsou zahrnuty osoby, které jsou
nezaměstnané od 1 do 11 měsíců (včetně), poslední kategorii pak tvoří osoby, které jsou
nezaměstnané více než 12 měsíců. Takovouto analýzu nezaměstnanosti pomocí třech výše
zmíněných kategorií nezaměstnaných ilustruje obrázek 20, ve kterém je zachycen vývoj míry
nezaměstnanosti a to od roku 2007 do roku 2009 a to po čtvrtletích.

Obrázek 20 Nezaměstnané osoby (v tisících) dle délky nezaměstnanosti, EU-27
Zdroj: (Eurostat d), 2011)

Dolní křivka ukazuje nově nezaměstnané (nezaměstnané méně než 1 měsíc, neboli
osoby, které jsou evidované na úřadu práce méně než jeden měsíc), horní křivka ukazuje
počty krátkodobě nezaměstnaných a to od 1 do 11 měsíců a střední křivka ukazuje
dlouhodobě nezaměstnané, to jsou ti, kteří jsou nezaměstnaní více než 12 měsíců.
Jaký měla vliv krize na vývoj počtu nezaměstnaných osob, ukazuje nejlépe dolní křivka.
Z obrázku je patrné, že ve třetím kvartálu 2008 se počet krátkodobě nezaměstnaných zvýšil
ze 1,5 milionu osob na 2 miliony osob.
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Závěr
Hlavním cílem projektu (dle přihlášky k projektu) byla analýza vývoje mezinárodní migrace
v Evropské unii v ekonomickém kontextu pomocí dílčích cílů:
1. Dílčí cíl: komparativní analýza a analýza dílčích poznatků ohledně pojmů migrace
a azyl.
2. Dílčí cíl: analýza historických konsekvencí migrace v EU v ekonomickém
a legislativním kontextu.
3. Dílčí cíl: elementární statistická analýza a analýza vývoje trendu migrace a azylu
v ČR a členských států EU-27 za období let 1998 až 2008.
4. Dílčí cíl: analýza makroekonomických údajů jednotlivých členských zemí EU-27
(zejména HDP, zaměstnanost).
Tato hlavní analýza pomocí dílčích analýz vyvrátila hlavní hypotézu výzkumu a to,
že přistoupení nových zemí do EU nastartovalo obrovský migrační boom obyvatel nově
přistoupivších zemí do ostatních členských zemí EU.
Hlavní cíl práce byl pomocí dílčích cílů práce splněn a to za použití následujících metod
vědecké práce:
Komparativní analýza, analýza dílčích poznatků, elementární statistická analýza,
analýza vývoje trendu a následně syntéza dílčích poznatků.
Pro evaluaci projektu jsou stěžejní jeho vlastní výstupy, které byly následující:
•
Monografie je v současné době v tisku:
MUŽÁKOVÁ, K.; PŘÍVRATSKÁ, J. Vývoj mezinárodní migrace v Evropské unii
v ekonomickém kontextu. Edice Monografie. Brno: VŠKE, 2011, s. 139. ISBN 978-80-8671046-4. (tři recenze, dva recenzenti mimo VŠKE a jeden z VŠKE)
•
Odborný článek ve vědeckém časopise PERIODICA ACADEMICA:
MUŽÁKOVÁ, K.; PŘÍVRATSKÁ, J. Vývoj migrace v členských zemích EU za období let
1998–2009. Vědecký časopis PERIODICA ACADEMICA. Brno: VŠKE, 2011, č. 1, roč. VI,
s. 98-106. ISSN: 1802–2626.
•
Články na odborných mezinárodních konferencích:
a)
EKONOMIKA A PRÁVO – SYNERGIE NEBO ANTAGONISMUS:
MUŽÁKOVÁ, K.; PŘÍVRATSKÁ, J. Analýza vývoje počtu obyvatel EU od vstupu ČR
do EU v kontextu celosvětového vývoje počtu obyvatel s následnou predikcí. Vědecký
časopis PERIODICA ACADEMICA. Brno: VŠKE, 2011, č. 2, roč. VI, s. 9. ISSN: 1802–
2626.
b)
MMK, MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE 2011:
MUŽÁKOVÁ, K.; PŘÍVRATSKÁ, J. ANALÝZA VYBRANÝCH DEMOGRAFICKÝCH
UKAZATELŮ V EU V KONTEXTU ZMĚN VE SKLADBĚ OBYVATEL EU. In Mezinárodní
Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové:
MAGNAMITAS, 2011, 12. – 16. 12. 2011. s. 956–965. ISBN 978-80-904877-7-2.

37

Literatura
CIA. CIA WORLD FACTBOOK [online]. 2008, [cit. 2011-02-23]. Dostupný z WWW:
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2003rank.html>.
DAVIS POLK. „Summary of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection
Act, Passed by the House of Representatives on June 30, 2010.“. [online]. 9. července 2010.
[cit. 2011-2-20]. Dostupný z WWW: <http://www.davispolk.com/publications/list.aspx?
DateFrom=3/20/2010>.
EUROSTAT a). Real GDP growth rate - volume [online]. 23. 9. 2011, [cit. 2011-09-27].
Dostupný
z
WWW:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init
=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020>
EUROSTAT b). Key figures on Europe [online]. 17 June 2011, [cit. 2011-08-12]. Dostupný
z WWW:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication
?p_product_code=KS-EI-11-001>
EUROSTAT c). Euro area unemployment rate at 10.0. 30. 9. 2011, [cit. 2011-10-3].
Dostupný z WWW: < http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home>
EUROSTAT d). European economics statistics [online]. 218 s. 19 January 2011, [cit. 201108-12]. Dostupný z WWW: <epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY...30.../KS-30-08-410EN.PDF>
HINDLS, R., HRONOVÁ, S., NOVÁK, I. Metody statistické analýzy pro ekonomy. Edition 2.
Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-7261-013-9.
SARTORI, F. Aquisitions of citizenship on the rise in 2009. In Eurostat: Statistics in focus
24/2011. Publish Date: 10. 6. 2011, 11:00 AM [online]. [cit. 2011-06-22]. Dostupný z WWW:
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/publications/
migration_asylum>.
Kolektiv autorů. Kdy, kde, proč & jak se to stalo. 1. vyd. Praha: Reader's Digest Výběr, spol.
s r. o. 2007. 448 s. ISBN 80-902069-6-4.
MFČR. ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2008. [online]. 2009, 74 S. [cit.
2011-08-12]. Dostupný z WWW: <http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/financni_
trh_48032.html>.
MUŽÁKOVÁ K. (a) Vývojové tendence úspor domácností a jejich vliv na pojistný trh ČR
v kontextu ekonomické krize. In zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie FIN STAR NET 2010. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislave, 10.–11.
marec 2010, str. 1–7. ISBN: 978-80-970244-2-0.
MUŽÁKOVÁ, K. Legislativní změny v pojišťovnictví v souvislosti se vstupem České
republiky do Evropské unie a jejich dopad na český pojistný trh. Diplomová práce. Liberec:
Technická univerzita v Liberci – Hospodářská fakulta, 2007.
MUŽÁKOVÁ, K. Demografie. Vysokoškolské skriptum. Brno: VŠKE, 2010. 1. vydání. 91 s.
ISBN 978-80-86710-24-2.
MUŽÁKOVÁ, K.; PŘÍVRATSKÁ, J. Být chudý a bez dluhů – to je největší bohatství.
In sborník z mezinárodní konference „Finance a účetnictví v kontextu ekonomické krize“.
Liberec: Technical University of Liberec, 12. listopadu, 2009, s. 5. ISBN 978-80-7372-564-8.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení
Evropského azylového podpůrného úřadu.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. červnece 2009 o kodexu Společenství
o vízech (vízový kodex).
POLOLÁNÍK, L. Finanční krize – jak to začalo. [online]. 2008, [cit. 2010-12-3]. Dostupný
z WWW: <http://www.finance.cz/zpravy/finance/195113-financni-krize-jak-to-zacalo/>.
38

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu
výboru a Výboru regionů ze dne 17. června 2008 - Plán politiky pro azyl: integrovaný přístup
k ochraně v celé EU [KOM (2008) 360 v konečném znění - Dosud nezveřejněné v Úředním
věstníku].
SHAH, A. Global Financial Crisis. Global Issues [online]. 11 Dezember 2010, [cit. 2011-0224]. Dostupný z WWW: <http://www.globalissues.org/article/768/global-financial-crisis>
SKADDEN. „The Dodd-Frank Act: Signigicant Impact on Public Companies“. [online].
21. červenec 2010. [cit. 2011-2-20]. Dostupný z WWW: <http://www.skadden.com/
Index.cfm?contentID=51&itemID=2164>.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů
Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských
států, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1612/68 ao zrušení směrnic 64/221/EHS,
68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS
a 93 / 96/EEC.
Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží a chrání občany [Úřední
věstník C 115 ze dne 4.5.2010]
THE FINANCIAL CRISIS INQUIRY COMMISON. The Financial Crisis Inquiry Report:
Final Report of the National Commission on the Cause sof the Financial and Economic Crisis
in the Unit States. [online]. January 2011, p. 662, ISBN 978-0-16-087727-8 [cit. 2011-2-20].
Dostupný z WWW: <http://www.fcic.gov/report>.
TINBERGEN, J. International Economic Integration. Amsterdam: Elsevier, 1954. 142 s.

39

Research report
of Project IGA VŠKE No. 02 – IGA2011
INTERNATIONAL LABOUR MIGRATION, ITS ECONOMIC CAUSES
AND EFFECTS
Milan Palát
e-mail: milan.palat@centrum.cz

Anotation:
This paper provides theoretical background and explanations of impacts of international
migration on the macro- and microeconomic level. Migration is an indivisible part of a
globalized society but economic analyses often don’t pay enough attention to this highly
topical issue with significant impacts on individual economic subjects and with broad
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despite these situations without doubt present another serious problem with considerable
economic, social and personal consequences. Understanding of broader migration patterns
may allow better evaluation of migration policies.
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Introduction
This research is aimed at the evaluation of causes of international migration with respect to
the findings of the economic theory with regard to the development of labour market and puts
obtained findings into the theoretical context. It explains plausible factors that initiate labour
migration and provides explanations of its economic impacts based on relevant facts and
findings in the European Union. Understanding of broader migration patterns and its
determinants allows the evaluation of migration policies and the determination of macro- and
microeconomic benefits and costs of international labour migration flows. In this paper
I primarily focus on legal migration rather than the illegal labour movement and trafficking of
workers from one country to another despite these situations without doubt present another
serious problem with considerable economic, social and personal consequences.
Migration is one of the accompanying phenomena of a globalized society. It has a
general relevance but there is also an historical, geographic, demographic and economic
relevance of migration. After the World War II migration policies in Europe were very
tolerant as labour shortages grew after achieving full employment in many West European
countries. In Mediterranean countries (Italy, Portugal, Spain) economic emigration took place
since the beginning of the 1960’ particularly to the West European countries. Other
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emigration flows led from Malta to the United States and Canada after gaining its
independency from Great Britain in 1970’. As unemployment started to grow in 1970’, the
formerly very liberal approach to migration in Europe was becoming more and more
restrictive. The development of Central and Eastern Europe differs much from the above in
West Europe. Until the beginning of the 1990’ the countries of the former Eastern bloc
applied restrictive journey policies and so the migration issues gained importance only after
the collapse of the communist regime. After the fall of the “Iron Curtain” in Europe in early
1990’ migration flows between the “East” and the “West”, which were bundled for many
decades, started to play an important role in European migration patterns.

1. Literature retrieval
Migration waves in Europe in the past century had diverse causes but currently prevailing
purposes for migration are of economic origin and are linked with the movements of the
labour force. International labour migration is mainly promoted by economic interests (higher
obtained real wage, higher standard of living) and therefore it is sometimes called as an
“economic migration”. Lacina, Rolný (2001) pointed out possible confusion in using of
concepts of mobility and migration. They explain that the term “mobility” includes all types
of movements of individuals (including temporarily movements) with a various periodicity,
purposes, directions and distances. The term of “migration” is than to be defined as a much
closer term that is rather to be put into connection with a permanent change in residence. And
this is according to them the main difference to other types of movements which don’t lead to
permanent but only to temporarily change in residence.
Boeri and van Ours (2008) point out that economic theory suggests that migration
increases efficiency by arbitraging away cross-country (and even cross regional when natives
are immobile) differences in productivity and unemployment. Boeri and Brücker (2005) state,
that international migration can significantly increase income per capita. They estimated that
at the given wage and productivity gap between Western and Eastern Europe, migration of
3% of the Eastern population to the West could increase total EU GDP by up to 0.5%. They
also stress out the fact that a desirable migration policy is to be coordinated at the European
level. Lacina, Rolný (2001) assume that statistical estimates of the migration potential linked
with economic reasons are deduced from following presumptions: The 10 % difference in
economic, living and income standards triggers off a propensity to emigrate by 0,05 to 0,15 %
of the population in the country with lower level of these standards which is dealt in detail in
one dimensional gravity models of migration. Together with a diminishing difference in
income levels is the propensity to migrate declining progressively. According to them,
achieving of 70-75 % of the standard of living in an advanced economy creates a boundary of
the motivation to migrate (a so called “migration threshold”). After achieving that point,
economic migration discontinues because lingering disparities in income levels are evening
out by economic and psychological costs of migration.
They also mention other substantial factors influencing migration, e.g. the extent and
the structure of the demand for labour in the target country, the level and the structure of
unemployment, the demographic development, the initial migration costs and the willingness
of migrants to accept working positions not entirely corresponding with achieved qualification
levels. It is also necessary to take into account other social and psychological factors. Such
factors are not easy to be quantified but despite that they keep playing an important role in
decisions regarding migration issues. Some of those factors are given by the necessity to adapt
to other cultural environment, habitual practice, working hours, separation from family,
relatives, friends etc.
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Thus, the reasons why people decide to migrate can be divided into two categories:
financial and nonfinancial incentives. As regards to financial incentives, potential migrants
compare private costs and private benefits of moving to another country. If the expected
increase in earnings exceeds all the cost of relocation, it creates incentives to migrate
depending on the resulting difference. The higher is the difference in average wage level
between original and potential host countries the more it presents a motivating factor for
immigration. Existing economic inequalities boost the motivation to move to another country
from financial reasons. At the same time, migrants have time take into account other
economic differences, usually esp. higher cost of living in the target country. To establish the
real income gains from work estimates of purchasing power parity can be used. Furthermore,
financial incentives can also be influenced by the tax and welfare systems existing in
particular countries. Just like international capital movements seeking the highest expected
rate of return after taxation, so workers may be motivated to move because of diversity of
welfare systems with a different grade of generosity and differences in the rates of income
tax.
The nonfinancial incentives may include many other aspects that can be covered by
generally better quality of life and better standard of living, not only in the purely economic
sense but for instance also profiting from existing health care and pension system, advanced
educational system with opportunities for migrants and their children, attractive geographical
location, existence of a minority originating from the migrant’s country in the target country,
reuniting of family members or just an opportunity to live in a society tolerant to minorities
and migrants. The extent of migration is also encouraged by current information society
where all necessary information on potential host countries, receiving procedures,
accommodation or vacancies can be found in the World Wide Web and also dense transport
networks (especially air but also ground traffic with fast trains, highways etc.) allow fast
migration movements even from more distant places.

2. Explanations of the initiation of international migration
In the following paragraph, some of the explanations of international migration in economic
theory are mentioned. Why does international migration begin? Different approaches reflect
different research objectives and focuses as we can see from Table 1. In neoclassical
economics, international migration stems from international differentials in wages and
opportunities. This means at the macro-level. And in the micro level the role of individual
rational actors is emphasized. And this includes the cost-benefit calculation of potential
migrants. New economics of international migration explains then that migration decisions
are not made by isolated individual actors, but by larger units of related people, typically
families or households, and not only to maximize their income but also to minimize risks and
constraints.
Dual labour market theory states that people at developed societies face motivational
problems to enter the bottom level jobs because there is no status in society and very few
channels for upward mobility. Such job vacancy creates then demand for foreign workers who
do not have these motivational problems. Therefore, migration in developed countries is
usually initiated or pulled by employers or by governments acting as agents of employers.
And as regards the world system theory: The explanation lies in the penetration of capitalist
economic relations into peripheral societies that create a mobile population that is ready to
migrate abroad. International migration is especially likely between past colonial powers and
the former colonies, because of its strong cultural, linguistic, investment, transportation, and
communication links.
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Table 1: Explanations of international migration in economic theory
Theoretical approach

Level of analysis

Explanation of migration

neoclassical economics
country
(macro approach)

a result of labour market gaps between
countries

neoclassical economics
individual
(micro approach)

a cost-benefit calculation of individual
rational actors

new economics of
labour migration

household

individual migrants influenced by
household as a collective actor in
economic survival

dual labour market

structural
(Internal)

structural demands of developed
countries

world systems theory

structural
(International)

market and cultural penetration from
the core to peripherals

One of economic explanations of reasons why people migrate are also Lee’s laws (Lee, 1966).
These laws divide factors causing migrations into two groups of factors: so called push and
pull factors. Push factors are things that are unfavourable about the area that one lives in and
pull factors are things that attract one to another area.

According Lee (1966), these are the factors that induce people to move out of their present
location (push factors):
1.
Not enough jobs
2.
Few opportunities
3.
Poor medical care
4.
Loss of wealth
5.
Discrimination
6.
Pollution
7.
Poor housing
8.
War
9.
Primitive conditions
10. Natural disasters
11. Desertification
12. Famine
13. Drought
14. Lack of political or religious freedom
15. Political fear or persecution
16. Death threats
17. Bullying
These are the factors that induce people to move into a new location (pull factors):
18. Job opportunities
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Better living conditions
Political and religious freedom
Better medical care
Education
Industry
Attractive climates
Security
Family links

Among the above mentioned factors, we can identify three major kinds of push and pull
factors:
27. economic
28. cultural
29. environmental
From the recent developments of international migration it is obvious that most people
migrate for economic reasons. Cultural and environmental factors also induce migration,
although not as frequently as economic factors. But if we look back to the 20th century, in
Europe, the political factors were one of the most influential. During that century, several
distinctive waves of forced international migration occurred. It was mainly because of
political instability or persecution resulting from political and cultural diversity in Europe:
refugees from the World War I, World War II, several migration waves during the
Communism era and after the collapse of the Soviet bloc during the period of economic
transition or consequences of growing nationalism in several post-communist countries, esp.
in the Balkans. A recent example of an importance of political factors is a huge and
unmanageable immigration wave to Europe that occurred just after the political turmoil in
Arab countries across the Mediterranean in 2011.
Political conditions can also operate as pull factors, especially democratic regimes
granting all kind of political, civil and economic freedom. With the collapse of the
Communism and the election of democratic governments in Eastern Europe during the 1990s,
Western Europe’s political pull has disappeared as a migration factor. However, at that time,
Western Europe started to pull an increasing number of migrants from Eastern Europe for
other (mainly economic) reasons. People also migrate for environmental reasons, pulled
toward physically attractive regions (from inland to seaside regions, form Nordic countries to
warm climates) and pushed from hazardous ones by adverse natural disaster risks (floods,
drought, pollution). The paragraph above mentions some of the explanations of international
migration in economic theory. Different theories reflect different research objectives, focuses,
and interests. Nevertheless none of those theories can explain the complex problem of
migration. Only a multidisciplinary approach might help to find the solution.
The reasons why people decide to migrate can be divided into two categories: financial
and non-financial incentives. As regards to financial incentives, potential migrants compare
private costs and private benefits of moving to another country. If the expected increase in
earnings exceeds all the cost of relocation, it creates incentives to migrate depending on the
resulting difference. The higher is the difference in average wage level between original and
potential host countries the more it presents a motivating factor for immigration. Existing
economic inequalities boost the motivation to move to another country from financial reasons.
At the same time, migrants have time take into account other economic differences, usually
esp. higher cost of living in the target country. To establish the real income gains from work
estimates of purchasing power parity can be used. Furthermore, financial incentives can also
be influenced by the tax and welfare systems existing in particular countries.
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Just like international capital movements seeking the highest expected rate of return
after taxation, so workers may be motivated to move because of diversity of welfare systems
with a different grade of generosity and differences in the rates of income tax. The nonfinancial incentives may include many other aspects that can be covered by generally better
quality of life and better standard of living, not only in the purely economic sense but for
instance also profiting from existing health care and pension system, advanced educational
system with opportunities for migrants and their children, attractive geographical location,
existence of a minority originating from the migrant’s country in the target country, reuniting
of family members or just an opportunity to live in a society tolerant to minorities and
migrants. Boeri and van Ours (2008) point out that economic theory suggests that migration
increases efficiency by arbitraging away cross-country (and even cross regional when natives
are immobile) differences in productivity and unemployment. Boeri and Brücker (2005) state,
that international migration can significantly increase income per capita. They estimated that
at the given wage and productivity gap between Western and Eastern Europe, migration of
3% of the Eastern population to the West could increase total EU GDP by up to 0.5%.
Migration inflows may satisfy needs for both low and high level workers on labour
markets of receiving countries. A part of the migration inflows helps to satisfy the need for
low level workers in agricultural, gastronomic or building sectors as domestic workers are not
interested in some of those professions. Native workers attain than higher positions, since
lower positions are taken over by immigrants. Emigration countries on the other side suffer
from a shortage of manpower and the immigration of third state nationals may be needed to
satisfy their domestic needs. Romania and Poland start to seek workers for particular
industrial sectors that are no longer attractive for native workers due to the poor wage
compared to the other EU member states. This way the prosperity gap is shifting bit by bit
from the centre to the periphery. Another part of migration flows satisfies the need for highly
trained workers in the destination country. While the receiving country can profit from the
qualified labour force from abroad without bearing any of the costs of educational system and
vocational training, the countries where the workers come from suffer from lack of highly
qualified labour force which is often described as a “brain drain”. Many highly developed
countries that support a smooth immigration of high qualified workers, have at the same time
a legislation that creates barriers for immigration of low qualified workers and as a result of
this uneven situation the difference gap in the human capital level between advanced and
developing countries is widening ever more.
The rising scale of labour migration over recent years makes the discussion about the
economic and social costs and benefits of migration of labour a highly topical issue among
economists and policy-makers. An increase in the rate of net migration can have significant
effects on the labour markets of both receiving countries and countries of origin and further
macroeconomic effects on variables such as economic growth, unemployment etc.
Immigration brings economic benefits for the receiving country as immigrants are usually
more economically active than the local population, are willing to take undesirable jobs, work
for lower wage or under worse working conditions. This might provide a valuable
contribution to raising productivity, entrepreneurship and economic growth. The actual
economic effects of immigration depend not only on economic situation in the receiving
country and its current needs for labour force but also on the legal frame of immigration and
also cultural and personal characteristics of the immigrants themselves and their ability and
willingness to work and live in the host country and integrate themselves to the majority
society.
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3. Restrictions of migration
Boeri and van Ours (2008) suggest that gains from liberalizing labour movements across
countries are enormous (due to high income differences among countries) and might be larger
than from liberalization in the areas of goods and capital. While barriers to international trade
and capital mobility have been removed in a large extent in the past, international migration
flows remain restricted in many regards, are still quite undiscovered and very uneasily
predictable. The reality is that European migration policies are getting stricter because Europe
is attracting more and more migrants, recently even more than the United States (especially in
proportion to the total population). It is essential to control not only the magnitude of
migration but also to try to affect their composition according current needs of the labour
market. But many member states of the European Union are finding it difficult to balance
public hostility towards immigration against the need to attract high-skilled migrants
(OADBS, 2005). The economic explanation of Boeri and van Ours (2008) why migration is
so severely restricted is that migration policies are essentially distributive tools, aiming at
reducing negative effects of migration on wages and unemployment among natives and
moreover, they stress out the gradualist tendencies of migration where such migration
restrictions can mitigate supply-side shocks that may negatively affect incomes or jobs of
some specific groups. According to them, migration policies are also affected by minimal
wage legislation, the strength of unions, family policies and unemployment benefits because
wage compression and income floors affect the skill composition.
Boeri and van Ours (2008) state that up to 40 % of migration to Europe might be illegal,
according to other estimates this number could be even higher. Restrictions of illegal
migration applied across Europe aren’t enforced quite efficiently in all cases and these results
in a significant rise in illegal migration inflows. They also mention a number of restrictions on
the movement of people that migration policies do include. The most common means of
migration policies are quotas that provide only a limited number of work and residence
permits for foreign migrants within a certain time period until its depletion. A more flexible
system which is at present adopted by more and more countries presents a points system
where certain explicitly given abilities (vocation, educational background, professional
experience, language knowledge etc.) are assessed.
Other measures of migration policy apply to implementation of various administrative
obstacles in admission procedures. Those bureaucratic barriers are less visible but still very
effective. The maximum length of stay presents another possibility to restrain migration
flows. A less restrictive attitude of a country toward international migration is characteristic
by an easy application for citizenship after spending only a few years in the host country
where the process can be reinforced with further assimilation policies. A part of international
migration is not primarily provoked by economic reasons but is a result of non-economic,
especially political turbulences in affected countries. Asylum seekers escaping from non
democratic or war-torn countries have a different position compared to all other migrants as
there are special rules applied towards them. Boeri and van Ours (2008) point out that it is
important to include also asylum policies when analyzing the more or less restrictive stance of
any given country because although asylum policies are largely inspired by non-economic
considerations, in practice most asylum seekers respond to economic incentives, just like
other migrants.
Castles (2004) distinguishes between three types of reasons for migration policy failure:
factors arising from the social dynamics of the migratory process, factors linked to
globalization and factors arising within political systems. He concludes that migration policies
might be more successful if they were explicitly linked to long-term political agendas
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concerned with trade, development and conflict prevention. Reducing inequality is then the
real key to effective migration management.
Let’s mention now the prevailing arguments of the majority society against migration
and supporting restrictive immigration policy. There are four commonly believed objections.
And let’s shoot them all down one by one.
a. Protection of the society from poverty
Immigrants increase the supply of labour, are competing with local population and harming
them and lower their wages. But empirical studies do not affirm a significant drop in wages
(usually any). It may happen in a very limited extent for low qualified professions but the
impact on the average wage is negligible.
b. Protection from abuse of the welfare state
Some migrants especially coming from poor countries could find it ok to live for what would
be insufficient for locals and this could lead to the abuse of the welfare state. But this is only a
negligible part; the reality is that most migrants work. And moreover, the receiving country
profits from their knowledge but dint have to pay for their education that they got in their
country of origin. But it is true that some studies affirm that countries with a generous welfare
state attract less qualified people that are more likely to be unemployed or could eventually
abuse the system then. So this argument cannot be rejected fully.
c. Cultural reasons
This argument includes language and cultural background brought from the country of origin
to receiving countries. It is much easier to integrate migrants that speak language from a
similar linguistic group or that come from a similar cultural background. So the solution that
could shorten the long and painful period of integration might be in preferring migrants from
culturally near countries, migrants which are able and willing to adapt quite quickly and
without bigger difficulties. But what does the European Union do? The European Union
builds an impenetrable borderline in the East but then receives immigrants from culturally
very distant regions instead of promotion the intra EU migration and the migration between
the European Union and its closest neighbouring countries. So the arguments slowly moved to
political aspects.
d. Political reasons
Another argument against migration is the fear of importing political culture from the
immigration country to the host country. To illustrate how short-sighted these statements are
is the example of the emigrants from communist countries to the West before the fall of the
“iron curtain”. It is obvious that migration is a very lively economic, social and cultural
problem but all of those widely spread objections were wrong.

4. Migration and labour market
The rising scale of labour migration over recent years makes the discussion about the
economic and social costs and benefits of migration of labour a highly topical issue among
economists and policy-makers. An increase in the rate of net migration can have significant
effects on the labour markets of both receiving countries and countries of origin and further
macroeconomic effects on variables such as economic growth, unemployment etc.
Immigration brings economic benefits for the receiving country as immigrants are usually
more economically active than the local population, are willing to take undesirable jobs, work
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for lower wage or under worse working conditions. This might provide a valuable
contribution to raising productivity, entrepreneurship and economic growth. The actual
economic effects of immigration depend not only on economic situation in the receiving
country and its current needs for labour force but also on the legal frame of immigration and
also cultural and personal characteristics of the immigrants themselves and their ability and
willingness to work and live in the host country and integrate themselves to the majority
society.
4.1 Macro- and microeconomic benefits of labour migration
Let’s have a look at macroeconomic benefits of international migration of labour. The influx
of foreign workers into the economy increases the labour supply in the receiving country.
Firms have wider options in the selection process of new employees, they can choose from a
wider range of workers available. Occupations and sectors of the national economy that
evince shortages (possibly agriculture, construction, IT services etc.) attract skilled migrants
who contribute to alleviation of these shortages. An increase in labour supply from migration
will also restrain inflationary tendencies of wages or a lead to a decline in wages as the
expanding labour market supply side is easily able to satisfy the needs of firms in terms of
labour demand. Another reason for a reduced pressure on wages is the fact that migrants
usually come from less developed countries and are prepared to accept lower wages than the
most of the domestic workers. Those moderate wage pressures and low price inflationary
tendencies in general present a suitable economic environment for low interest rate policies of
the central banks that promote investment and growth. This all presents positive cost changes
for firms in a short-term period. But self-evidently not only for firms. As lower wages result
in lower production costs and in effect this may lead to lower retail prices of goods and
services for final consumers.
Possible impacts of migration on social exclusion patterns were dealt by Fevre (1998).
He argues that there are many reasons why freedom of movement is desirable, but one of the
most persuasive arguments in its favor lies in its potential to combat social exclusion by
bringing supplies of labour into the places where a demand for labour exists. But then he
adds, that in fact, there is very little empirical evidence that the dismantling of internal
obstacles to migration within the European Union has created the sort of migration flows
which would suggest that free movement is working in this way. Anyway some role of
migration in amelioration in social exclusion patterns is not inconceivable.
From a demographic point of view it is obvious that the migration influx increases the
total population which may result in an immediately increased aggregate demand in the host
country. Thus, an increase of population from migration can add to economic growth in the
short run and economic benefits from migration can be still visible also in the long-term
growth. Higher economic growth boosts government tax revenues and allows a smooth
implementation of economic policies, incl. migration policy.
The most migrants are younger people that are generally more flexible and able to adapt
to new conditions than older workers that have already their established career and private life
that most of them is not willing to endanger. And language skills, that are generally better in
the new generation, also play an important role in the decision for migration. From these
reasons, the growing number of (mainly young) migrants increases the working age
population and markets become more flexible. Admitting of talented, highly skilled migrants
(working for instance in finance, IT or research) contribute to the economic and technological
advancement of the receiving country and may create new job opportunities for natives.
Moreover, young people are also less risk feared which may come out in higher
entrepreneurial activity and to present another potential gain for the supply-side of the
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economy. For some of young workers the migration may be regarded a temporary episode
(e.g. to increase qualification, learn foreign language, get some experience). When admitting
workers that prefer to stay in the long-term we have to take into account that their extended
families join them as well and as to corresponding policies this may increase the requirements
on the system in terms of education, health care, social issues, housing etc.
4.2 The costs of international labour migration
Growing influx of workers raises a legitimate question about the costs of international
migration for a receiving country. Among many explanations rational reasons mix with more
or less substantiated subjective assumptions rising from concerns of the native population.
Critics of labour migration assume that an inflow of low skilled migrant workers that will
increase labour supply in the low skill segment of the labour market will also (in an excessive
extent) cut back the equilibrium wage of local low-skilled workers. Other concerns are about
the risk of higher unemployment among migrants when the qualifications of migrants don’t
match current demand of firms on the labour market. Low-skilled migrants are also more
likely to be unemployed or economically inactive which may evoke doubts about actual
productivity effects. These situations may produce increased pressures on the welfare state
with a higher level of government spending on necessary infrastructure providing
unemployment and other social benefits, bearing increased costs for education, health care
etc.
To reduce some of those risks many countries applied selective immigration policies
ensuring that the migrant’s skills profile meets the requirements of the labour market. Foreign
workers usually migrate in a larger extent to some specific areas of the country (esp. big
cities) and the increased migration influx may have an influence on housing market in these
areas. The increase of the demand for housing pushes up the living costs which results in
higher wage requirements of the employees and an increase in wage inflation potentially. This
last example shows that the consequences of mass immigration are much wider and cannot be
reduced only on growth and productivity issues but have to be considered in wider economic
and socio-cultural context. The long term benefits of migration are therefore very uneasy to
quantify. They depend also on the stage of assimilation (or better integration) of immigrants
into the majority society, on their ability to deal with different economic, cultural and social
conventions or habits in the target country.
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4.3 Labour migration in the European Union
Labour markets of many European countries are particularly dependent on migrant workers,
which is obvious from the stock of migrants presented in Table 1.
Table 1: Stock of migrants in Western and Central Europe by destination: top ten destinations
in 2000, 2005 and 2010 (in thousands).

Source: UN DESA (2011)
Let’s start with the geographical relevance of migration. From the geographical point of view,
Luxemburg can be used as an example. This small country is situated in direct neighbourhood
of France, Germany and Belgium which influences this country in many regards. It shows the
highest share of foreign workers in the EU (2/3 of the labour force in total) and a general
share of foreign nationals is also extremely high (around 40 %). A geographical issue, which
raises considerable concerns of many affected countries, is the threat of illegal migration in
Mediterranean countries and at the new Eastern external border of the European Union after
its last “Big enlargement” in 2004 and 2007. Illegal immigration flows present first of all a
logistic problem for the neighbouring countries in terms of registration, accommodation,
general catering and other factors that are generally very expensive. Furthermore, Spain and
Italy that are the main target countries for the entry thus have the task to grant social support
to the immigrants according to the European social standards. And also the security issue
raises many questions.
The declined birth rate and the increased life expectancy in European countries over the
last decades led to negative changes in the demographic structure of the population that are
not about to change in near future. The OADBS source (2005) quotes that the EU's working
age population will decline by some 20 million by 2030 and this prospect of a declining and
ageing workforce has also prompted a greater focus on immigration. The preservation of the
current European welfare model is than partly dependent also on future immigration flows.
Some of the NMC (new member countries) of the European Union faced a significant
emigration wave during a long and painful era of economic transition from the centrally
planned economy to a fully functioning market economy of the Western type (Romania,
Poland or Estonia). And the negative demographic development was intensified by very low
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birth rate during transition, e.g. in Estonia. Those three above mentioned countries reported
negative immigration balances. This means that emigration rates were considerably higher
than immigration rates. Reasons for this can be found in the prosperity gap between
established and new member countries of the European Union.
Another part of the increase in migration in Europe reflects the effects of immigration
flows (from NMC to West European countries) following the expansion of the European
Union in 2004. On 1 May 2004, first countries (United Kingdom, Ireland and Sweden)
opened its labour market for eight NMC. Many ex-ante economic studies claimed that fears of
mass migration from Central and Eastern European countries seemed to be highly
exaggerated and came to conclusions that with regard to the decline of the EU population and
the ageing of the society, the expected East-West migration potentials will generate rather
positive consequences, e. g. Straubhaar (2002). The impacts of EU enlargement on migration
flows during the years preceding the Eastern enlargement were also dealt by IOM (1998),
Bauer, Zimmermann (1999), Boeri, Brücker (2000), Fertig (2001), Dustman et al. (2003),
Breitenfellner et al (2008).
Despite these findings other 12 established EU member countries decided to maintain
restrictions. From NMC, only workers from Cyprus and Malta did not face restrictions. Than
from 1 May 2006, Finland, Greece, Spain and Portugal opened their markets for foreign
workers from eight NMC. And 1 May 2011 became a final deadline to remove labour
restrictions for all members.
Already in 2004, net migration to United Kingdom reached value around 300,000 and
the very next year, it rose rapidly to around 470,000. Ever since Poland joined the European
Union many Poles have become a distinct part of the British labour market and increased
significantly the share of foreign workers on the UK labour force. A strong emigration flows
were also observed from Poland to Germany, whereas immigrants from Romania preferred
Italy and Spain (mainly from language reasons as they are part of the same language group of
Romanic languages). Czech Republic, Estonia and other NMC had to face the loss of its
economically active population, particularly in health services but also in other important
sectors of the economy.
In terms of migration, the size of the economy presents another considerable factor. In
relatively small countries of the European Union, such as Malta, Luxembourg or Estonia, high
immigration rates may raise the question of the preservation of national identities as the fast
growing share of foreigners may result in a higher share of persons with a foreign nationality
than the share of native citizens. The controversy of the topic of migration is mentioned for
instance by Boeri and van Ours (2008) when even the same individual may at the same time
paradoxically support and oppose migration. As a manager of a firm he needs to fill up vacant
positions, as a native-born individual he is afraid of higher competition at the labour market,
lower wage, higher crime rates, higher pressure on social system or possible increase in social
transfers abuse. But he is on the other side also aware of changing demographic structure of
the society and the unsustainability of the current pension system. Therefore it is quite
obvious that migration patterns will always present a very controversial topic.
Migration inflows may satisfy needs for both low and high level workers on labour
markets of receiving countries. A part of the migration inflows helps to satisfy the need for
low level workers in agricultural, gastronomic or building sectors as domestic workers are not
interested in some of those professions. Native workers attain than higher positions, since
lower positions are taken over by immigrants. Emigration countries on the other side suffer
from a shortage of manpower and the immigration of third state nationals may be needed to
satisfy their domestic needs. Romania and Poland start to seek workers for particular
industrial sectors that are no longer attractive for native workers due to the poor wage
compared to the other EU member states. This way the prosperity gap is shifting bit by bit
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from the centre to the periphery. Another part of migration flows satisfies the need for highly
trained workers in the destination country. While the receiving country can profit from the
qualified labour force from abroad without bearing any of the costs of educational system and
vocational training, the countries where the workers come from suffer from lack of highly
qualified labour force which is often described as a “brain drain”. Many highly developed
countries that support a smooth immigration of high qualified workers, have at the same time
a legislation that creates barriers for immigration of low qualified workers and as a result of
this uneven situation the difference gap in the human capital level between advanced and
developing countries is widening ever more.

Conclusions
Migration waves in Europe in the past century had diverse causes but currently prevailing
purposes for migration are of economic origin and are linked with the movements of the
labour force. In general, the reasons why people decide to migrate can be divided into two
categories: financial and nonfinancial incentives. As regards to financial incentives, potential
migrants compare private costs and private benefits of moving to another country. If the
expected increase in earnings exceeds all the cost of relocation, it creates incentives to migrate
depending on the resulting difference. The higher is the difference in average wage level
between original and potential host countries the more it presents a motivating factor for
immigration. Existing economic inequalities boost the motivation to move to another country
from financial reasons. At the same time, migrants have time take into account other
economic differences, usually esp. higher cost of living in the target country. To establish the
real income gains from work estimates of purchasing power parity can be used. Furthermore,
financial incentives can also be influenced by the tax and welfare systems existing in
particular countries.
Just like international capital movements seeking the highest expected rate of return
after taxation, so workers may be motivated to move because of diversity of welfare systems
with a different grade of generosity and differences in the rates of income tax. The
nonfinancial incentives may include many other aspects that can be covered by generally
better quality of life and better standard of living, not only in the purely economic sense but
for instance also profiting from existing health care and pension system, advanced educational
system with opportunities for migrants and their children, attractive geographical location,
existence of a minority originating from the migrant’s country in the target country, reuniting
of family members or just an opportunity to live in a society tolerant to minorities and
migrants. The extent of migration is also encouraged by current information society where all
necessary information on potential host countries, receiving procedures, accommodation or
vacancies can be found in the World Wide Web and also dense transport networks (especially
air but also ground traffic with fast trains, highways etc.) allow fast migration movements
even from more distant places.
Economic theory suggests that migration increases efficiency by arbitraging away crosscountry (and even cross regional when natives are immobile) differences in productivity and
unemployment. International migration can also increase income per capita. Possible gains
from liberalizing labour movements across countries are enormous (due to high income
differences among countries) and might be larger than from liberalization in the areas of
goods and capital. While barriers to international trade and capital mobility have been
removed in a large extent in the past, international migration flows remain restricted in many
regards, are still quite undiscovered and very uneasily predictable. The reality is that
European migration policies are getting stricter because Europe is attracting more and more
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migrants, recently even more than the United States (especially in proportion to the total
population).
An increase in the rate of net migration can have significant effects on the labour
markets of both receiving countries and countries of origin and further macroeconomic effects
on variables such as economic growth, unemployment etc. Immigration brings economic
benefits for the receiving country as immigrants are usually more economically active than
the local population, are willing to take undesirable jobs, work for lower wage or under worse
working conditions. This might provide a valuable contribution to raising productivity,
entrepreneurship and economic growth in the short period. Growing influx of workers also
raises a legitimate question about the costs of international migration for a receiving country.
Critics of labour migration assume that an inflow of low skilled migrant workers that will
increase labour supply in the low skill segment of the labour market will also (in an excessive
extent) cut back the equilibrium wage of local low-skilled workers. Other concerns are about
the risk of higher unemployment among migrants when the qualifications of migrants don’t
match current demand of firms on the labour market. Low-skilled migrants are also more
likely to be unemployed or economically inactive which may evoke doubts about actual
productivity effects. These situations may produce increased pressures on the welfare state.
Therefore a desirable migration policy is to be coordinated closely at the European level. It is
essential to control not only the magnitude of migration but also to try to affect their
composition according current needs of the labour market and the further development of the
society.
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Anotace:
Autoři dostali za cíl zpracovat téma, které svým rozsahem překračuje rámec ročního
výzkumného úkolu. Z tohoto důvodu se autoři rozhodli nejdříve vymezit objasnění základní
pojmů a vzájemných vztahů (účetní metody a měření výkonnosti firmy) jako základního
východiska pro zkoumání vlivu jednotlivých účetních metod podle zákona o účetnictví
a podle přístupu mezinárodních účetních standardů na měření výkonnosti firmy.

Klíčová slova:
Účetnictví, výkonnost firmy, účetní metody, měření výkonnosti, Balanced Scorecard,
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Úvod
Jako hlavní cíl studie se autoři rozhodli provést zhodnocení významu a účinnosti účetních
metod uplatněných v zákoně o účetnictví ve srovnání s přístupem uplatněným
v mezinárodních účetních standardech. Vymezit východiska pro měření výkonnosti firem
pomocí účetních metod v Balanced Scorecard.
Pro naplnění hlavního cíle byly zvoleny následující dílčí cíle:
1. Vymezit účetní metody a další základní pojmy týkající se měření výkonnosti podle
české právní úpravy a přístupu uplatněného v mezinárodních účetních standardech jako
objektivního nástroje pro měření výkonnosti firem.
2. Vymezit požadavky Balanced Scorecard na účetní metody.
V návaznosti na hlavní cíl byla zformulována následující hypotéza:
1. Účetní metody jsou základním předpokladem pro objektivní měření výkonnosti
firmy.
2. Účetní metody podle mezinárodních účetních standardů mají na účinnější vliv na
měření výkonnosti firmy pro uplatnění metody Balanced Scorecard než stávající právní
úprava účetních metod v České republice.
Ověření hypotézy a naplnění hlavního cíle práce vyžádalo analýzu a komparaci
uplatnění zákona o účetnictví, souvisejících právních předpisů ve srovnání s přístupem
uplatněným v mezinárodních účetních standardů při měření výkonnosti firmy. Nejdříve bude
provedeno vymezení základních pojmů z oblasti účetnictví, porovnání českého účetnictví
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s mezinárodními účetními standardy, dále způsob měření výkonnosti firmy metodou Balanced
Scorecard.

1. Vymezení základních pojmů
Vymezení pojmů je základním východiskem pro zpracování tématiky. Mezi základní pojmy,
které se v práci vyskytují, jsou zejména: výkonnost firem, měření výkonnosti firmy, dále
účetní pojmy související s měřením výkonnosti firmy, především náklady, výnosy a účetní
metody.
Z výše uvedeného vyplývá, že autoři této zprávy řešili mezioborovou problematiku.
Účetní metody jako součást účetnictví, které je možno charakterizovat jako nástroj finanční
řízení, který by měl zobrazit věrný a pravdivý obraz hospodaření každé účetní jednotky, tj.
firmy. Vedle toho výkonnost a způsoby měření výkonnosti je možno charakterizovat jako
pojmy z oblastí zejména managementu, finančního řízení, podnikové ekonomiky, ale
i manažerského účetnictví. V následujících kapitolách se proto nejdříve budeme zabývat
problematikou účetnictví, respektive účetních metod a výkladů základních souvisejících
účetních pojmů, zejména pak s náklady a výnosy.
1.1 Účetnictví jako nástroj řízení
Účetnictví je metodou číselného evidování hospodářského dění firmy (účetní jednotky), tj.
účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, o nákladech,
výnosech a výsledku hospodaření (Sbírka zákonů, Zákon o účetnictví, 2011). Získané
poznatky o hospodářských skutečnostech jsou základním informačním zdrojem, nástrojem
pro efektivní finanční řízení a rozhodování. Účetnictví se vyznačuje těmito charakteristickými
znaky:
Předmětem záznamu účetnictví jsou jednoznačně určené hospodářské jevy, které
představují stav a pohyb majetkových složek a závazků. V účetnictví se zaznamenává
skutečný stav a pohyb majetkových složek a závazků, rozdíl majetku a závazků, náklady,
výnosy, dále výdaje, příjmy a zjišťuje se skutečný hospodářský výsledek.
Evidence hospodářských jevů se vede z časového hlediska, tj. za určité časové období
(kalendářní rok, resp. hospodářský rok).
Vedení účetnictví je vyžadováno státem prostřednictvím zákona o účetnictví,
prováděcích vyhlášek a souvisejících právních norem. Účetní postupy, povolené účetní
metody jsou upraveny ČÚS. Je tedy primárně určeno pro daňové, statistické a jiné účely státu.
Stát tudíž vedení účetnictví nařizuje, kontroluje a vyžaduje. Hospodářské jevy se
zaznamenávají úplně, nepřetržitě a soustavně.
Z uvedených znaků vyplývá, že účetnictví je ucelenou soustavou záznamů v účetních
jednotkách a je ve svých funkcích nezastupitelné. Tyto záznamy musí být úplné, správné
a průkazné, což vyplývá ze zákona o účetnictví.
Účetnictví plní funkci dokumentační a informační, dispoziční a kontrolní. Funkce
dokumentační a informační spočívá v tom, že účetnictví obsahuje záznamy o hospodářských
jevech v hodnotovém vyjádření i ve vyjádření v množství, čímž vytváří paměťovou databázi
a je průkazným prostředkem při vedení sporů. Poskytuje podklady též pro vyměření daní
podnikatelskému subjektu. Informuje zainteresované osoby a instituce (vlastníky, vedení
účetní jednotky, finanční úřad, peněžní ústavy, věřitele, zákazníky a další) o hospodářském
dění v účetní jednotce. Funkci dispoziční plní účetnictví tím, že poskytuje podklady, které
jsou nezbytné k řízení podnikatelské činnosti. Kontrolní funkce je dána tím, že záznamy
v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodaření i přezkoušení správnosti
zaznamenaných údajů.
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Z uvedených funkcí vyplývá, že účetnictví je informační soustavou, v níž dochází
k zachycování, zpracování ekonomických informací účetními pracovníky, kteří poskytují
informace z účetnictví k posouzení průběhu hospodářské činnosti za účelem získání věrného
a poctivého obrazu (zákon o účetnictví) hospodaření firmy a k přípravě podkladů
podnikatelských rozhodnutí.
V účetnictví rozeznáváme soustavy jednookruhové a dvoukruhové. Jednookruhové
účetnictví uspořádává syntetické a analytické účty tak, aby evidovaly informace o skutečných
vlastních nákladech a výnosech, majetku a závazcích podle zákona. Dvoukruhové účetnictví
zahrnuje v prvním okruhu finanční účetnictví a pro druhý okruh je určeno vnitropodnikové
účetnictví (manažerské), které může sloužit pro potřeby řízení firmy.
Finanční účetnictví se zaměřuje na sledování majetku, závazků, jmění a činnosti účetní
jednotky jako celku, jeho styku s okolím a zjišťování hospodářského výsledku za celý
podnikatelský subjekt. Zjišťují se v něm informace vyjadřující vztahy podniku jako celku
k vnějšímu okolí podniku, které mají finanční povahu (je třeba, aby byly finančně
vypořádány). Proto se takové účetnictví označuje jako účetnictví finanční. Finanční účetnictví
tvoří rámec celého podnikového účetnictví.
1.2 Účetní zásady a principy
Účetní zásady a principy tvoří nedílnou součást nástrojů účetnictví. Představují soubor
pravidel, které jsou dodržovány účetními jednotkami při vedení účetnictví a vyhotovování
účetních výkazů. Účetní zásady a principy vycházejí z dlouholetých tradic vedení účetnictví
a bývají kodifikovány jen částečně.
Zákon o účetnictví obsahuje jen některé z nepsaných účetních zásad a principů. Pro
zabezpečení správného fungování účetnictví, které je relevantním zdrojem informací
podnikového řízení, je nutné, aby bylo účetnictví vedeno podle účetních zásad a principů.
Dosažení stavu, kdy je účetnictví vedeno podle účetních zásad a principů předpokládá jejich
přesné vymezení a rozdělení. V následující stati autor provede představení účetních zásad,
jejich vymezení, věcně-logického propojení a zároveň jejich rozdělení do skupin.
Autoři se rozhodli odlišit zásady netradičním způsobem; nikoliv podle jejich kodifikace
v právně závazných předpisech (např. zákon o účetnictví), ale podle toho, zda jsou, či nejsou
akceptovány ve všech účetních systémech, resp. uplatňovány stejným způsobem či nikoliv.
Zásady, které jsou akceptovány a uplatňovány stejným způsobem ve všech účetních
systémech:
• Zásada dodržení podvojnosti a souvztažnosti znamená, že každá hospodářská
operace vyvolává změny vždy na alespoň dvou účtech, a to tak, že na jednom účtu
na straně MD a na druhém účtu na straně D (podvojnost). Souvztažností se rozumí
určení správné dvojice účtů pro zachycení konkrétního případu.
• Zásada nezávislosti účetních období (aj. accrual principle) znamená, že účetní
jednotky účtují po skutečnostech, které mají dopad na stav a pohyb majetku,
závazků, vlastní kapitál, náklady, výnosy a výsledek hospodaření v období se
kterým tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. Činí tak bez ohledu na okamžik, ve
kterém došlo k pohybu peněžních prostředků.
• Zásada nepřetržitosti trvání účetní jednotky (going on principle) vychází
z předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky. Na účetní jednotku nahlížíme
tak, že existovala, existuje a v blízké budoucnosti bude existovat.
• Zásada bilanční rovnováhy znamená, že výše aktiv a pasiv se musí rovnat
v závazném účetním výkazu, tj. rozvaze.
Druhou skupinu tvoří zásady, které jsou akceptovány, ale jsou upravovány rozdílným
způsobem dle účetních systémů, koncepčního rámce a legislativy konkrétní země:
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Zásada stálosti metod znamená, že v daném účetním období se uspořádání a označování
položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení a způsob oceňování
nesmí měnit. Jakékoliv výše uvedené změny přitom musí být v souladu s účetní a daňovou
legislativou platnou v ČR.
• Zásada oceňování majetku a závazků je v účetnictví klíčová. Liší se podle jednotlivých
účetních systémů. V ČR se používá ocenění na základě pořizovací ceny. Pořizovací cena
je cena, se kterou úplatně nabývaný majetek vstupoval do účetnictví účetní jednotky. Je
tedy cenou historickou. Zákon o účetnictví v platném znění v § 25 odstavci 5,
charakterizuje pořizovací cenu takto: „Pořizovací cenou je cena, za kterou byl majetek
pořízen a náklady s jeho pořízením související.“ (Sbírka zákonů, Zákon o účetnictví,
2011)
• Zásada zákazu kompenzace znamená vzájemné zúčtování pohledávek a závazků mezi
více subjekty. V různých zemích se řeší rozdílným způsobem. V ČR je až na níže uvedené
výjimky zakázána. Kompenzaci česká účetní legislativa připouští v těchto případech:
o pohledávky a závazky vůči stejné organizaci, které mají splatnost do 1 roku
a jsou vedeny ve stejné měnové jednotce;
o převod podílu na výsledku hospodaření společníkům veřejné obchodní
společnosti a komplementářům komanditní společnosti;
o nedoplatky a přeplatky daňové povinnosti daně z příjmů, daně z přidané
hodnoty a dalších spotřebních daní.
Příkladem protiprávní kompenzace může být situace, kdy účetní jednotka vlastní majetek,
který byl zničen. Nárokuje náhradu škody u pojišťovny, které je ovšem nižší než cena
poškozeného majetku. Účetní jednotka by nezákonně od výše škody odečetla přijatou
náhradu od pojišťovny a zaúčtovala pouze rozdíl mezi cenou zničeného majetku
a pojistným plněním.
• Zásada opatrnosti znamená, že v účetnictví se do výše zisku promítají všechny
předpokládané a očekávané ztráty společně se riziky rizika a znehodnocením majetku,
i když ještě nenastaly. V praktické rovině se v českém povinně vedeném a vykazovaném
finančním účetnictví projevuje zásada opatrnosti prostřednictvím oceňování na principu
historických cen, tvorbou opravných položek a tvorbou rezerv.
• Zásada vymezení účetní jednotky charakterizuje účetní jednotku jako uzavřený celek,
který vede účetnictví, sleduje majetek, závazky a sestavuje pravidelně účetní výkazy.
• Zásada objektivity účetních informací vyjadřuje, že za objektivní se považují informace
doložené účetním dokladem a vztahy aktiv ověřené inventarizací.
• Zásada věrného a poctivého zobrazení (true and fair view) vyjadřuje, že zobrazení je
věrné jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému vztahu, který je přitom
zobrazen v souladu s účetními metodami. Jejichž použití je účetní jednotce uloženo na
základě zákona o účetnictví. Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní
metody způsobem, který vede k dosažení věrnosti.
Třetí skupinu tvoří zásady, které nemusí být akceptovány, jejich přijetí či neakceptování
závisí na účetních systémech, koncepčních rámcích a legislativních úpravách každého státu:
• Zásada bilanční kontinuity vyjadřuje návaznost stavu účtů majetků a závazků. Stav na
účtech aktiv a pasiv na konci období se rovná stavu na účtech aktiv a pasiv na začátku
období následujícího.
• Zákon o účetnictví v § 8 uvádí, jakým způsobem by mělo být v ČR účetnictví vedeno.
Z výše představených zásad a principů presentuje explicitně jen některé:„Účetní jednotky
jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné
a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů.
•
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 Účetnictví účetní jednotky je správné, jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak,
že neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich
účel.“(Sbírka zákonů, Zákon o účetnictví, 2011)
 Účetnictví účetní jednotky je úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním
období v účetních knihách všechny účetní případy, které měla zaúčtovat podle § 3,
nejpozději do konce tohoto období za jemu bezprostředně předcházející účetní
období sestavila účetní závěrku, popřípadě i konsolidovanou účetní závěrku,
vyhotovila výroční zprávu, popřípadě i konsolidovanou výroční zprávu, zveřejnila
informace podle § 21a) a má o těchto skutečnostech veškeré účetní záznamy, a to
přehledně uspořádané. (Sbírka zákonů, Zákon o účetnictví, 2011)
 Účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto
účetnictví jsou průkazné (§ 33a) a účetní jednotka provedla inventarizaci.
 Účetnictví účetní jednotky je vedeno způsobem zaručujícím trvalost účetních
záznamů, jestliže účetní jednotka je schopna splnit povinnosti spojené s jejich
úschovou a zpracováním.“ (Sbírka zákonů, Zákon o účetnictví, 2011)
Účetnictví, ve kterém nejsou zkreslovány údaje, je jedním z klíčových faktorů
významně napomáhajících, nikoliv však zaručujících, podnikatelský úspěch firmy. Přináší
dostatečně přesné informace o stavu firmy, na základě kterých je možno predikovat její vývoj
a přijímat rozhodnutí na jednotlivých úrovních řízení (Pernica, Gafarov, 2007, s. 7): Přináší
tyto informace ex post, tedy zachycuje minulost nikoliv přítomnost a budoucnost.
1.3 Členění nákladů a výnosů
Náklady představují spotřebované ekonomické zdroje, které obvyklé bývají spojeny
s výdejem peněžních prostředků. Ve finančním účetnictví nejsou explicitně vymezeny a člení
se ve finančním, resp. manažerském (vnitropodnikovém) účetnictví podle různých hledisek.
Jednotlivá členění jsou podstatná pro posuzování a řízení jak hospodárnosti a účinnosti, tak
i dílčích faktorů je ovlivňujících a to na úrovni podnikové i vnitropodnikové.
Jedná se o druhové členění nákladů, které je charakteristické pro finanční účetnictví
a odpovídá zákonu o účetnictví, toto členění je vyžadováno státem především k zajištění
správného výběru daně a zjištění jednotného srovnávání výkonnosti firem a statistickým
šetřením. Dále se jedná o členění nákladů, které firmy z rozhodnutí manažerů potřebují znát,
Potom je evidováno v analytické evidenci nebo v manažerském účetnictví. Jedná se o členění:
 kalkulační,
 účelové,
 dle závislosti na objemu prováděných výkonů,
 z hlediska změn v podmínkách nákladového procesu,
 dle toho, kolikrát byly v organizační jednotce vynaloženy,
 z hlediska rozhodování, která jsou předmětem manažerského účetnictví.
Kromě uvedených hledisek se náklady ještě obvykle člení místa vzniku a rozsahu na:
 externí a interní,
 jednoduché a složené (komplexní).
V českém finančním účetnictví se náklady člení na:
 provozní,
 finanční a
 mimořádné.
 Provozní náklady:
 spotřebované nákupy, vedené v účtové skupině 50,
 služby, vedené v účtové skupině 51,
 osobní náklady, vedené v účtové skupině 52,
 daně a poplatky, vedené v účtové skupině 53,
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 jiné provozní náklady, skupina 54,
 odpisy, skupina 55.
 Finanční náklady:
 skupina 56 – úbytek cenných papírů, úroky, kurzové ztráty,
 skupina 57 – rezervy a opravné položky k finančnímu majetku.
 Mimořádné náklady:
 skupina 58 – škody z mimořádných událostí.
Náklady vznikají buď úbytkem aktiv (Náklad/-A, např. výdej materiálu ze skladu,
prodej zboží = vyskladnění) nebo nárůstem pasiv (Náklad/+P, např. nakoupené služby od
dodavatelů, mzdy přiznané zaměstnancům).
Výnosy představují nárůst ekonomického prospěchu. V českém finančním účetnictví se
náklady člení na provozní, finanční a mimořádné. Ve směrné účetní osnově jsou výnosy
roztříděny do účetních skupin:
 Provozní výnosy (sk. 60–64):
 tržby za prodané výrobky,
 výnosy, změna stavu zásob vlastní činnosti. Jedná se o ještě nerealizované tržby,
např. v podobě nedokončené výroby či polotovaru vlastní výroby apod.
 Výnosy, aktivace. Jsou to výsledky vlastní činnosti firmy, které vznikly při užití
jejich vlastních prostředků a ve firmě zůstávají. Čili je to něco, co si firma sama
vyrobila pro svou vlastní potřebu, např. software vytvořený pracovníky firmy.
 Jiné provozní výnosy, např. tržby z prodeje dlouhodobého hmotného majetku;
 Finanční výnosy (sk.66):
 výnosy z prodeje cenných papírů
 úroky z finančních prostředků na účtech v bankách,
 kurzové zisky,
 výnosy z finančního majetku – dividendy,
 výnosy z přecenění majetkových cenných papírů.

Mimořádné výnosy (sk.68):
 výnosy z mimořádných operací.
Výnosy vznikají vždy po nákladech. Nikdy ne současně. Výnosy vznikají nejčastěji
nárůstem aktiv (A|výnosy, např. tržby za zboží hotově).
a. Účetní metody
Účetní metody lze chápat jako způsob dosahování věrného a poctivého obrazu účetnictví
a finanční situace podniku na základě stanovených zásad platných pro všechny účetní
jednotky. Pro zajištění stejných podmínek, srovnatelnosti a kontrolovatelnosti údajů je jejich
uplatňování vymezeno právní předpisy (Sbírka zákonů ČR, 2011).
Věrné a poctivé zobrazení je přímo vázáno na použití účetních metod stanovených
prováděcími právními předpisy (Sbírka zákonů ČR, 2011). Účetní jednotka je povinna
dodržovat stanovené účetní metody. Jejich dodržování je kontrolováno, vyžadováno
a v případě zjištěných nedostatků vymáháno a sankcionováno státem prostřednictvím
finančních úřadů. Právní vymezení účetnictví a používání účetních metod je realizováno
následujícími právními předpisy a standardy:
 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon
o účetnictví).
 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona číslo
563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou
podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví (dále jen vyhláška).
 České účetní standardy pro podnikatele vydávané MF ČR (dále jen Standardy),
podle kterých účtují účetní jednotky v souladu s vyhláškou.
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Zákon o účetnictví upravuje obecně účetní metody a jejich použití účetními jednotkami.
Pojem účetní metody není v zákoně o účetnictví definován. Přičemž uvádí zákon o účetnictví
pouze příklady účetních metod: (Sbírka zákonů ČR, 2011)
a. Způsoby oceňování.
b. Oceňování souboru majetku.
c. Tvorba a použití opravných položek.
d. Odpisování.
e. Tvorba a použití rezerv.
Výčet účetních metod je dále doplněn o následující metody, které jsou rozebrány
v prováděcí vyhlášce a patří k nim:
a) Přechodu z jednoduchého účetnictví nebo daňové evidence na účetnictví.
b) Konsolidace účetní závěrky.
c) Určování konsolidační celku. (Sbírka zákonů ČR, 2011).
Ministerstvo financí vydalo Standardy, aby zajistilo jednotný výklad pro používání
účetních metod účetními jednotkami. Níže uvedené standardy obsahují mimo jiné popis
používání účetních metod. Postup účetní jednotky podle níže uvedených standardů je
charakterizován jako plnění zákona o účetnictví. Ministerstvo financí standardy publikuje
účetní standardy ve Finančním zpravodaji. (Finanční zpravodaj, 2003).
Účetní jednotka vždy musí postupovat podle dané účetní metody, aniž by tyto účetní
metody v průběhu roku změnila. Každá taková změna má za následek zásadní změnu vlivu na
věrné a poctivé zobrazení účetnictví a finanční situace podniku. Změny v používání účetních
metod může účetní jednotka provádět jen z důvodu:
 změny předmětu podnikání či jiné činnosti,
 zpřesnění věrného zobrazení nebo
 zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky.
Tyto skutečnosti musí účetní jednotka uvést v příloze k účetní závěrce. Dopady změn se
mohou promítnout do výsledku hospodaření zpravidla až následující účetní období.
b. Účetní výkazy a jejich vztah k řízení
K základním a povinných účetním výkazům o činnosti firmy patří ty účetní výkazy, které
tvoří účetní závěrku. Koncentrují základní informace o hospodaření firmy. Tyto účetní výkazy
podávají informace v peněžním vyjádření o finanční situaci a dosaženém hospodářském
výsledku. Charakterizují podnik a jeho činnost s vysokou mírou vypovídací schopnosti. Jedná
se o tyto účetní výkazy:
 rozvaha,
 výkaz zisků a ztrát (výsledovka),
 příloha, v níž účetní jednotka vysvětluje a doplňuje informace obsažené ve výše
uvedených výkazech podle zákona o účetnictví včetně použití účetních metod.
Mimo výše uvedené povinné výkazy může účetní jednotka zpracovat přehled
o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu a to podle stanovených pravidel a po
splnění zákonem stanovených požadavků.
Rozvaha (bilance) podniku podává pravidelné informace o finanční situaci podniku,
která je určována třemi složkami – majetkem, závazky a vlastním jměním podniku. Proto je
rozvaha uspořádána tak, aby bylo možno finanční situaci podniku posoudit. Posuzujeme
podnik ze dvou hledisek:
 jaký objem majetku podnik používá ke své činnosti a
 z jakých zdrojů tento majetek získal a vytvořil.
Výkaz zisku a ztráty poskytuje účetní informace týkající se výdělkové činnosti podniku,
tj. schopnosti vedení zhodnotit vložený kapitál (zdroje) v daném účetním období. Výsledovka
obsahuje nejen dosažený hospodářský výsledek, ale též složky, které ho vytvářejí.
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Podpůrnou funkci výkazů, jako jsou: rozvaha, výsledovka a výkaz peněžních toků pro
potřeby řízení výkonnosti firmy vyjadřuje obrázek 1. Na obrázku 1 je zřetelná provázanost
účetních výkazů, vztah výsledkových a rozvahových účtů směřující k vyčíslení
hospodářského výsledku, toku finančních prostředků a k řízení podnikových procesů v
horizontu jednoho hospodářského roku. Tento vztah je určujícím faktorem i pro stanovení
významu účetních metod pro hodnocení výkonnosti firmy.
Obrázek 1 Vztah účetních výkazů na řízení výkonnosti firmy

Rozvaha
AKTIVA
• Stálá
(dlouhodobá)
• Krátkodobá
zásoby,
pohledávky,
peníze

Výkaz zisku a
ztráty

PASIVA
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Fondy,
Hospodářský
výsledek
Cizí kapitál

ŘÍZENÍ

Výkaz
pen. toků
Účetnictví, aby mohlo poskytovat relevantní informace pro řízení, je postaveno na
určitých zásadách a principech, na účetních kategoriích, které jsou základní pro stanovení
hospodářského výsledku, který je základem pro výpočet daňového základu a daňové
povinnosti. Hospodářský výsledek podle zákona o účetnictví nemusí odpovídat skutečně
dosaženému hospodářskému výsledku, veličině, která vypovídá o výkonnosti firmy v daném
hospodářském období.
c. Manažerské účetnictví
Manažerské účetnictví je metodou, která využívá principy účetnictví a finančního řízení
s cílem vytvořit, ochránit, zachovat a zvýšit hodnotu, jakož i tuto hodnotu poskytnout
zájmovým skupinám ziskových, neziskových, veřejných i soukromých organizací. Jedná se
o metodu, která není nařízena ani vynutitelná žádnou právní normou. Je na rozhodnutí účetní
jednotky vést tuto evidenci. Manažerské účetnictví využívá účetnictví jako zdroj objektivních
informací a účetní metody, zásady jako účetnictví, ale i metody další metody používané ve
finančním řízení.
Jedná se o neustálý proces měření, stanovení, interpretace a předávání systémů
finančních i nefinančních informací, které podporují rozhodování řídících pracovníků,
ovlivňují chování složek podniku a přispívají k vytvoření vztahů mezi nimi a jsou nezbytné
pro dosažení strategických, taktických a operativních cílů.
Manažerské účetnictví poskytuje informace o:
 struktuře nákladů,
 výkonech,
 útvarech,
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 odpovědnostním řízení,
 kalkulačním systému,
 kontrole nákladů,
 rozpočtovém systému,
 rozhodovacích systémech podniku.
Manažerské účetnictví je směřováno především do analýzy nákladových položek, které
eviduje a zkoumá z různých pohledů, pojetí nákladů a to zejména v příčinných souvislostech.
Výnosy jsou jen „vedlejším“ produktem, zpravidla však z potřeby kalkulace cen produkce.
Účetnictví manažerské poskytuje podrobnější informace o průběhu hospodářských
činností uvnitř účetní jednotky, tj. v jejich jednotlivých vnitropodnikových útvarech,
o některých složkách majetku. Jeho podoba není daná zákonem. Manažerské účetnictví má
nezastupitelné místo při poskytování informací pro podnikatelskou politiku (marketink,
politiku odbytovou, zásobovací, výrobní, finanční a úvěrovou apod.). Navazuje úzce na
účetnictví finanční. Složkou manažerského účetnictví je účetnictví vnitropodnikové (tzv.
provozní), jehož předmětem je evidence skutečného průběhu hospodářských činností uvnitř
podniku.
Dílčími složkami manažerského účetnictví jsou:
 Kalkulace vyčíslují vlastní náklady na jednotku výkonů. Předběžná kalkulace se
sestavuje před zahájením výroby a stanoví předběžné náklady na jednici výkonu.
Výsledná kalkulace se sestavuje až po provedení výkonu z podkladů poskytovaných
vnitropodnikovým účetnictvím.
 Rozpočetnictví rozpracovává úkoly týkající se hospodaření (náklady a výnosy)
jednotlivých vnitropodnikových útvarů. Rozpočetnictví slouží k zajišťování
plánovaných úkolů, poskytuje informace pro sestavení předběžných kalkulací a
slouží potřebám vnitropodnikových útvarů k běžné kontrole hospodaření a
k uplatňování vnitropodnikové hmotné zainteresovanosti. Rozpočetnictví vychází
z informací získaných z účetnictví a kalkulací.
 Operativní evidence jednoduchým způsobem sleduje některé úseky hospodářské
činnosti podnikatelského subjektu. Zaměřuje se především na záznamy jednotlivých
hospodářských jevů, které se uskutečňují bezprostředně po jejich vzniku. Operativní
evidence bývá v některých případech současně prvotním záznamem. Provádí ji
zpravidla pracovník, který sledovanou činnosti sám vykonává nebo řídí. Pro tyto
záznamy není vyčleněná zvláštní profese pracovníků, jako v účetnictví. Obvykle je
vedena ve hmotných jednotkách, méně již v jednotkách peněžních (záznamy
o docházce pracovníků, o příjmu a výdaji materiálu ve skladu, počtu předaných kusů
mezi jednotlivými výrobními operacemi apod.).
 Vnitropodniková statistika shromažďuje a zpracovává informace o hromadných
stejnorodých jevech v účetní jednotce, zjišťuje jejich vzájemné souvislosti, vývoj
a příčiny změn. Statistika používá matematických metod. Výchozí informace čerpá
z ostatních evidencí nebo si je získává sama.
Účinnost manažerského účetnictví se odvíjí od potřeb managementu pravdivě
a soustavně měřit, analyzovat a prezentovat své hospodářské výsledky před vlastníky, jak
efektivně řídit podnikové procesy v prvé řadě. V dalším pořadí je možno vyzvednout potřebu
argumentačně (pomocí relevantních podkladů) podpořit plnění daňových, ale i dalších
povinností vůči státu i zaměstnancům. Účinnost manažerského účetnictví je závislá na
kvalitním, včasném a pravdivém, úplném a průkazném poskytování účetních informací
prostřednictvím finančního účetnictví.
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2. Srovnání zásad a metod českého účetnictví s úpravou účetnictví podle
mezinárodních účetních standardů
Důsledkem aktuálního nepříznivého vývoje světové ekonomiky potažmo české ekonomiky je
nárůst požadavků managementu na aktuálnost, včasnost a věrohodnost informací potřebných
pro rozhodování podniku. Hlavním zdrojem těchto ekonomických informací je zejména
finanční účetnictví.
Externí a interní uživatelé kladou na účetnictví zvýšené nároky. K základním
požadavkům patří potřeba jednotného účtování, oceňování, ale i vykazování zejména nákladů
v jiném než zákonném členění.
Snaha o unifikaci právní a ekonomické legislativy je přitom zjevná již od prvopočátku
existence evropské integrace z konce padesátých let. Evropská unie proces unifikace
legislativy v oblasti účetnictví označuje jako harmonizaci účetnictví. Ta je řešena
prostřednictvím některých direktiv Evropské unie. Přijetí direktiv mělo pozitivní důsledky
nejen v oblasti zvýšení kvality finančního výkaznictví, ale i samotného vedení účetnictví.
Národní úpravy však zůstávají odlišné. Firmy mohou vést účetnictví podle US GAAP, IFRS,
či podle aktuální české účetní legislativy.
S ohledem na to, jak se jednotlivá pojetí vedení účetnictví vzájemně velice odlišují,
externí uživatelé získávají z účetnictví data, ze kterých obtížně „vyčtou“ potřebné informace.
Organizace, které chtějí vstupovat se svými cennými papíry na zahraniční burzy, musí
vyhotovovat účetní výkazy podle účetních standardů, které jsou celosvětově uznávané, tedy
podle IFRS nebo US GAAP (podle požadavků konkrétní burzy). Evropská unie přijala v roce
2002 opatření, podle kterého musí všechny společnosti, jejichž cenné papíry jsou kótovány na
regulovaných trzích, sestavovat své konsolidované účetní závěrky od roku 2005, podle IFRS.
Klíčovým právním dokumentem regulujícím účetnictví v České republice je zákon
o účetnictví. Zákon o účetnictví je chápán jako obecně závazný právní dokument, na který
navazují další zákony, zejména daňové.
Zákon o účetnictví provádějí vyhlášky a dále pokyny pro vedení účetnictví jsou
rozpracovány ve formě Standardů. Se vstupem České republiky do Evropské unie v roce
2004 se Česká republika zavázala k harmonizaci účetnictví směrem k mezinárodním účetním
standardům IAS/IFRS. Na území Evropské unie platí volný pohyb osob, zboží, služeb,
kapitálu a jeho důsledkem je zvýšený nárůst přeshraničních směnných transakcí. České
společnosti mají zahraniční vlastníky a obráceně, získávají zdroje financování na zahraničních
finančních trzích, které vyžadují zpracování účetnictví včetně výkazů podle mezinárodních
účetních standardů.
Vznik mezinárodních účetních standardů je spjat se založením Výboru pro mezinárodní
účetní standardy (International Accounting Standards Committee, IASC) koncem
sedmdesátých let dvacátého století. Cílem této instituce bylo vypracování uceleného souboru
účetních standardů pro účetní výkaznictví Mezinárodních účetních standardů (International
Accounting Standards, IAS), později Mezinárodních standardů finančního výkaznictví
(International Financial Reporting Standards, IFRS), který by byl celosvětově akceptován.
IAS/IFRS nejsou závazně dané právní předpisy, nýbrž účetní systém založený na principech.
Později, v roce 2001 se Výbor pro mezinárodní účetní standardy IASC přeměnil v Radu pro
mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standards Board, IASB).
Cílem IASB je především kontinuální zlepšování účetních standardů, postupů, ale
i propagace jejich celosvětového šíření a dodržování.
Termín IFRS vznikl až později, v roce 2001, kdy došlo k nahrazení souboru standardů
IAS a byla tím zdůrazněna skutečnost, že cílem IASB je standardizace účetního výkaznictví,
nikoliv unifikace účtování.
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Ze změny názvu je zřejmé, že úloha účetnictví byla upozaděna ve prospěch úlohy
výkaznictví. Tato objektivní tendence se velmi silně projevuje u multinacionálních,
nadnárodních a především velkých podnikatelských subjektů, např. akciových společností.
Zásadní význam standardizace finančního výkaznictví vyplývá ze statistik, které uvádějí Jílek
a Svobodová: „Do roku 2005 používalo IFRS jako svůj základní účetní systém pouze asi 300
společností, a to obvykle jen po několik let. Počínaje rokem 2005 se tento počet zvýšil asi na
7000. Převážně se jednalo o emitenty kotovaných cenných papírů ve 25 zemích EU. V roce
2009 celkem 117 zemí světa požadovalo či umožňovalo sestavení účetní závěrky podle IFRS
včetně Austrálie, Nového Zélandu a Ruska.“ (Jílek, Svobodová, 2011, str. 15)
Pro drobné podnikatelské subjekty, které se neúčastní burzovních či jiných rozsáhlejších
finančních operací a nevyznačují se množstvím mezinárodních investorů, není důležitá.
Dosavadní standardy (IAS 1 až IAS 41) jsou stále platné a budou postupně nahrazovány
standardy IFRS.
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví tvoří:
 Úvodní část, která vymezuje smysl a význam IFRS, orgány Výboru pro mezinárodní
účetní standardy (International Accounting Standards Committee Foundation,
IASCF) a rozsah jeho náplně práce.
 Předmluva, ve které jsou formulovány hlavní cíle. Cílem je jednak vyhlašování
účetních standardů, jejich propagace a celosvětové šíření. Dalším cíl je formulován
jako úsilí o harmonizaci právních předpisů, účetních standardů a postupů
vztahujících se k předkládání finančních účetních výkazů.
 Koncepční rámec pro předkládání účetních výkazů, který zahrnuje:
 úvod (účel a rozsah působnosti IFRS, vymezení uživatelů účetních výkazů
a jejich informačních potřeb),
 cíle účetních výkazů,
 výchozí podmínky, na kterých je založeno sestavování účetních výkazů,
 kvalitativní charakteristiky účetních výkazů,
 prvky účetních výkazů,
 oceňování základních prvků účetních výkazů,
 koncept kapitálu a uchování kapitálu.
 Účetní standardy (IAS/IFRS).
 Interpretace standardů.
Účetní zásady jsou u IFRS součástí koncepčního rámce. Koncepční rámec však neuvádí
žádné konkrétní kroky, jak řešit problémy. V případě, že by došlo k rozporu mezi
Koncepčním rámcem a standardy IFRS, přednost při řešení má konkrétní standard. Koncepční
rámec vymezuje předpoklady zpracování účetní závěrky, které se shodují s českou účetní
legislativou. IFRS a česká účetní legislativa se shodně opírají o dvě významné „páteřní účetní
zásady“ (zásady, které jsou akceptovány a uplatňovány stejným způsobem ve všech účetních
systémech) a to o akruální princip a nepřetržité trvání účetní jednotky.
Jedním z důležitých požadavků na IFRS při jejich vzniku byla srozumitelnost účetní
závěrky, resp. v ní presentovaných informací o stavu účetní jednotky pro uživatele.
V Koncepčním rámci IFRS a stejně tak i v případě zákona o účetnictví jsou uvedeny
kvalitativní požadavky, které mají činit účetní závěrku srozumitelnou. Mezi tyto požadavky
patří srozumitelnost, relevance, spolehlivost a srovnatelnost.
Zákon o účetnictví v § 8 uvádí, jakým způsobem by mělo být v ČR účetnictví vedeno.
Z výše představených zásad a principů presentuje explicitně jen některé: „Účetní jednotky
jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem
zaručujícím trvalost účetních záznamů.“
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Zákon o účetnictví vyžaduje srozumitelnost pro vedení celého účetnictví, v IFRS je
srozumitelnost vyžadována pro účetní závěrku. Koncepční rámec IFRS určuje, komu má být
účetní závěrka srozumitelná, což český zákon nečiní.
Zákon o účetnictví v §19 odst. 6 uvádí požadavek na významnost účetních informací:
„Informace v účetní závěrce musí být spolehlivé, srovnatelné, srozumitelné a posuzují se
z hlediska významnosti.“ Dále je ve zmíněném zákoně velmi přesně uvedeno, kdy je
informace považována za významnou. „Informace se považuje za významnou (závažnou),
jestliže by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek nebo rozhodování
osoby, která tuto informaci využívá.“ Podle koncepčního rámce IFRS je významnost
základem relevance a je zde řešena podobně jako v rámci české úpravy.
V české účetně právní úpravě není uveden požadavek na relevanci informací. Zákon
o účetnictví v §19 odst. 6 vymezuje, kdy je možné považovat informaci za spolehlivou.
„Informace se považuje za spolehlivou, jestliže splňuje požadavek § 7 odst. 1 a) je-li úplná
a včasná.“ §7 v tomto kontextu rozvíjí požadavek, který klade hlavní česká účetní úprava na
spolehlivost. Tato hovoří o tzv. věrném a poctivém obrazu, který blíže charakterizuje ve
zmíněném paragrafu takto:„Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní
závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace účetní jednotky (§ 7 odst. 1).
Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu,
který je přitom zobrazen v souladu s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce
uloženo na základě tohoto zákona.
Zobrazení je poctivé, když jsou při něm použity účetní metody způsobem, které vede
k dosažení věrnosti. Tam, kde účetní jednotka může volit mezi více možnostmi dané účetní
metody a zvolená možnost by zastírala skutečný stav, je účetní jednotka povinna zvolit jinou
možnost, která skutečnému stavu odpovídá.
Pokud dojde ve výjimečných případech k tomu, že použití účetních metod stanovených
prováděcími právními předpisy bude neslučitelné s povinností podle odstavce 1, postupuje
účetní jednotka odchylně tak, aby byl podán věrný a poctivý obraz (§ 7 odst. 2).
IFRS rozpracovává spolehlivost v Koncepčním rámci jako důvěryhodné zobrazení,
přednost obsahu před formou, nestrannost, opatrnost a úplnost. Koncepční rámec se však
nezabývá požadavkem věrného a poctivého zobrazení tak jak to činí český zákon o účetnictví.
Česká účetní legislativa obdobně jako IFRS požadují po účetních jednotkách při
zveřejnění jednotlivých položek účetních výkazů také informací z účetních výkazů
z předchozího účetního období. Tento požadavek je logický a především uživatelsky
orientovaný. Problémem je však jeho naplnění i v praktické rovině. Aby bylo možné
informace porovnat, musí být zajištěna shoda ve vykazování a zejména oceňování
hospodářských operací probíhající v různých podnicích. Česká účetní legislativa je založena
na principu oceňování výhradně prostřednictvím historických cen.
Koncepční rámec IFRS vymezuje pro oceňování jednotlivých prvků účetní závěrky
celkově čtyři druhy cen: historické náklady, reprodukční cenu, realizovatelnou hodnotu
a současnou hodnotu. IFRS dále upravuje oceňování na principu historických cen a presentuje
majetek, který může být a který musí být přeceněn.
Zákon o účetnictví v § 25 odstavci 5. definuje pořizovací cenu takto: „Pořizovací cenou
je cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související.“ Zákon o
účetnictví v § 25 odstavci 5 definuje také čtyři základní typy oceňování.
Oceňování podle zákona o účetnictví se rozumí oceňování:
a) pořizovací cenou, tj. cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením
související,
b) reprodukční pořizovací cenou, tj. cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy
se o něm účtuje,
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c) vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností, tj. přímé náklady vynaložené
na výrobu nebo jinou činnosti, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě
nebo k jiné činnosti,
d) vlastními náklady u hmotného majetku kromě zásob a nehmotného majetku kromě
pohledávek vytvořeného vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou
činnost a nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo jiné činnosti, vymezené v souladu
s účetními metodami. (Zákon o účetnictví).
Zmíněné českým zákonem o účetnictví vymezené ceny jsou ceny historické. Jsou to
tedy ceny, které byly spojeny s pořízením majetku nebo závazků v době, kdy se o nich poprvé
účtovalo. Tento princip má řadu závažných nedostatků, které jsou pouze částečně
eliminovány možností tvorby opravných položek. Oceňování opírající se o princip reálné
hodnoty je možné využít pouze u velmi specifických složek majetku, některých cenných
papírů, dluhopisů, derivátů, finančních umístění pohledávek a závazků. (Zákon o účetnictví,
§27, odst. 1)
Česká účetní legislativa a IFRS v Koncepčním rámci připouštějí oceňování na principu
reálné hodnoty při některých přeměnách společností. Česká účetní legislativa však na rozdíl
od Koncepčního rámce IFRS nezná současnou hodnotu.
Ta je vymezena v Koncepčním rámci IFRS takto: „Současná hodnota aktiv představuje
současnou (diskontovanou) hodnotu budoucích čistých peněžních příjmů, které při běžném
podnikání lze očekávat. Závazky se oceňují v současné (diskontované) hodnotě budoucích
čistých peněžních výdajů nutných k jejich vypořádání.“ (Zákon o účetnictví)
Koncepční rámec IFRS a zákon o účetnictví používají velmi podobné oceňovací báze.
Problematika oceňování majetku a závazků je řešena v Koncepčním rámci IFRS mnohem
propracovaněji. Předepisuje pouze obecné požadavky, zatímco konkrétní informace jsou
uvedeny v příslušných standardech.
Poslední významnou oceňovací bází, která ale není součástí Koncepčního rámce IFRS,
ale jednotlivých standardů je tzv. Fair Value. IFRS presentují její definici následovně: „Fair
value je částka, za kterou může být směněno aktivum, vypořádán závazek nebo směněn
nástroj vlastního kapitálu mezi znalými, ochotnými stranami v nespřízněné transakci za
obvyklých podmínek.“ (IAS 39) Za Fair Value je přitom nejčastěji považována tržní cena.
IFRS na rozdíl od české účetní legislativy odlišují měnu, ve které jsou v účetních
výkazech hospodářské transakce vyjádřeny od funkční měny. Zákon o účetnictví přitom v §4
odst. 12 stanovuje tento požadavek. „Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v
peněžních jednotkách české měny. V případě pohledávek a závazků, podílů na obchodních
společnostech, cenných papírů a derivátů, cenin, pokud jsou vyjádřeny v cizí měně, a cizích
měn, jsou účetní jednotky povinny použít současně i cizí měnu; tato povinnost platí
i u opravných položek, rezerv a technických rezerv, pokud majetek a závazky, kterých se
týkají, jsou vyjádřeny v cizí měně.“ Zákon o účetnictví za oba tyto typy měny považuje
českou korunu, a tudíž v ní požaduje vést účetnictví a vytvářet finanční výkazy.
IFRS požadují, aby si účetní jednotka stanovila funkční měnu a v ní zachycovala
hospodářské transakce. Pokud se měna, ve které jsou hospodářské transakce vykazovány, liší
od funkční měny, kterou účetní jednotka používá, je účetní jednotka povinna přepočítat svůj
hospodářský výsledek a finanční pozici na měnu užívanou k vykazování. IFRS se dále věnují
vykazování v hyperinflačním prostředí, které není v České účetní legislativě nijak upraveno.
V České republice je finanční účetnictví regulováno státem. Stát jej reguluje
prostřednictvím české účetní legislativy, kterou navrhuje a parlamentu předkládá ministerstvo
financí. Podniky, které vedou účetnictví podle národní úpravy, musí sestavovat účetní
závěrku, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přílohy (Zákon o účetnictví, §18, odst.
1). Součástí účetní závěrky dle zmíněného zákona může, resp. musí být i výkaz o peněžních
tocích (Cash-Flow Statement): „Účetní závěrka může zahrnovat i přehled o peněžních tocích
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nebo přehled o změnách vlastního kapitálu. Vybrané účetní jednotky sestavují přehled o
peněžních tocích, o změnách vlastního kapitálu vždy, pokud k rozvahovému dni a za
bezprostředně předcházející účetní období splní obě kritéria uvedená v § 20 odst. 1 písm. a)
bodech 1 a 2.“ (Zákon o účetnictví, §18, odst. 1).
Tato podmínka se týká velkých účetních jednotek, u kterých musí účetní závěrku
schvalovat auditor, jak je to uvedeno v § 20 odst. 1 písm. a) bod 1 a 2. zákona o účetnictví.
V zákoně je vymezeno, že:„(1) Pokud tento zákon nestanoví jinak, řádnou nebo mimořádnou
účetní závěrku jsou povinny mít ověřenu auditorem tyto účetní jednotky a) akciové
společnosti, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka (§ 18
odst. 3) ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly
alespoň jedno ze tří uvedených kritérií:
1. aktiva celkem více než 40 000 000 Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto zákona
rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle § 26 odst. 3,
2. Roční úhrn čistého obratu více než 80 000 000 Kč; ročním úhrnem čistého obratu se
pro účely tohoto zákona rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem
započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti.“
Úprava účetního výkazu „rozvaha“ v České republice je odvislá od účetního kodexu
platného v celé Evropské unii. Vzhled české rozvahy odpovídá vzoru A čtvrté direktivy
účetního kodexu EU. Rozvaha je tak rozdělena na pasáž aktiv a pasiv. Jediný rozdíl ve
struktuře povinného účetního výkazu rozvahy v České republice oproti úpravě v jiných
evropských zemích je v tom, že výsledek hospodaření je uveden v rámci vlastního kapitálu
u pasiv. Tato úprava je v mírné kolizi s jeho zjištěním, resp. doúčtováním na konečném účtu
rozvážném 702.
V případě, že účetní jednotka dospěje ke ztrátě, má více nákladů než výnosů na účtu
„účet zisku a ztrát“ a současně méně aktiv než pasiv na účtu „účet konečný účet rozvážný“.
Výsledek hospodaření se pak musí doúčtovat z účtu 710 na účet 702.
V tomto kontextu by bylo srozumitelnější uvádět ztrátu na konci aktiv a zisk na konci
pasiv v rozvaze. Výkaz zisku a ztráty měl dříve (před rokem 2003) vertikální strukturu
s druhovým členěním nákladů, později česká účetní legislativa přešla na účelové členění
nákladů.
Účetní výkazy jsou v IFRS upraveny v Koncepčním rámci a sále ve standardu IAS 1.
Význam účetní závěrky podle IFRS spočívá především v tom, že má poskytnout informace
o výkonnosti a finanční pozici podniku, které jsou určeny pro všechny zainteresované
subjekty.
Finanční pozice je v tomto kontextu vnímána poněkud jinak, než je vnímána v České
republice. IFRS ji rozumí celý komplex finančních veličin, zejména likviditu a solventnost.
Účetní závěrka podle IFRS obsahuje rozvahu, výsledovku, přehled změn vlastního kapitálu,
výkaz peněžních toků a účetní pravidla doplněná o komentář.
IFRS tedy požaduje mnohem více účetních výkazů ve srovnání s českou účetní
legislativou. Na druhou stranu IFRS nestanovují konkrétní požadavky na formu účetních
výkazů a udávají pouze minimální požadavky na obsah položek. IFRS má více požadavků na
zveřejňování informací v příloze ve srovnání s českou účetní legislativou.
Rozvaha je přehledem o stavu majetku a závazcích společnosti ke konkrétnímu datu.
Zákon o účetnictví stanovuje prostřednictvím vyhlášky č.500/2002 Sb. závaznou podobu
rozvahy. Tato se týká zejména jejího minimálního rozsahu, resp. uspořádání a označování
položek, plně v souladu se čtvrtou směrnicí Evropské unie. (Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou
se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, hlava druhá.) Nulové položky nejsou
uváděny. Za určitých okolností může dojít k rozšíření, resp. sloučení uváděných položek.
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IFRS neuvádí povinný formát rozvahy ani pořadí položek a jejich název. Nicméně
určuje minimální obsah vykazovaných údajů. Povinné položky podle IAS 1 jsou:
 pozemky, budovy a zařízení,
 investice do nemovitostí,
 nehmotná aktiva,
 finanční aktiva (s výjimkou částek investic vykazovaných ekvivalenční metodou,
obchodních a jiných pohledávek, peněz a peněžních ekvivalentů),
 investice vykazované ekvivalenční metodou,
 obchodní a jiné pohledávky,
 peníze a peněžní ekvivalenty,
 biologická aktiva,
 zásoby,
 obchodní a jiné závazky,
 rezervy,
 finanční závazky (bez položek vykázaných mezi obchodními a ostatními závazky
a rezervami),
 závazky a aktiva vyplývající ze splatné daně,
 odložené daňové závazky a odložená daňová aktiva,
 menšinový podíl vykazovaný v rámci vlastního kapitálu,
 emitovaný kapitál a rezervní fondy připadající vlastníkům mateřské společnosti.
Česká účetní legislativa, zejména pak zákon o účetnictví nikde přesně neuvádí, jaké jsou
základní prvky rozvahy (toto z příslušného zákona vyplývá jen nepřímo) a zároveň nejsou
základní prvky jednoznačně definovány. Není tedy definováno, co přesně jsou aktiva, resp.
pasiva apod.
Česká účetní legislativa uvádí především uspořádání položek rozvahy a obsah
jenu některých položek. Základem české rozvahy je majetek (věcné vymezení pojmu aktivum
chybí a plně neodpovídá pojmu majetek), dále jiná aktiva, závazky (věcné vymezení pojmu
pasivum chybí a opět plně neodpovídá pojmu závazek), jiná pasiva a vlastní kapitál.
IFRS stanovuje fundamentální prvky rozvahy ve svém Koncepčním rámci. Jsou jimi
aktiva, závazky a vlastní kapitál. IFRS na rozdíl od české účetní legislativy tyto prvky přesně
definují:
 Aktivum, tj. zdroj podniku, jehož existence je výsledkem minulých událostí
a očekává se, že v budoucnu přinese podniku ekonomický prospěch.
 Závazek, tj. současná povinnost, která je výsledkem minulých událostí a jejíž splnění
vyústí ve snížení ekonomického prospěchu.
 Vlastní kapitál tj. rozdíl mezi aktivy podniku a všech jeho závazků.
IFRS dále podmiňují vykázání těchto prvků v účetní závěrce tím, že prvek musí mít
svou cenu, resp. hodnotu. V rozvaze je dále velmi důležité odlišit od sebe krátkodobé
a dlouhodobé položky.
Česká účetní legislativa zde stanovuje dvě hlavní kritéria: tzv. předpokládanou dobu
použitelnosti a výši vstupní ceny položky. Za krátkodobý majetek se považuje majetek, jehož
předpokládaná doba použitelnosti je kratší než jeden dok. Majetek, jehož předpokládaná doba
použitelnosti přesahuje jeden rok je považován za majetek dlouhodobý. Vstupní cena majetku
z hlediska daňové legislativy, zákona daních z příjmů je stanovena pro dlouhodobý hmotný
majetek, resp. dlouhodobý nehmotný majetek na úrovni 40 000 Kč, resp. 60 000 Kč. Majetek,
který tuto výši ceny dle zmíněného zákona nedosahuje, je majetkem krátkodobým. Účetní
jednotka si nicméně může výši ceny individuálně upravit. Rozdělení na krátkodobé
a dlouhodobé položky rozvahy se netýká rezerv.
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Vyhláška č. 500/2002Sb., stanovuje, že pozemky a stavby jsou vždy dlouhodobým
hmotným majetkem bez ohledu na výši ocenění (§ 7, odst. 1 a 2 vyhlášky) goodwill je vždy
zařazen do dlouhodobého nehmotného majetku (§ 6, odst. 1 vyhlášky).
IFRS rozlišuje mezi krátkodobými a dlouhodobými položkami na základě jejich
likvidity. Za krátkodobé aktivum je podle IFRS považováno aktivum, které splňuje jednu
z následujících podmínek:
 aktivum je drženo za účelem jeho prodeje nebo spotřeby v průběhu normálního
provozního cyklu,
 aktivum je drženo za účelem obchodování nebo jeho realizace je očekávaná během
12 měsíců od rozvahového dne,
 jedná se o peněžní prostředky nebo peněžní ekvivalenty, s výjimkou aktiv, která
nemohou být nejméně po dvanáct měsíců od rozvahového dne směněna nebo použita
k vypořádání závazků.
Aktiva, která toto nesplňují, jsou označována za dlouhodobá. V případě pasiv je situace
obdobná. Podle IFRS je krátkodobým závazkem považován ten, který je v souladu s některým
následujícím kritériem:
 očekává se, že bude vypořádán v rámci normálního provozního cyklu podniku,
 je držen za účelem obchodování,
 je splatný do 12 měsíců po rozvahovém dni,
 podnik nemá bezpodmínečné právo odložit vypořádání závazku po nejméně dvanáct
měsíců po rozvahovém dni.
 Jiné, než výše zmíněné závazky jsou dlouhodobé.
Výkaz zisku a ztráty podává informace o stavu hospodaření účetní jednotky za účetní
období. Česká účetní legislativa prostřednictvím vyhlášky č. 500/2002 a zákona o účetnictví
stanovuje účetním jednotkám závazný minimální rozsah, uspořádání a označování
jednotlivých položek výkazu zisku a ztráty. Výše zmíněné předpisy uvádí možnost, při
splnění stanovených podmínek, podrobnějšího, resp. sloučení položek. Nulové položky se
vynechávají. Je také připuštěna možnost volby mezi druhovým a účelovým členěním nákladů.
IFRS nestanovují závazný formát výkazu zisku a ztráty, ale kladou požadavky na
minimální položky, které musí účetní jednotky vykazovat. Je zachována možnost volby mezi
druhovým a účelovým členěním nákladů. Povinné položky výkazu zisku a ztráty podle IFRS
jsou:
 výnosy,
 finanční náklady,
 podíl na výsledku hospodaření přidružených společností a společných podniků,
u kterých je konsolidace prováděna ekvivalenční metodou
 daňový náklad,
 hrubý zisk/ztráta z prodeje majetku nebo z ukončovaných činností,
 zisk nebo ztráta za účetní období.
Česká účetní legislativa na rozdíl od IFRS nepožaduje samostatně presentovat výsledek
hospodaření (zisk/ztráta) u většinových, resp. menšinových vlastníků.
Česká účetní legislativa nedefinuje obsah prvků výkazu. Není jednoznačně vymezeno,
co vyjadřuje pojem náklad, resp. Výnos. Toto vyplývá pouze nepřímo. Hlava třetí vyhlášky
číslo 500/2002 Sb. uvádí obsah některých položek. Koncepční rámec IFRS naproti tomu
přesně definuje, co jsou náklady a výnosy takto:
Náklady představují snížení ekonomického prospěchu v průběhu účetního období, které
se projevilo úbytkem nebo snížením užitečnosti aktiv nebo zvýšením závazků; výsledkem je
snížení vlastního kapitálu jiným způsobem než formou výplaty vlastníkům kapitálu.
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Výnosy představují zvýšení ekonomického prospěchu v průběhu účetního období, které
se projevilo přírůstkem nebo zvýšením užitečnosti aktiv nebo snížením závazků; výsledkem je
zvýšení vlastního kapitálu jiným způsobem než vkladem do vlastního kapitálu vlastníků.
IFRS dále vymezují další termíny a to zisk a ztrátu. Povinnost zveřejňovat v rámci IFRS
je vztažena na položky, které jsou „významné“, přičemž, míra významnosti je posuzována
podle schopnosti objasnit hospodářský výsledek účetní jednotky za účetní období. Toto se
týká zejména prodeje dlouhodobého hmotného majetku nemovitého. Zveřejňování „zásadních
změn“ týkajících se významných položek se provádí prostřednictvím příloh.
Výkaz cash-flow je přehledem informací o pohybu peněžních prostředků za určité
časové období. Účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v souladu s IFRS, musí tento
výkaz sestavovat. Jak již bylo zmíněno výše podle zákona o účetnictví, musí účetní jednotky
podle české účetní legislativy sestavovat výkaz cash-flow pouze v případě, že splňují
zákonem stanovené předpoklady pro ověření účetní závěrky auditorem. Výkaz cash-flow je
upraven v páté Hlavě Vyhlášky a Českým účetním standardem č. 023.
IFRS upravuje výkaz cash-flow ve standardu IAS 7. Úprava výkazu cash-flow je řešena
jak v IFRS, tak v české účetní legislativě pouze velmi obecně. Na tento výkaz není kladen tak
velký důraz jako v případě rozvahy nebo výkazu zisku a ztráty. Důležitá je snad jedině
definice peněžních prostředků, které podle IFRS zahrnují peníze v hotovosti a vklady splatné
na požádání. Za peněžní ekvivalenty se považují krátkodobé, vysoce likvidní investice, které
mohou být snadno převedeny na peníze ve známé hodnotě a u kterých nehrozí riziko
významné změny jejich hodnoty.
IFRS ve shodě s českou účetní legislativou rozdělují peněžní toky uskutečněné
v průběhu účetního období do těchto kategorií:
 peněžní toky z provozní činnosti,
 peněžní toky z investiční činnosti,
 peněžní toky z financování.
Sestavování výkazu cash-flow je možné podle české účetní legislativy a stejně tak podle
IFRS přímou, resp. nepřímou metodou. V případě cash-flow z provozní činnosti IFRS dávají
přednost přímé metodě častěji metodě nepřímé. V případě cash-flow z investiční a finanční
činnosti je užívána metoda přímá.
Výkaz změn vlastního kapitálu udává informace o operacích, které ovlivňují vlastní
kapitál. Typicky se může jednat o změny účetních zásad.
Z hlediska IFRS je tento výkaz velice důležitý. IFRS stanovují, co by měl presentovat:
 změny ve vlastním kapitálu; nebo
 změny ve vlastním kapitálu s výjimkou změn vyplývajících z transakcí s držiteli
akcií, resp. majetkových cenných papírů, kteří jednají jako držitelé akcií, resp.
majetkových cenných papírů.
Podle české účetní legislativy tento výkaz není povinný, vyjma podniků, které splňují
zákonem danou povinnost ověření účetní závěrky auditorem a rovněž tak v případě finančních
institucí. Výkaz změn základního kapitálu uvádí kapitálové transakce s vlastníky, pohyby na
účtech hospodářských výsledků a přehled ostatních součástí vlastního kapitálu.
Z výše uvedených zjištění vyplývá následující shrnutí:
 Výkaz uznaných zisků a ztrát podle české účetní legislativy a IFRS. Česká účetní
legislativa nevyžaduje sestavovat výkaz uznaných zisků a ztráty. IFRS také přímo
nepožadují sestavovat tento výkaz, ale v tom případě by informace, které jsou obvykle
jeho součástí, měly být součástí výkazu změn vlastního kapitálu.
 Účetní zásady a metody. Koncepční rámec IFRS určuje, komu má být účetní závěrka
srozumitelná, což český zákon nečiní. V české účetně právní úpravě není uveden
požadavek na relevanci informací. IFRS rozpracovává spolehlivost v Koncepčním rámci
jako důvěryhodné zobrazení, dává přednost obsahu před formou, nestrannosti, opatrnosti a
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úplnosti. Koncepční rámec se však nezabývá požadavkem věrného a poctivého zobrazení
jak to je upraveno v českém zákoně o účetnictví. Koncepční rámec IFRS vymezuje mimo
jiných metod pro oceňování jednotlivých prvků účetní závěrky metodu oceňování
současnou hodnotou. IFRS upravuje oceňování na principu historických cen, presentuje
majetek, který může být a který musí být přeceněn. Česká účetní legislativa však na rozdíl
od Koncepčního rámce IFRS nezná současnou hodnotu. Český zákon o účetnictví tento
závažný nedostatek částečně nahrazuje pomocí účtování opravných položek. Pro vyjádření
věrného zobrazení hospodaření je nejčastěji považována tržní cena.
IFRS na rozdíl od české účetní legislativy odlišují měnu, ve které jsou v účetních
výkazech hospodářské transakce vyjádřeny od funkční měny. IFRS se také věnují
vykazování v hyperinflačním prostředí, které není v České účetní legislativě nijak
upraveno.
Účetní závěrka a její výkazy. Význam účetní závěrky podle IFRS spočívá především
v tom, že má poskytnout informace o výkonnosti a finanční pozici podniku, které jsou
určeny pro všechny zainteresované subjekty. Finanční pozice je IFRS vymezena jako
komplex finančních veličin, zejména pak likvidita a solventnost.
Rozvaha. IFRS neuvádí povinný formát rozvahy ani pořadí položek a jejich název.
Nicméně určuje minimální obsah vykazovaných údajů. V české rozvaze chybí věcné
vymezení pojmu aktivum, které neodpovídá pojmu majetek, dále jiná aktiva, dále chybí
věcné vymezení pojmu pasivum. Opět plně neodpovídá pojmům závazek, jiná pasiva
a vlastní kapitál. IFRS na rozdíl od české účetní legislativy tyto prvky přesně definují:
IFRS dále podmiňují vykázání těchto prvků svou oceněnou hodnotou. IFRS rozlišuje mezi
krátkodobými a dlouhodobými položkami na základě jejich likvidity.
Výkaz zisku a ztráty. IFRS nestanovují závazný formát výkazu zisku a ztráty. Stanovují
požadavky na minimální položky, které musí účetní jednotky vykazovat. Je zachována
možnost volby mezi druhovým a účelovým členěním nákladů. IFRS požaduje samostatně
uvádět výsledek hospodaření (zisk/ztráta) u většinových, resp. menšinových vlastníků.
Koncepční rámec IFRS přesně definuje, co jsou náklady, výnosy, zisk a ztráta. Povinnost
zveřejňovat v rámci IFRS je vztažena na položky, které jsou „významné“, přičemž, míra
významnosti je posuzována podle schopnosti objasnit hospodářský výsledek účetní
jednotky za účetní období. Zveřejňování „zásadních změn“ týkajících se významných
položek se provádí prostřednictvím příloh.
Výkaz cash-flow. Účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v souladu s IFRS, musí
tento výkaz sestavovat, což platí v českých podmínkách pro zákonem vymezené účetní
jednotky.Úprava výkazu cash-flow je řešena jak v IFRS, tak v české účetní legislativě
pouze velmi obecně. IFRS ve shodě s českou účetní legislativou rozdělují peněžní toky
uskutečněné v průběhu účetního období do stejných kategorií.
Výkaz změn vlastního kapitálu. Z hlediska IFRS je tento výkaz velice důležitý. IFRS
stanovují, co by měl presentovat. Podle české účetní legislativy tento výkaz není povinný,
vyjma účetních jednotek, kterým to ukládá zákon podle splnění podmínek.
Výkaz uznaných zisků a ztrát. Česká účetní legislativa nevyžaduje sestavovat výkaz
uznaných zisků a ztráty. IFRS také přímo nepožadují sestavovat tento výkaz, ale v tom
případě by informace, které jsou obvykle jeho součástí, měly být součástí výkazu změn
vlastního kapitálu. IFRS tedy požaduje více účetních výkazů a požadavků na účetní
výkazy ve srovnání s českou účetní legislativou. Na druhou stranu IFRS nestanovují
konkrétní požadavky na formu účetních výkazů a udávají pouze minimální požadavky na
obsah položek. IFRS se nezabývají formální stránkou vedení účetnictví, jako je používání
účetních metod a účetních výkazů. Ustanovení mezinárodních účetních standardů dává
větší význam obsahu zobrazení hospodářských operací a jejich dopadu na hospodaření
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firmy a na co možná nejpřesnější presentaci hospodaření firmy vůči zainteresovaným
stranám, zejména pak jejich vlastníkům.

3. Výkonnost a způsoby jejího měření
Základním problémem předmětu výzkumu je vymezení pojmu výkonnost. Na rozdíl od
účetnictví je vymezení obsahu slova výkonnost daleko složitější, protože nelze je opřít
o příslušnou právní normu. Význam slova je spojen s vymezením slova výkon7. Výkon
v souvislosti s podnikáním je možno označit jako obecný, společný výraz pro aktivitu,
polotovar, výrobek, práci nebo službu, která je předmětem činnosti ekonomického subjektu.
Z hlediska hodnotového řízení je potřeba vymezení pojmu výkon spojena s určením druhu,
jakosti, objemu a dalších vlastností nezbytných pro vyjádření předmětu kalkulace a kalkulační
jednice (Hindls, 2003).
Pojem výkonnost je možno definovat jako schopnost podávat určitý výkon za jednotku
času. Jedná se o vykonávání cílevědomé organizované a opakující se činnosti osob, které
prostřednictvím prostředků, nástrojů či systémů po stanovenou dobu vytváří výrobky či
služby s cílem realizovat tyto produkty na trhu a docílit zisku a zvýšení hodnoty firmy.
V souladu s procesním přístupem vyplývá, že firma vynakládá ekonomické zdroje, tj. vstupy
(lidé, jejich pracovní síla, materiál, suroviny, energie apod.) do transformačního procesu,
z něhož ve formě výkonů vznikají produkty, které jsou realizovány na trhu a přinášejí určitý
prospěch, užitek ve formě výnosů.
Pokud od výnosů odečteme vynaložené náklady, získáme zisk, který slouží především
pro pokrytí obětovaných, spotřebovaných či opotřebovaných zdrojů. Zisk je tedy vložen zpět
do transformačního procesu nebo může být i uložen či jinak využit podle rozhodnutí
managementu, vlastníků či akcionářů firem.
Výkonnost je tedy podstatné jméno vyjadřující vlastnost daného subjektu provádět
činnosti za jednotku času. Podle některých autorů (Hindls, 2003) je výkonnost firmy chápána
jako schopnost firmy zhodnocovat vložený kapitál. Firma jako subjekt, který se skládá
z hmotných, nehmotných, finančních a osobních složek podnikání, se tedy výkonností rozumí
schopnost provádět soustavné, cílevědomé činnosti za účelem dosažení zisku, získávání
vyšších hodnot prodejem vytvořených produktů jiným subjektům a to za určitý časový úsek.
(Fibírová, 2005) Jedná se tedy o dosažení výsledků vyjádřitelných v kladných hodnotách
(Kislingerová, 2009), které by měly být objektivní a také porovnatelné v rámci jednotlivých
oborů podnikání, ale i mezioborově.
Výkonnost je také možno vymezit jako stupeň naplnění cílů podniku,(Wagner 2005)
jako stupeň realizace a obnovy zdrojů, jako schopnost managementu vést a rozvíjet firmu.
Tím se dostáváme k druhému významnému problému a tou je otázka způsobu měření
výkonnosti firmy. Měření výkonnosti firmy je možno chápat jako soubor činností (proces)
kvantifikace (Wagner 2005) racionality transformačního procesu. Tzn., že se zaměřuje na
zjišťování hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti transformace vstupů na výstupy produkce.
Měření výkonnosti vždy respektuje požadavky zainteresovaných stran, časové hledisko,
míru nejistoty a nepřesnosti. Záleží na úhlu pohledu toho, kdo, proč ji měří a pro koho jsou
výsledky měření určeny. Jiný pohled má např. autor odborné publikace, majitel nebo
zaměstnanec firmy, bankovní úředník, správce daně či akcionář. Také je nutno stanovit
rozsah, přesnost a míru min. nepřesnosti či stupně obecnosti měření, která může být
tolerována, aniž to negativně ovlivní realizaci plánovaných výsledků.
Výkonnost firmy je možno měřit v naturálních či peněžních jednotkách. Při komplexním
hodnocení výkonnosti je vhodné se opírat o výsledky měření v peněžním i naturálním
výkon, -u m. (6. j. -u) 1. množství práce vykonané za jistou dobu, pracovní výsledek; výsledek činnosti
v některých oblastech lidského snažení vůbec. http://ssjc.ujc.cas.cz/search.php
7
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vyjádření. Tuto skutečnost potvrzují moderní metody hodnocení výkonnosti organizací, jako
např. Balanced Scorecard, EFQM, CAF, společenská odpovědnost firmy.
Nefinanční ukazatele hodnocení výkonnosti firmy se využívají při hodnocení tzv.
společenské výkonnosti (odpovědnosti) firmy. Společenská odpovědnost podniku je
konceptem vycházející se z odpovědnosti firmy dodržovat dané nejen zákony příslušné země,
v níž podniká, ale i za svůj přístup k prostředí, v němž působí, k zaměstnancům, kteří pro ni
pracují, či pro zájmové skupiny, pro něž získává finanční prostředky a zvyšuje svou hodnotu.
Mezi tyto přístupy patří např. Corporate Social Responsiveness, který popisuje firemní
postupy a řízení vztahů k zájmovým skupinám firmy. Nebo se jedná o přístup tzv. Koncept
společenské výkonnosti, kterým jsou hodnoceny podnikové aktivity. Např. se využívají
ohodnocení firmy prostřednictvím tzv. ratingových agentur. Ty k ohodnocení používají různé
indexy. K nejznámějším indexům patří index od KLD, index FTSE4 Good a Dow Jones
Sustainability Index.8 Tyto indexy jsou významnými hodnotící faktory. Vzhledem k tomu, že
se účetní metody nepoužívají při zjišťování těchto přístupů nebo jen velmi zřídka a nepřímo,
nejsou tyto metody předmětem zkoumání.
Orientace na nefinanční ukazatele sice poskytuje řadu významných informací o firmě,
ale nic nám neřekne o hospodaření firmy. Proto při analýze, představování a obhajobě
dosažené výkonnosti firmy, management by se měl opírat o syntézu poznatků získaných
analýzou finančních i nefinančních kritérií. Spoléhání se pouze na nefinanční nebo na druhou
stranu jen na finanční ukazatele jako jediných nástrojů hodnocení výkonnosti firmy není
vhodná.
V této souvislosti je nutno stručně představit jednu z nových metod měření výkonnosti
firmy, která byla uvedena do praxe v roce 1993 R. Kaplanem a D. Nortonem, Balanced
Scorecard. Vznikla na základě diskusí vědců s představiteli různých oblastí podnikatelské i
nepodnikatelské sféry. Pro měření, hodnocení firmy již přestaly vyhovovat analýzy účetních
výkazů, které neposkytovaly komplexní pohled na výkonnost firmy. Finanční výkazy již
nestačily dostatečně naplňovat zvýšené požadavky na kvalitu a rozsah měření, řízení a
vyhodnocení strategií.
Metoda vychází z přístupu, že výkonnost podniku lze nejlépe měřit, hodnotit i plánovat
z více hledisek – perspektiv9. Poslání organizace je dosahováno prostřednictvím vize
a strategie organizace při uplatnění kritických faktorů úspěšnosti, které jsou transformovány
do strategických cílů. Tyto cíle jsou vymezeny včetně jejich měřítek ve formě klíčových
výkonnostních indikátorů (Key Performance Indicators). Na strategii, ale i na výkonnost
podniku se pohlíží zpravidla ze čtyř různých perspektiv, hledisek jeho výkonnosti, řízení,
strategii, která vypovídají o příčinách a důsledcích, které jsou vyvolány činnosti firmy.
Jednotlivé perspektivy jsou vzájemně propojeny a ovlivňovány. K základním perspektivám,
které jsou rozpracovány výše uvedenými autory, patří:
1. Hodnotová neboli finanční perspektiva.
2. Zákaznická perspektiva.
3. Perspektiva interních procesů.
4. Perspektiva učení se a růstu.
S vytvořením čtyř perspektiv Kaplan a Norton neodmítli význam a potřebu účetních
informací pro řízení. Účetní data chápou jako informace, které by měly být posuzovány
v souvislosti s dalšími perspektivami hodnotícími výkonnost podniku. Včasná a přesná účetní
data jsou vždy potřebná a měla by být v pozornosti manažerů a ekonomů pro efektivní řízení
Firmou se rozumí podnik ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, §§ 2 a 5
http://www.byznysprospolecnost.cz/lbg/o-platforme/mereni-a-reportovani.html
9
Perspektiva – pohled do dálky se zdánlivým sbíháním rovnoběžných čar a s postupným zmenšováním
vzdálenějších předmětů nebo výhled do budoucnosti či hledisko, stanovisko viz s. 586 kol. autorů, Akademický
slovník cizích slov A-Ž, Academia, Praha 1995, ISBN 80-200-0982-5
8
8
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funkcionality a rozvoje podniku. Jde více než o sběr a zpracování finančních údajů. Na druhé
straně přílišný důraz na finance a účetní data vede k jejich izolaci vůči dalším perspektivám.
Autoři poukazují na tzv. vyvážený vztah finanční perspektivy k ostatním perspektivám.
Rozpracování finanční perspektivy je dále rozpracováno v tabulce 1. V něm je ukázán příklad
rozpracování finanční perspektivy. Na následujícím obrázku 2 je pak ukázán příklad BSC
ekonomického odboru a jeho podíl na realizaci strategických cílů firmy.
Vytvořením výše uvedených perspektiv a zároveň jejich sjednocením a srovnáním
v souladu se strategickými cíly s hybnými silami (měřítky) do jedné úrovně, tak umožnilo
vidět firemní procesy v jejich rozmanitosti, ale i celistvosti. (Fibírová, Šoljaková, 2005, s. 45).
Autoři vytvořili propojený systém pro získávání, evidování, zpracování a vyhodnocování
všech potřebných informací pro řízení.
Autoři uznávají ve své práci, že účetní data jako hodnotová kritéria jsou objektivními
informacemi, které pokrývají celý transformační proces a to nejen z pohledu jednoletého, ale
po celou dobu existence účetní jednotky. Podle nich jsou tyto informace klíčové především
z dlouhodobého časového horizontu pro zpracování různých variant strategií.

Tabulka 1 Jakým způsobem dosáhnout co nejlepších výsledků při maximálním využití disponibilních
zdrojů? (zdroj: vlastní)
Osoby
Strategické
odpovědné za
Cílové
Strategické cíle
Ukazatele
Cíle
plnění a realizaci a
hodnoty
nižšího řádu
ověření
Závazné limity Dle
1.1. Splnění prodeje nového ekonomický ředitel
1. Udržet závazné
pro ukazatele:
rozhodnutí
výrobku v daném rozmezí
vedoucí oddělení:
ukazatele jako např.
EVA nebo
vedení firmy a 1.2. Finanční kontrola
Hlavní účtárna,
EVA nebo ROE, ROI,
ROI
1.3. Analýza nákladů se
vlastníků.
Finančního plánu a
ROCE, EBIT a NOPAT
ROE
zaměřením na logistiku
analýz
na plánovaných
ROCE
1.4. Řízení odchylek od
hodnotách
Náklady
plánu (náklady, výnosy)
1.5. Analýza výnosů a
finančních toků
3.1. Koncepce rozvoje
ekonomický ředitel
2. Zvýšení účinnosti
Snížení počtu
Splněná akce
ekonomického řízení
a podřízení
ekonomického řízení.
pracovník,
v plánovaném
3.2. Reorganizace
vedoucí oddělení
termínu a ve
zpřesnění
ekonomického odboru
všech dílčích
plánování a
3.3. Zlepšování výkonnosti
rozpočtování a cílech.
ekonomického řízení
finanční
v souvislosti s výkonností
kontroly
firmy.

Oba autoři řešili problém časového zpoždění zpracovaných účetních informací. Jak bylo
uvedeno v předchozí kapitole, účetnictví poskytuje informace s určitým zpožděním, ale
potřeba manažerů stále přesněji plánovat, vyžaduje další informace. Je otázkou, do jaké míry
účetnictví a jeho metody mohou tuto roli zvládnout nebo zda je nutno využít další nástroje
a metody, které by lépe splňovali potřeby řízení firmy. V této souvislosti se nabízí využití
účetních i dalších metod v manažerském účetnictví v prostředí BSC jako integrace
souhrnných finančních a nefinančních ukazatelů zaměřené na výkonnost transformačního
procesu. Jedná se o využití zejména vybraných metod kalkulací, rozpočtů či
vnitropodnikových cen.
Finanční výkonnost firmy je možno hodnotit v průběhu transformačního procesu viz
obrázek 7. Měření výkonnosti pomocí finančních ukazatelů se provádí v jednotlivých fázích
transformačního procesu jak k určitému časovému úseku (jako stavový ukazatel), ale také
měří transformační proces z pohledu toku ekonomických zdrojů a transformačního procesu
(tokové ukazatele). Účetní metody jak byly popsány v předchozích kapitolách, mohou být
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využívány ve všech etapách transformačního procesu s různou intenzitou, přesností (Fibírová,
Šoljaková, 2005, s. 47) a v souladu se zvolenou metodou hodnocení výkonnosti firmy.
Následující kapitola nabídne stručný přehled metod hodnocení výkonnosti firmy.

Obrázek 2 Balanced Scorecard ekonomického odboru (zdroj: vlastní)

.
Perspektiva
Zdroje c)
Funkce
finančního
řízení
Požadavky
na finanční
řízení

1. Udržet roční výdaje…
2. Zavedené controllingové řízení
3. Reorganizovaná ekonomický odbor

Dosažené maximálních výsledky za přidělené zdroje.
Vnější zájmové skupiny
Poskytování
- výkaznictví, hlášení, analýzy
služeb
- řízení rizik a kontrola

Skupina procesů
Finančního řízení

Činnosti
Ekonom.
odboru

Rozpočtování,
řízení CF,
finacování

Kontrola

Rozpočet
odboru

Poslání firmy

Zvyšování znalosti
a dovedností

Skupina procesů
účetnictví
Üčetnictví,
výkaznictví
Úhrada
závazků

Rozvoj IT

Vnitřní zákazníci
plnění funkcí FŘ

Propojení
na vyšší
BSC
Zájmové
strany

Organizace a řízení
odboru

Reorganizace
služby

Procesy

Zpracování
procesního
modelu

Spolupráce, kultura
jednání

Disponibilní zdroje (lidé, peníze,IT, majetek)

Učení se

Zdroje

Měření výkonnosti se provádí ex post (tj. zkoumá se minulý stav) a pro plánování se
realizuje ex ante, tj. predikce budoucnosti (Wagner 2005). Měření výkonnosti zahrnuje
analytické metody měření výkonnosti, které analyzují dílčí ukazatele výkonnosti a syntetické
metody, které zpracovávají tyto dílčí informace do agregovaných ukazatelů. Graficky je lze
vyjádřit v následujícím obrázku 3.
Tento přístup vychází z informací získaných z finančního účetnictví tedy také
z využívání účetních metod. Tedy zaznamenává hospodářské operace, které již proběhly.
Účetnictví jako ekonomický nástroj (podporující řízení) pomocí svých metod přispívá
k měření finanční výkonnosti firmy uplynulého období. Základními zdroji informací pro
provádění finanční analýzy jsou zejména účetní výkazy, které účetní jednotka zpracovává
podle zákona o účetnictví. Jsou to: rozvaha, výsledovka, (výkaz zisku a ztráty) a případně
výkaz peněžních toků (cash flow): Tyto výkazy mohou být využity pro potřeby analýzy
celého transformačního procesu a to vždy k datu, ke kterému potřebujeme zjistit stav
hospodaření účetní jednotky a to pouze zpětně.
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Obrázek 3 Přístupy (metody) měření výkonnosti firmy (Wagner 2005).

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, tyto informace neposkytují všechny
informace potřebné pro vnitřní řízení účetní jednotky. Vedle těchto informací získaných
z účetnictví mohou být využívány ekonomické informace, které firma získává mimo
účetnictví a to prostřednictvím vnitropodnikového (nákladového, manažerského) účetnictví a
jeho metod.
Metody finanční analýzy představují nástroj ke zhodnocení finanční situace
(výkonnosti) firmy (Valach 1999) z krátkodobého i dlouhodobého pohledu. Metody finanční
analýzy je možno charakterizovat jako:
a. Klasické metody měření výkonnosti, které zpravidla vychází z maximalizace zisku. Ke
zjištění se naplnění stanovených cílů se využívá značné množství (někdy vzájemně
neslučitelných) ukazatelů. (ROIC, ROA, ROE, EPS, P/E, aj.) Např. ROIC (ROA) je
poměrem čistého zisku z hlavní výdělečné činnosti k investovanému kapitálu (aktiva
hlavní výdělečné činnosti, a udává nám rentabilitu investovaného kapitálu.
b. Nové přístupy hodnotového řízení zahrnující metody, které propojují činnosti podniku
jedním zastřešujícím kritériem, tj. zvýšení hodnoty vložených prostředků vlastníky
podniku (EVA, CFROI, Shareholder Value Added, aj.).
Výsledek srovnání obou přístupů k metodám měření výkonnosti firmy na příkladě
případu firmy ENRON (Pavelková, 2005) ukazuje rozdíly mezi oběma přístupy. Při použití
klasického ukazatele zisku na akcii (EPS) byla firma ENRON hodnocena jako úspěšná. Při
použití metody finanční analýzy zjišťující ukazatel EVA, by byla firma ENRON hodnocena
jako vysoce ztrátová. Ukazatel EVA poskytuje informaci o tom, jak společnost za dané
období přispěla svými aktivitami ke zvýšení (tzn. kladná EVA) či snížení hodnoty firmy (tzn.
záporná EVA) pro své vlastníky. Vypočítá se tak, že od čistého zisku z hlavní výdělečné
činnosti (NOPAT) odečítáme náklady na kapitál (vlastní i cizí).
Je tedy rozdílem mezi hospodářským výsledkem hlavní výdělečné činnosti před úroky
a po zdanění: EVA = NOPAT – (investovaný * WACC10) = (ROIC – WACC)*investovaný
10

WACC (weight average capital costs) vážený aritmetický průměr nákladů vlastního a cizího kapitálu.
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kapitál. EVA je využívaná jako kritérium měřící efektivnost procesu, používá se při
oceňování investic, při operativním rozhodování, při nastavení stimulačního systému
zaměstnanců. Využívá efektivnost hlavní výdělečné činnosti (rentabilitu aktiv), a vyjadřuje je
v absolutní výši. Tím nahrazuje poměrové ukazatele, což zjednodušuje řízení. EVA
představuje syntetický ukazatel pro ohodnocení všech činností a rozhodnutí firmy a to na
základě jejich příspěvku k tvorbě hodnoty, tj. jako univerzální měřítko hodnocení výkonnosti
firmy.
Ukazatel EVA je ovlivněn působením daní. Daňová povinnost je věcí firmy, jejího
přístupu a volby např. metody daňového odpisování, leasingový a úrokový daňový štít atd.
Proto pro omezení daňového vlivu pro potřeby analýzy vnitřní reprodukční schopnosti firmy
je možné využít místo WACC klasický ukazatel EBIT (Earning before interests and taxes).
Předmětem této studie není rozbor ukazatelů. Na příkladu zjištění výše uvedených
ukazatelů finanční situace firmy autoři poukazují na významnost a jedinečnost účetních metod
pro tyto analýzy. Jak je ukázáno na obrázku 3 základem účinného způsobu měření výkonnosti
firmy, zejména pak hlavní výdělečné činnosti je propojení řízení položek rozvahy, výsledovky
a peněžních toků. Ke zpracování uvedených výkazů je nutno využívat možnosti účetních
metod (podle zákona o účetnictví) a podle mezinárodních účetních standardů (IFRS) a
vytvoření soustavy manažerského účetnictví, které bude odpovídat potřebám řízení každé
konkrétní firmy.

4. Vliv účetních metod na měření výkonnosti firem
Jak již bylo na počátku uvedeno, účetní metody dané zákonem o účetnictví nám umožňují
zachycovat pohyby na rozvahových i výsledkových účtech, sledovat peněžní toky, ale
neumožňují náklady sledovat a analyzovat podle základních rozhodovacích úloh vedení firmy
v souladu s principem podle všech pohledů na náklady:
a) Druhového členění (Ptáme se: Jaké náklady byly vynaloženy?) Účetní metody
využívají. Metody manažerského účetnictví také.
b) Účelového členění (Ptáme se: Na co byly náklady vynaloženy?) Účetní metody
nevyužívají. Metody manažerského účetnictví využívají.
c) .Množství výkonů (Ptáme se: Jak se náklady mění v souvislosti s objemem výkonu?).
Účetní metody neumožňují. Metody manažerského účetnictví ano
d) Způsobu (metody) kalkulace z hlediska odpovědnosti za výkony (Jak se náklady
kalkulují a kým? Účetní metody neumožňují. Metody manažerského účetnictví ano.
Tímto je možno analyzovat náklady v souvislosti s tzv. koncepcí 3 E (efektivnost,
hospodárnost a účelnost), jak je uvedeno na obrázku 4 s využitím manažerského účetnictví.
V následujícím textu bude rozebrán způsob uplatnění vybraných účetních metod uvedených
v zákoně o účetnictví, jako jsou: (Sbírka zákonů ČR, 2011)
e) Způsoby oceňování.
f) Oceňování souboru majetku.
g) Tvorba a použití opravných položek.
h) Odpisování.
i) Tvorba a použití rezerv.
Výčet účetních metod je doplněn o metody, kterými se autoři studie nebudou blíže
zabývat a patří k nim metoda:
a. Přechodu z jednoduchého účetnictví nebo daňové evidence na účetnictví.
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b. Konsolidace účetní závěrky.
c. Určování konsolidační celku. (Sbírka zákonů ČR, 2011).

Obrázek 4 Schéma výrobního procesu s uplatněním 3 E (Horák, Grasseová, 2005)
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Provedení analýzy vlivu všech účetních metod uvedenými pod písmeny a) – b) je nad
rámec této práce. Jde o rozsáhlou problematiku, která je předmětem zkoumání domácích
i zahraničních odborných institucí v oblasti účetnictví a auditu. Výsledky zkoumání jsou pak
transformovány do návrhů nových nebo úprav stávajících národních či mezinárodních
účetních standardů. Cílem těchto aktivit je zpřesnění a zvýšení objektivity informační
schopnosti účetnictví, zejména pak účetních výkazů jak pro interní potřeby firmy, ale i pro
zainteresované strany, aby tyto metody zajišťovaly věrné a poctivé zobrazení předmětu
účetnictví.
Účetní metody se tedy plně využívají při oceňování majetku a závazků. Vzhledem
k rozsahu problému, se autoři práce rozhodli věnovat analýzu otázce oceňování majetku při
inventarizaci a jejího vlivu na výkonnost podniku.
Inventarizace je významným procesem, jehož výstup slouží jako základní nástroj
průkaznosti účetnictví a jako jeden z předpokladů zjištění hospodářského výsledků a věrného
a poctivého zobrazení hospodaření firmy, což je zásadní pro měření a hodnocení výkonnosti
firmy. Jestliže je resp. není nedůsledně provedená inventarizace majetku a závazků firmy,
veškeré její ekonomické výsledky je možno zpochybnit a nemohou být pravdivé.
Praxe autory přesvědčila a stále přesvědčuje, že inventarizaci se u řady firem nevěnuje
náležitá pozornost, což ve svém důsledku vede až likvidaci firmy tzv. „tunelováním“
zaměstnanci včetně vedení. Závěry, ke kterým autoři došli, se opírají o konkrétní poznatky
z činnosti firem z různých odvětví (např. strojírenství, obchodu, cestovního ruchu
a pohostinství). Jako ukázku vlivu inventarizace a účetní metody oceňování majetku na
výkonnost podniku uvádí autoři případ týkající se možné kompenzace přebývajícího
a chybějícího majetku zjištěného inventurou.
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Inventarizace je procesem, který v souladu s transformačním procesem firmy uzavírá
roční hospodářský cyklus a je zaměřen na nejen na vstupy, tj. majetek, který vstupuje do
transformačního procesu a je buď opotřebován z části či zcela. Inventarizace je prováděna
u výstupů, tj. produktů (zboží), které jsou výsledkem transformačního procesu a které by měly
být realizovány na trhu a měly přinášet výnosy, tedy zdroje nutné pro reprodukci vstupů, ale
i vést ke zvýšení hodnoty firmy, naplňování jejího poslání.
Podle zákona o účetnictví firmy inventarizací:
 zjišťují skutečný stav veškerého majetku a závazků.
 ověřují, zda zjištěný skutečný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví a
 ověřují, zda nejsou dány důvody pro účtování o položkách podle § 25 odst. 3.
zákona o účetnictví, který se týká vyjádření rezerv, opravných položek a odpisů
majetku.
Rezervami podle tohoto zákona se rozumí rezerva na rizika, ztráty, rezerva na daň z
příjmů, rezerva na důchody a podobné závazky, rezerva na restrukturalizaci. Rezervami se
dále rozumí technické rezervy nebo jiné rezervy podle zvláštních právních předpisů.
Opravnými položkami se vyjadřuje přechodné snížení hodnoty majetku; odpisy majetku
vyjadřují trvalé snížení jeho hodnoty.
Ustanovení zákona o účetnictví tak jasně deklarují význam inventarizace pro zjištění
skutečnosti. Cíle inventarizace podle zákona účetnictví je zjištění skutečného stavu majetku
a závazků, což se provádí:
a) fyzickou inventurou u hmotného majetku, popřípadě u nehmotného majetku, nebo
b) dokladovou inventurou u závazků a pohledávek, popřípadě u ostatních složek
majetku,
u nichž nelze provést fyzickou inventuru.
Konečné stavy jsou zaznamenávány v inventurních soupisech. Inventurní soupisy jsou
průkaznými účetními záznamy, které musí obsahovat:
 skutečnosti podle odst. 1 tak, aby bylo možno zjištěný majetek a závazky
jednoznačně určit,
 podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností podle písmene a)
a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace,
 způsob zjišťování skutečných stavů,
 ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury i pro účely podle § 26
odst. 3,
 okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.
Výsledkem inventur mohou být inventarizačními rozdíly. Těmi se rozumí rozdíly mezi
skutečným stavem a stavem účetnictví, které nelze prokázat způsobem stanoveným tímto
zákonem, kdy:
 Skutečný stav je nižší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako manko,
popřípadě schodek u peněžních hotovostí a cenin.
 Skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví a rozdíl se označuje jako přebytek.
Podle bodu 3.4. Českého účetního standardu č. 007 „Inventarizační rozdíly a ztráty
v rámci norem přirozených úbytků zásob manka a přebytky zásob“ lze vzájemně vyrovnávat
pouze tehdy, jsou-li zásoby evidovány podle jednotlivých druhů a jedná-li se o manko či
přebytky zásob, které vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou
záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů
zásob, například v důsledku různých rozměrů spojovacích materiálů nebo podobného balení
zásob.
Převyšuje-li po tomto vyrovnání částka manko částku přebytků, je třeba rozdíl
posuzovat jako výsledné manko, převyšuje-li částka přebytků částku manka, posuzuje se
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rozdíl jako výsledný přebytek [jedná se o výjimku ze zákazu vzájemného zúčtování podle §
58 odst. 1 písm. c) vyhlášky].
Cílem je porovnání reality s účetními zápisy na příslušných rozvahových
a výsledkových účtech. Je porovnávána evidence se zápisy v účetních knihách. Provádí se
případné provedení změn v ocenění majetku a závazků, uplatnění ocenění, vyčíslení rezerv na
rizika a ztráty, plánované restrukturalizace apod., trvalé či dočasné snížení či zvýšení hodnoty
majetku.
Při oceňování ke konci rozvahového dne v souladu se zásadou opatrnosti firmy (účetní
jednotky) zahrnují jen zisky, které byly dosaženy, a berou v úvahu všechna předvídatelná
rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazků a jsou jim známy do okamžiku
sestavení účetní závěrky, všechna snížení hodnoty bez ohledu na to, zda je výsledkem
hospodaření účetního období zisk nebo ztráta.
Dále zákon o účetnictví uvádí, že u stejného druhu zásob a cenných papírů se za způsob
ocenění cenou, která vyplyne z ocenění jejich úbytků cenou zjištěnou váženým aritmetickým
průměrem nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku majetku se použije jako
první cena pro ocenění úbytku majetku.
V případě, že se při inventarizaci zásob zjistí, že jejich prodejní cena snížená o náklady
spojené s prodejem je nižší, než cena použitá pro jejich ocenění v účetnictví, zásoby se ocení
v účetnictví. V účetní závěrce se uvedou touto nižší cenou.
V případě, že je hodnota závazků je vyšší (nižší), než jejich výše v účetnictví, uvedou se
závazky v účetnictví. V účetní závěrce se uvedou v tomto zjištěném ocenění.
Tzn., že při plnění třetího cíle inventarizace firmy by měly využívat účetní metody tak,
aby jejich účetnictví zobrazovalo věrný a pravdivý obraz hospodaření firmy. Jedná se o zcela
zásadní krok v inventarizaci, který má významný vliv na ocenění majetku a závazků,
hospodářský výsledek a v konečném důsledku i pro měření výkonnosti firmy.
Po ukončení inventarizace a na základě inventarizačního zápisu následuje rozhodnutí
statutárního zástupce o provedení nezbytných hospodářských a účetních operací
k rozvahovému dni, mají za cíl dát do souladu skutečnost s účetnictvím. Patří k nim
následující operace týkající se:
 Inventarizačních rozdílů (ČÚS 007) v rámci norem přirozených úbytků, manka
a schodků, přebytků a škod.
 Korekce oceňování (ČÚS 007), opravných položek, odpisů.
 Změn skutečné hodnoty.
 Změn ocenění ekvivalencí.
 Úroků a kursových rozdílů.
 Časového rozlišení (ČÚS 012), tj. náklady a výnosy příštích období,
 Komplexních nákladů příštích období.
 Příjmů a výdajů příštích období.
 Rezerv: (ČÚS 004) podle právních předpisů.
 na důchody apod.
 na závazky,
 na daň z příjmů,
 na garanční opravy,
 na restrukturalizaci.
 Dohadných účtů (ČÚS 017), tj. pasivních na nevyfakturované dodávky a aktivních
na očekávaná plnění.
Inventurní rozdíly se účtují na účty provozních nákladů nebo výnosů, které nám
ovlivňují výši hospodářského výsledku, resp. na příslušné účty finančních nákladů nebo
výnosů s výjimkou:
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 chybějících cenných papírů, kdy je nutno úbytek z tohoto titulu uvést na odděleném
analytickém účtu „Cenné papíry v umořovacím řízení“ a zahájit umořovací řízení.
 Přebytku odpisovaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, který se
zachytí na vrub účtu majetku a ve prospěch účtu oprávek, přebytek neodpisovaného
dlouhodobého hmotného majetku se zachytí na vrub účtu majetku a ve prospěch
účtu 413 – Ostatní kapitálové fondy.
 Přebytku nakoupených zásob, pokud se má oprávněně za to, že k němu došlo
chybným účtováním při jejich vyskladnění; účtuje se ve prospěch účtů účtové
skupiny 50 - Spotřebované nákupy.
 Přirozených ztrát zásob v rámci norem nebo nad normu.
 Přebytků u zásob vlastní výroby včetně zvířat, které se účtují na příslušné účty
změny stavu vnitropodnikových zásob.
Význam procesu inventarizace je mimo jiné zvýrazněn zákonnou povinností provést
inventarizace jednou za účetní období a povinností prokázat provedení inventarizace
u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po jejím provedení.
Ocenění inventarizačních rozdílů a jejich vliv na výkonnost firmy (příklad)
Ředitel firma DDT, s.r.o., zabývající se obchodní činností, jako statutární zástupce, vydal dne
29. 9. 2010 příkaz k provedení mimořádné inventarizace skladů prodejen ve dnech od 24. do
25. 10. 2010. Příkaz ředitele obsahoval všechny náležitosti podle zákona o účetnictví a dalších
souvisejících norem. Cílem inventarizace bylo zjištění skutečného stavu zásob a jeho
porovnání se skladovou evidencí. Ke splnění cíle inventarizace bylo nařízeno provést
fyzickou inventuru ve dnech 24. 10.–25. 10. 2010 u všech položek zboží skladů, evidovaných
u jednotlivých prodejen. Byl stanoven postup pro inventarizaci skladů a úkoly dílčích
inventurních komisí. Inventurní soupisy měly být tvořeny soupisy položek určených
i inventarizaci za umístění skladů, do kterých měly být dopisovány fyzicky zjištěné hodnoty
zásob. Za fyzické provedení inventur a správně zapsané zjištěné stavu byli určeni zodpovědní
pracovníci dílčích inventurních komisí.
Dále byly stanoveny náležitosti inventurních soupisů a postup pracovníků dílčích
inventurních komisí dle platných právních předpisů. Správnost údajů uvedených
v inventurních soupisech měli potvrdit pracovníci dílčích inventurních soupisů svými podpisy
na každé straně inventurního soupisu. Členové inventurních komisí pak měli předat nálezy
předsedovi hlavní inventarizační komise.
Za zpracování inventarizačního zápisu byl zodpovědný předseda hlavní inventarizační
komise. Předseda Hlavní inventarizační měl zpracovat zápis inventarizační komise na základě
podkladů dílčích komisí. V případě zjištěného manka nebo přebytku bylo nutno doložit ke
zprávě stanovisko odpovědného pracovníka a návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů.
V případě zjištěného poškozeného majetku navrhnout způsob jejich likvidace nebo
možnost dalšího využití. Osobou odpovědnou určen předseda hlavní inventarizační komise,
Ing. Josef Novák, dále byli určeni členové hlavní inventarizační komise a dílčích inventurních
komisí. Příkaz ředitele stanovil další připomínky, termíny, pokyny týkající se např. zaúčtování
výsledků inventury do účetnictví firmy, dále byl přiložen seznam položek určených
k inventarizaci zásob a plánek skladovacích prostor s vymezenými sektory legendou.
Zjišťováním skutečného stavu zboží byly určeny dílčí inventurní komise. Tyto komise
měly určeny prostory ke zjišťování umístění zboží ve skladech. Byl stanoven způsob
zjišťování skutečného stavu zásob zboží, tj. přepočítání, převážení, případně přeměření.
V případě zboží umístněného na paletách bylo nutné tyto palety přepočítat a uvést do soupisů.
Dílčí inventurní komise měly povinnost dopisovat zjištěné počty jednotlivých položek
zboží do inventurních soupisů do řádku, ve kterých byl uveden kód, název a měrná jednotka
tohoto jednotlivého druhu zboží. Každá strana takto měla být doplněna zjištěným počtem
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jednotlivého druhu zboží, podepsaná členy dílčích inventarizačních komisí a opatřena datem
provedení fyzické inventury.
Byl porovnán konečný fyzický stav se stavem evidenčním. Inventura byla provedena
přepočítáním zásob. U zásob v původních neotevřených obalech, které nelze z důvodu jejich
prodeje otevřít, bylo zboží kontrolováno podle údajů výrobce na obalech a namátkově fyzicky
přepočítáno. Inventurní soupisy byly vytištěny a podepsány osobami odpovědnými za to, že
fyzický stav je totožný se stavem zapsaným v inventurních soupisech.
Zjištěný stav k 24. 10. 2010 je uveden v tabulce 2. Inventarizační komise předložila
doporučení týkající se přebytku a manko v tomto skladu a v prodejně.
Tabulka 2 Zjištění stavu zásob zboží k 24. 10. 2010

Umístění
Evidenční stav Fyzický stav Manko
Přebytek
SKLAD
7,754.333,30 7,812.223,95 155.190,92 213.048,54
PRODEJNA
520.918,94
523.833,35
0,00
2.914,41
Součástí inventarizačního zápisu byly inventurní soupisy, sestava inventurních
odchylek, inventurní odchylky, inventurní sestavy poškozeného a doložené zboží a plán
inventarizovaných úseků. Inventurní soupisy jsou podepsány všemi členy dílčích inventurních
komisí včetně podpisu žalovaného. Inventurní zápis byl podepsán všemi členy hlavní
inventarizační komise. K inventarizačnímu zápisu byl připojen Dodatek k inventarizačnímu
zápisu č. 1. Na základě ČÚS pro podnikatele 007 a vyhlášky, byly provedeny záměny zboží
ve skladu 01, prodejny 01. Zjištěný stav po provedení změn je uveden v tabulce 3. Součástí
dodatku byly přílohy – inventurní odchylky.
Tabulka 3 Vyčíslení manka po záměně zboží

Umístění Evidenční stav Fyzický stav Manko
Přebytek
SKLAD
7,754.333,30 7,816.075,84 124.598,57 186.341,11
Rozdíl mezi evidenčním a fyzickým stavem činil 61.742,54 Kč. Celková výše manka
byla upravena z částky 124 598,57 Kč a přebytku zboží, které činilo 186.341,11 Kč.
Vzhledem k tomu, že jen část zásob bylo možno řešit formou záměny zboží, vzniklo po
započítání záměn částku 61742,54 Kč. Ředitel společnosti, Ing. Novák, podepsal text na
Dodatku č. 1 a rozhodl manko řešit jako škodu s hmotně odpovědnými pracovníky nesoucími
hmotou odpovědnost. Dodatek č. 1 byl podepsán členy hlavní inventarizační komise.
Podle bodu 3.4. Českého účetního standardu č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty
v rámci norem přirozených úbytků zásob manka a přebytky zásob lze vzájemně vyrovnávat
pouze tehdy, jsou-li zásoby evidovány podle jednotlivých druhů a jedná-li se o manko a
přebytky zásob, které vznikly ve stejném inventarizačním období prokazatelně neúmyslnou
záměnou jednotlivých druhů, u kterých je tato záměna možná vzhledem k charakteru druhů
zásob.
Například se to týká případů vzniklých v důsledku různých rozměrů spojovacích
materiálů nebo podobného balení zásob v tomto případě zásob zboží. Převyšuje-li po tomto
vyrovnání částka manko částku přebytků, je třeba rozdíl posuzovat jako výsledné manko,
převyšuje-li částka přebytků částku manka, posuzuje se rozdíl jako výsledný přebytek.
4.2 Ocenění materiálu při inventarizaci
Na příkladu zaúčtování oceněného materiálu je zdokumentován pohyb na účtech rozvahových
(112, 119) a výsledkových (501,549, 559, 648) viz obrázek 5.
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Obrázek 5 Zaúčtování výsledků inventarizace

112 Materiál na skladě

501 Spotřeba materiálu
a) přirozené úbytky
549 Manka a škody
b) manko a škody – snížení hodnoty
648 Ostatní provozní výnosy
c) zjištěné inventarizační přebytky

191Opravná položka k materiálu

559 Tvorba opravné položky

d) dočasné snížení ocenění zásob
e) snížení opravných položek
Na základě doporučení inventarizační komise statutární zástupce provedl vyhodnocení
inventurních soupisů. Rozhodl o ocenění výsledného manka částkou s využitím neúmyslné
záměny o částku 30 000 Kč částku. (viz operace písm. b) v částce 79 598,57 Kč sníženou
i o technologické úbytky částkou 15 000 Kč viz operace písm. a). Inventarizační přebytky
v částce 156 341,11 Kč navýšily provozní výnosy a byly zdaněny operace písm. c)).
Každá operace písm. a) až e) má svůj dopad na výsledkové i rozvahové účty, jejich
ocenění a ovlivňuje výkonnost firmy. Z obrázku 11 je zřejmé, že došlo ke snížení a zvýšení
materiálu na skladě ve složce majetku (materiál na skladě a opravná položka k materiálu)
v rozvaze. Tento pohyb měl za následek zvýšení provozních výnosů a zvýšení nákladových
účtů a v případě tvorby opravné položky k dočasnému navýšení a následnému snížení
opravné položky. Tyto operace mají vliv na hospodářský výsledek z hlediska jeho výše, ale
mají význam z hlediska analýzy příčin jeho snížení či zvýšení.
Inventarizace majetku a závazků je podle mezinárodních účetních standardů významnou
operací z hlediska stanovení hospodářského výsledku. Inventura zboží jako dílčí část
inventarizace je předmětem zkoumání auditorů. Celý proces ovlivňuje oceňování zboží.
Princip historických nákladů, tedy nákladů (výdajů) vzniklých při pořizování zboží je
jednoduchým, ale zároveň problémovým principem. Mezinárodní účetní standardy uvádějí, že
do nákladů na pořízení zboží mají být zahrnuty veškeré výdaje vynaložené na jejich přivedení
k místu jejich prodeje a k jejich uvedení do podmínek umožňujících jejich prodej.
(Kovanicová, 2003, s. 56) O jaké náklady se jedná, však není v těchto standardech
specifikováno.
V České republice, tedy i ve výše uvedeném příkladu tyto náklady nezvýšily náklady na
pořízení zboží. Firma neprovádí rozvoz zboží do svých prodejen vlastními prostředky
a dopravné je účtováno na nákladový účet, takže nedochází k aktivaci zásob a navýšení
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výnosů. Dalším skutečností, která významně vstupuje do procesu inventarizace, je oceňování
zásob. Princip historických nákladů je vyjádřen ve čtyřech metodách oceňování, tj.
(Kovanicová, 2005, s. 95):
 Individuální oceňování (specific identification), které se používá zpravidla
u zvláštních položek zásob. Je metodou důslednou, přesnou, ale vhodnou pro
zvláštní, významné položky zásob a dá se používat jen zřídka. Je uznávána českými
i mezinárodními účetními standardy.
 První do skladu a první ze skladu, tzn. FIFO (First in First out), nejdříve odcházejí
ze skladu zásoby, které do skladu byly dodány jako první. Tzn., že k prodanému
zboží se přiřazují nejstarší náklady na zboží, ačkoliv mohlo být prodáno nové zboží.
Pokud ceny dodávek nových zásob se zvyšují, potom ocenění stavu zásob se blíží
tržní hodnotě. Na druhou stranu náklady na zásoby se vykazují ve výkazu zisku
a ztráty v nižších nákladech tzn., že je dosaženo lepšího výsledku hospodaření, tj.
lepší mzdy, odměny, vyšší zájem dalších investorů. Je uznávána českými i
mezinárodními účetními standardy.
 Poslední do skladu a první ze skladu, tzn. LIFO (Last in First out), je metodou, při
níž dochází k opaku. Poslední dodané zásoby jsou oceňovány cenou nejstarší.
Porovnávají se běžné prodejní ceny s běžnými pořizovacími náklady. Výsledek
hospodaření je nižší než u metody FIFO. Tato metoda se více blíží věrnému
zobrazení výsledku hospodaření než metoda FIFO. Použití této metody v ČR je
zakázáno. Mezinárodní účetní standardy ji uznávají jako možnou, ale nikoli jako
základní a v případě US GAAP z hlediska účetnictví jako důležitou.
 Vážený aritmetický průměr je nejvíce používanou metodou. Pro ocenění se
používají průměrné náklady pořízení, které se zjišťují váženým aritmetickým
průměrem. Výsledek použití této metody je v rozmezí mezi výsledky dosaženými
metodami FIFO a LIFO. Tuto metodu povolují české i mezinárodní účetní
standardy.
V souladu s uplatňováním zásady stálosti použitých metod, neměl by podnik měnit
účetní metody často jedině v případě, že by mohlo být narušeno pravdivé zobrazení výsledku
hospodaření firmy. Mezinárodní účetní standardy dále oproti českým účetním standardům
požadují odchylku od historických nákladů v případě, když jejich výše je vyšší než lze
očekávat užitek z užití zásob. Zásoby by neměly být vedeny v ocenění převyšujícím
očekávané výnosy. Historické náklad se porovnávají s čistou realizovatelnou hodnotou (net
realizable value), tj. očekávaná prodejní cena snížená o náklady prodeje. (Kovanicová, 2005,
s. 97).
Porovnává se čistá realizovatelná hodnota s ocenění zjištěným v souladu s některou ze
čtyř metod. Jestliže je čistá realizovatelná hodnota nižší, sníží se ocenění konečného stavu
položek zásob na tuto danou hodnotu s cílem dosáhnout co nejpřesnějšího výsledku. Odhad
čisté realizovatelné hodnoty se provádí na základě vývoje cen, účelu zásob na skladě. Může se
jedna o trvalejší či přechodné období, kdy se tento postup použije. Pochopitelně, vyčíslení
inventarizačních rozdílů ovlivňuje i výsledek hospodaření vypočítávaný podle mezinárodních
účetních standardů může a zpravidla je jiný než v případě použití českých účetních standardů,
jak je uvedeno v příkladu.
Porovnáním přístupu k řešení inventarizací a inventarizačních rozdílů podle zákona
o účetnictví a Českých účetních standardů a mezinárodních účetních standardů vyplývá, že
oba výsledky hospodaření se nemohou rovnat. Je otázkou, který výsledek hospodaření
pravdivě zobrazuje hospodářskou situaci firmy. Samozřejmě, že tyto údaje se odrazí
v odlišném měření výkonnosti firmy. Při použití metody BSC se účinky těchto rozdílů
prohloubí v nepřesném plánování, měření i hodnocení výkonnosti firmy v případě použití
postupů uplatňovaných v českých podmínkách.
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Závěr
Cílem studie bylo zhodnotit význam a účinnost účetních metod uplatněných v zákoně
o účetnictví ve srovnání s přístupem uplatněným v mezinárodních účetních standardech.
Vymezit východiska pro měření výkonnosti firem pomocí účetních metod v Balanced
Scorecard.
Pro naplnění hlavního cíle byly zvoleny následující dílčí cíle:
1. Vymezit účetní metody a další základní pojmy týkající se měření výkonnosti
podle české právní úpravy a přístupu uplatněného v mezinárodních účetních
standardech jako objektivního nástroje pro měření výkonnosti firem.
2. Vymezit požadavky Balanced Scorecard na účetní metody.
V návaznosti na hlavní cíl byla zformulována následující hypotézy:
1. Účetní metody jsou základním předpokladem pro objektivní měření výkonnosti
firmy.
2. Účetní metody podle mezinárodních účetních standardů mají na účinnější vliv na
měření výkonnosti firmy pro uplatnění metody Balanced Scorecard než stávající
právní úprava účetních metod v České republice.
Ověření hypotéz a naplnění hlavního cíle práce vyžádalo provedení analýzy a následnou
komparaci použití účetních metod podle zákona o účetnictví, souvisejících právních předpisů
s přístupem uplatněným v mezinárodních účetních standardů při měření výkonnosti firmy
v souvislosti s využíváním metody BSC.
Metoda BSC s využitím tzv. finanční perspektivy potvrzuje potřebnost relevantních dat
získaných z účetnictví. Zvýrazňuje potřebu jejich rozšíření a dalšího rozpracování
prostřednictvím manažerského (vnitropodnikového) účetnictví.
Účetní metody podle zákona o účetnictví tedy jsou plně využitelné, ale výsledky se
nejeví přesnými v porovnání s implementací zásad a metod uplatněných v mezinárodních
účetních standardech. Mezinárodní účetní standardy více odpovídají potřebám praxe
z pohledu vlastníků firem a dalších zainteresovaných stran.
Studie posloužila pro vymezení problému a východisek uplatnění účetních metod a
jejich vlivu na výkonnost firmy. Ve srovnání s trendem v zahraničí zejména v zemích, kde se
mezinárodní účetní standardy uplatňují v daleko větší míře než v ČR se však účetní metody
podle zákona o účetnictví jeví jako méně přesné, nevyjadřující potřebu managementu
pracovat s relevantními daty. Zejména při uplatnění BSC tato nepřesnost může mít významné
důsledky pro snížení kvality a vypovídací schopnosti plánování rozvoje firmy a měření její
výkonnosti.
Pro podrobnější zkoumání by bylo vhodné tato východiska dále rozpracovat
prostřednictvím například jiného výzkumného úkolu, který by se zabýval konkrétními
účetními metodami, například odpisováním majetku a jeho vlivu na výkonnost firmy
v podmínkách například malých a středních firem při implementaci mezinárodních účetních
standardů a rozvinutím manažerského účetnictví do tvorby finančních perspektivy v rámci
metody BSC.
Vinou zdlouhavého procesu harmonizace české účetní legislativy či z jiných příčin
nepodléhá vedení účetnictví těchto společností naší národní regulaci. Lze předpokládat, že
vývoj české účetní legislativy bude v následujících letech poznamenán snahou o urychlení
procesu její harmonizace s IAS/IFRS a to nejen u těchto firem, ale i u středních a malých
podniků.
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Z provedené komparace vyplývá potřeba další harmonizace účetní legislativy. Jejím
cílem by mělo být sjednocení pravidel, aby mohly podniky využívat účetní metody
a sestavovat účetní výkazy, které budou porovnatelné v mezinárodním měřítku.
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Anotace:
Vysoké školy představují důležitý nástavbový článek vzdělávacího systému každé
společnosti. Studijní programy jsou v základní podobě koncipovány jako bakalářské, v další
navazující úrovni jako magisterské. Určitým završením je postgraduální studium.
Kromě veřejných vysokých škol můžeme v rámci ČR nalézt poměrně velký počet
soukromých vysokých škol, ke kterým patří také Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Tato
vysoká škola nabízí studentům bakalářský studijní program Ekonomika a management.
Absolvování vysoké školy může přispět ke zvýšení hodnoty jedince na trhu práce, tj. k jeho
úspěšnosti v profesním životě. Může zastávat kvalifikovanější, vesměs lépe placené pracovní
pozice. To je také jedním z hlavních motivačních faktorů uchazečů o vysokoškolské studium.
Pro vysoké školy je důležité z hlediska vlastní strategie evidovat data ohledně svých
absolventů a jejich uplatnění v praxi. Takové výstupy, pokud jsou pozitivní, mohou posloužit
v rámci marketingu, k podpoře dobrého jména školy, resp. pro oslovování a získávání nových
studentů. Pokud se zde objeví určité negativa, nedostatky, je to na druhé straně pro danou
vysokou školu příležitost provést nápravná opatření, změny. V návaznosti na výše uvedené se
řešitelé tohoto projektu rozhodli realizovat šetření k absolventům VŠKE, a.s., ohledně aspektů
jejich studia a uplatnění v praxi. Zde navazují na dříve realizovaná šetření u absolventů, kteří
ukončili své studium v letech 2004–2006. Celý projekt byl zaměřen jednak na tvorbu
specifického dotazníku pro zjištění potřebných dat k absolventům ohledně jejich studia a
uplatnění v praxi a následně na interpretaci zjištěných výsledků.

Klíčová slova:
vzdělávání, hodnocení výuky, průzkum spokojenosti, úspěch

Úvod
Postavení soukromé vysoké školy je ve srovnání s veřejnými vysokými školami velmi
nejednoznačné. Na jedné straně vstupuje do terciárního sektoru vzdělávání se stejným
posláním jako veřejná (či státní) vysoká škola, na druhé je nucena zohledňovat svůj
podnikatelský záměr, potažmo cíl, kterým je zisk. Svůj podnikatelský záměr může
uskutečňovat pouze v rámci udělených akreditací. Toto omezení je pochopitelné, stojí však za
úvahu, zda soukromé vysoké škole umožňuje dostatečně pružně reagovat na změny ve
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společnosti (sociální, demografické, preferenční, apod.). Absolventi VŠKE v mnoha ohledech
dokládají, jakým způsobem se naší vysoké škole daří její role naplňovat.
Tento projekt, který jistě nepatří ke klasickým výzkumným projektům, je veden pod
evidenčním číslem 06-IGA2011. Jeho potřeba vyplynula z celkové snahy managementu školy
dále zkvalitňovat výukový proces. Hlavním cílem je zde zmapovat hodnocení absolventů
VŠKE z let 2006 až 2010 ohledně jejich vlastního studia a jejich následného uplatnění
v praxi. Získané výsledky provedeného dotazníkového šetření byly následně dány do kontextu
Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice, a také do kontextu Strategie
Rozvoje lidských zdrojů.

1. Celospolečenský kontext terciárního vzdělávání
1.1 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice
Dokument, který jsme zmínili v úvodu našeho příspěvku, tedy Národní program rozvoje
vzdělávání v České republice (tzv. Bílá kniha), konstatuje: „V terciárním sektoru se dosahuje
nejvyšších stupňů vzdělání, jeho úroveň tedy značně ovlivňuje kvalitu života celé společnosti.“
(Bílá kniha, 2001, s. 63) Uvědomíme-li si plně závažnost tohoto konstatování, je zřejmé, že
důraz kladený na obsah studia, na formu studia, resp. výuky, není samoúčelný, ale má
celospolečenský dopad. Proto je zajímavé interpretovat závěry provedeného šetření právě
s ohledem na celospolečenský kontext. Absolventi, které jsme oslovili, lépe řečeno ti, kteří se
zúčastnili šetření, jsou ztělesněním snahy uplatnit teoretické poznatky získané studiem na
VŠKE v praxi, a naplnit záměr, s kterým studenti na VŠKE přichází – zvýšit šanci na prožití
kvalitního, plného a uspokojivého života. Složením státních zkoušek je z formálního hlediska
ukončeno (částečně) terciární vzdělávání, ale Bílá kniha zdůrazňuje jako hlavní strategickou
linii vzdělávací politiky v České republice vzdělávání celoživotní. Koncept neustále se
zdokonalujícího a seberozvíjejícího se člověka, je konceptem filosoficky i psychologicky
nevyčerpatelným a stále aktuálním.
1.2 Strategie Rozvoje lidských zdrojů
Poznávání sebe i druhých a náš rozvoj jsou zásadními úkoly našeho života, který má bytostně
procesuální charakter. Existuje vzájemná souvislost mezi osobnostním rozvojem a odvahou,
motivací a zájmem uspět na trhu práce. Ovšem jen odvaha, motivace a zájem nestačí. Je třeba
tuto skupinu doplnit termínem zaměstnatelnost. Význam tohoto termínu nám pomůže
pochopit dokument, který deklaruje koncept strategie rozvoje lidských zdrojů.
Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku (v příspěvku dále uváděno jako
Strategie) je dokument, který vláda schválila v roce 2003, a který vznikl ve spolupráci
Národního vzdělávacího fondu, Ministerstva práce a sociálních věcí, úřadu místopředsedy
vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje, a odborníků ze všech sfér
hospodářského a společenského života.
Strategie kriticky hodnotí současnou situaci a formuluje hlavní doporučení týkající se
rozvoje lidských zdrojů, a to včetně konkrétních opatření. V úvodu vymezuje a vysvětluje
hlavní pojmy, a je to právě pojem zaměstnatelnost, který stojí za provedeným šetřením.
„Evropská strategie zaměstnanosti vytyčila následující 4 pilíře evropské strategie
zaměstnanosti: zaměstnatelnost, podnikatelství, adaptabilita a rovné příležitosti.“ A dále
definuje zaměstnatelnost „ jako schopnost být zaměstnán. Souhrn kompetencí v konkrétních
oblastech, vědomostí a dovedností dávajících šanci uspět na trhu práce. Zahrnuje i vůli
spojenou s odolností, podnikavost a touhu uspět, důvěru ve vlastní schopnosti, vědomí
nezbytnosti progresivních a odpovědných přístupů v zaměstnání“. (Strategie, 2003, s. 4)
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Dokument dále v těchto souvislostech hovoří o gramotnosti informační, občanské,
ekonomické a jazykové, kromě toho ještě o gramotnosti pro udržitelnost rozvoje (Strategie,
2003, s. 13–19). Zdůrazňuje, proč a jakým způsobem je žádoucí zvyšovat úroveň těchto
gramotností v populaci. Ony představují základní podmínky zaměstnatelnosti, podnikatelství,
adaptability, a svým způsobem i rovných příležitostí.
Proto jsme propojili koncept cíle a struktury terciárního vzdělávání na VŠKE
s rozvojem osobnosti a s uplatněním osobnosti ve společnosti. V dotazníkovém šetření jsme
zohlednili nejen otázky týkající se reálného uplatnění absolventů na trhu práce, což souvisí
právě s potenciální zaměstnatelností absolventů VŠKE, ale také jejich osobní spokojenost a
pocit vlastního rozvoje či seberealizace, které hrají velkou roli při zpětném hodnocení kvality
studia.

2. Struktura studia na Vysoké škole Karla Engliše s ohledem na
zvyšování gramotností
Otázka, zda jsou prostřednictvím studia na VŠKE pokryty všechny tzv. gramotnostní oblasti,
které mají být v rámci rozvoje lidských zdrojů rozvíjeny, nás přivádí ke krátkému zamyšlení
se nad strukturou studia. Domníváme se, že můžeme s uspokojením konstatovat, že žádná
z oblastí není zanedbávána.
Informační gramotnost je v průběhu celého studia prohlubována a rozšiřována povinnými i
volitelnými předměty (Informatika, Základy informačních systémů, IS podniku, Tvorba
WWW stránek, …). Nejedná se zde pouze o „počítačovou gramotnost“, i když důraz je
kladen na ovládnutí moderních informačních a komunikačních technologií. Tento druh
gramotnosti představuje především schopnost jedince rozeznat hodnotu a význam informací, a
projevuje se ve všech oblastech i etapách lidského života.
Občanská gramotnost, kterou Strategie popisuje jako umění orientovat se a žít v daném
společenském prostředí, cítit se a skutečně být jeho platným členem, využívat jeho předností,
realisticky chápat jeho možnosti a slabiny, a být si plně vědom svých práv a povinností
(Strategie, 2003, s. 14), je pokryta více než desítkou předmětů povinných a dalšími předměty
volitelnými (Základy filosofie, Základy psychologie, Základy sociologie, Základy
managementu, Profesní etika, Rétorika, …). Přičemž nezohledňujeme specifické odborné
předměty právní, které precizují a specializují občanskou gramotnost.
Ekonomickou gramotnost podporují stěžejní předměty Mikroekonomie, Makroekonomie,
Živnostenské podnikání, Finanční účetnictví, Veřejná ekonomika, Daňové systémy,
Peněžnictví a bankovnictví, Sociální zabezpečení. Ekonomická gramotnost zahrnuje znalosti a
dovednosti daného hospodářského prostředí nutné pro zvládání osobního i profesního života
(Strategie, 2003, s. 15).
Jazykovou gramotnost v rámci VŠKE podporujeme intensivní výukou anglického jazyka, a to
zcela v souladu se Strategií. Již v roce 2003 bylo v rámci Strategie konstatováno, že Česká
republika v souvislosti s rozvojem lidských zdrojů, musí vyhradit první místo mezi cizími
jazyky angličtině (Strategie, 2003, s. 18).
Poslední, snad nejobsažnější, gramotnost pro udržitelnost rozvoje, která „zahrnuje systém
znalostí o zákonitostech přírody, o vztazích člověka k prostředí, o současných globálních a
regionálních problémech lidstva i o možnostech a způsobech jejich řešení prostředky
ekonomickými, sociálně právními, vědeckými a technickými i za aktivní účasti občanů a
jejich vzájemné spolupráce na místní, regionální i globální úrovni“ (Strategie, 2003, s. 16),
rezonuje celou strukturou studia. Tento druh gramotnosti zahrnuje to, co bychom mohli
nazvat filosofickým termínem kritického rozumu a rozvažování, neutuchající snahou
o rozšiřování obzorů, a využívání dosavadních znalostí a zkušeností k objektivnímu
a odpovědnému přístupu ke skutečnosti.
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I když struktura studia procházela v průběhu let drobnými změnami, v zásadě zůstává stále
stejná, tak jak byla schválena Akreditační komisí MŠMT.

3. Šetření
3.1 Dotazník a respondenti
Jak jsme již uvedli, postavení soukromé vysoké školy coby svébytného subjektu je
ambivalentní. Hospodářský výsledek svým způsobem také odráží kvalitu soukromé vysoké
školy a spokojenost jejich „klientů – studentů“. Zajímalo nás však, jak sami studenti studium
na VŠKE hodnotí, a mají-li vlastní podněty pro případné zlepšení studia. Tématicky jsme
navázali na šetření provedené v r. 2009, které se zaměřilo na absolventy VŠKE z let 2004–
2005 (Rozum, 2010).
Šetření, které bylo provedeno v průběhu roku 2011 se zaměřilo na absolventy z let 2006
– 2010. Týkalo se různých aspektů jejich studia a následného uplatnění v praxi. Cílem bylo
zjistit, jak hodnotili své studium na této vysoké škole a v návaznosti své zapojení do pracovní
sféry.
Prostřednictvím archivovaných podkladů byly získány kontaktní údaje. Byli osloveni
všichni absolventi z let 2006 – 2010, u kterých to bylo možné. V této souvislosti je třeba
zmínit, že kontaktní údaje, které jsme měli k dispozici, nebyli vždy úplné nebo aktuální.
Z celkového počtu 475 absolventek a absolventů jsme měli k dispozici pouze 236 emailových
adres (ne všechny byly platné). Šetření se zúčastnilo 74 absolventů (32 mužů a 42 žen).
Pro sběr dat byl vytvořen specifický elektronický dotazník, který obsahoval 25 položek.
Abychom podpořili ochotu respondentů věnovat svůj čas našemu průzkumu, zvolili jsme
elektronickou formu dotazníku. Předloha tohoto dotazníku je součástí přílohy č. 1.
Administrace tím byla velmi zjednodušena a díky jednoduché možnosti „prokliknutí“ přímo
z emailu prostřednictvím webové stránky www.vyplnto.cz přímo k vyplňování dotazníku
nepředstavovalo toto šetření pro respondenty příliš velkou časovou zátěž. Navzdory tomu
byla návratnost necelých 40 %. Získané údaje zprostředkovaly základní výstupy ze zadaných
dat pro další zpracování.
3.2 Výsledky
Výsledky z provedeného šetření zaměříme postupně podle položek, které považujeme za
stěžejní pro představení, resp. pro další práci s nimi ze strany managementu této vysoké školy.
Ke každému výstupu je přiřazeno grafické vyobrazení. Rozdělili jsme výstupu do dvou celků:
- hodnocení studia na VŠKE,
- hodnocení uplatnění v praxi.
A) Hodnocení studia na VŠKE
Do této sekce jsme vybrali výstupy u položek, které se týkaly důvodu volby studia na VŠKE,
náročnosti studia na VŠKE, absence většího důrazu na praktické dovednosti a znalosti během
studia na VŠKE a potřeby zavedení více volitelných předmětů s ohledem na uvažované
zaměstnání.
Největší podíl respondentů uvádí, že studium na VŠKE si zvolili z důvodu zájmu o obor, jak
nám dokumentuje graf 1. To koresponduje se zájmem studentů o obory jako management,
ekonomie a právo. Následuje varianta, která se týká snadného přijímacího řízení. V rámci
kategorie „jiné“, která byla nejméně zvolena, nebyly důvody ze strany respondentů blíže
specifikovány.
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Ohledně vnímání náročnosti studia na VŠKE můžeme vidět na níže uvedeném grafu 2, že 48
% respondentů považuje zpětně absolvované studium spíše za náročné. Zde je zahrnuto plnění
požadovaných úkolů během semestru, získávání zápočtů, zkoušek. To souvisí s úrovní
požadavků, které jsou vyžadovány ze strany jednotlivých vyučujících. Na druhé straně je
zřejmé, že 7 % respondentů nevnímalo toto studium jako náročné, resp. že stanovené
požadavky zvládali bez větších obtíží.

Pokud se podíváme na následující graf 3, je zřejmé, že naprostá většina respondentů,
konkrétně 87 %, vnímalo při svém studiu na VŠKE nedostatky z hlediska rozvíjení
praktických dovedností a znalostí. Je nutné zdůraznit, že s tím vyjadřovala úplný souhlas
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nadpoloviční část respondentů. To značně souvisí s přístupem vyučujících, resp. jejich
propojeností s praxí. Vyučující musí jednoznačně sledovat změny, trendy ve svém oboru a
tomu podmiňovat výuku, následně také více propojovat svůj výklad s adekvátními příklady
z praxe.

Dostáváme se k další vybrané položce, viz graf 4. Jak můžeme vidět, tak 74 % respondentů by
uvítalo, kdyby během jejich studia na VŠKE existovalo více volitelných předmětů, které by se
týkaly praxe, resp. uplatnění na určité pozici. To navazuje na předchozí komentář ohledně
nutnosti neustále sledovat trendy v daném oboru a tomu pak tedy uzpůsobovat skladbu
předmětů. Zvláště to platí v současné době.
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B) Hodnocení uplatnění v praxi
Do této sekce jsme vybrali položky, které směřují k vnímání přínosu studia na VŠKE pro
život a zaměstnání, dále uplatnění respondentů v praxi a jejich spokojenost s vlastním
uplatněním v praxi
Následují výstupy u položky ohledně vnímání přínosu studia pro život a zaměstnání. Jak
můžeme vidět u příslušného grafu 5, který je pod textem, převažující většina respondentů se
domnívá, že studium na VŠKE je připravilo pro jejich život a zaměstnání aspoň dobře.
Z tohoto 11 % respondentů klasifikuje tento přínos známkou výborně, a dalších 81 %
respondentů udává hodnocení chvalitebně nebo dobře. To dokládá samotnou přínosnost studia
na VŠKE v komplexním pohledu.

Ohledně uplatnění respondentů po studiu na VŠKE v praxi můžeme na dalším grafu 6 vidět,
že největší podíl respondentů (24 %) vykonává práci mimo obor, který vystudovali. V dalším
pořadí je 18 % respondentů, kteří jsou bez zaměstnání. Zde je potřeba však upřesnit, že do
této kategorie spadají i respondenti, kteří studují dále na jiné škole, jsou na mateřské
dovolené, stáži, apod. Následují respondenti (15 %), u kterých pracovní náplň tvoří nákup a
prodej.
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V posledním grafu 7 jsou názorně představeny výstupy, které se týkají spokojenosti
respondentů se svým uplatněním v praxi. Stupněm „výborně“ vlastní spokojenost hodnotí 16
% respondentů, stejný podíl respondentů však udává stupeň „nedostatečně“. Největší podíl
respondentů (33 %) udává průměrnou hodnotu, tj. stupeň „dobře“.
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V rámci doplňujících komentářů, které respondenti uvedli v rámci předloženého dotazníku,
jsme vybrali následující:
- spíše pozitivně je hodnocen přístup vyučujících.;
- dále zaznělo, že by respondenti uvítali možnost navazujícího magisterského studia
přímo na VŠKE.
Jen doplníme, že všechny výstupy jsou součástí přílohy č. 2.
Pokud provedeme shrnutí získaných výsledků, můžeme celkově konstatovat, že:
•
•
•
•
•
•
•
•

studium na VŠKE respondenty připravilo pro jejich život a zaměstnání na průměrné
úrovni,
respondenti zvolili studium na VŠKE na základě zájmu o obor, resp. snadného
přijímacího řízení,
studium na VŠKE vnímali respondenti jako spíše náročné,
nedostatky během studia na VŠKE souvisely dle respondentů s rozvíjením praktických
dovedností a znalostí, resp. s počtem volitelných předmětů s bližší vazbou na praxi
a možnosti uplatnění,
uplatnění v praxi u respondentů je zejména mimo obor, dále bez zaměstnání,
spokojenost respondentů se svým uplatněním v praxi se pohybuje kolem průměru,
respondenti byli spíše spokojeni s přístupem vyučujících, personálu VŠKE,
respondenti by uvítali možnost navazujícího magisterského studia přímo na VŠKE.

Závěr
Aniž bychom chtěli opakovat výše uvedené výsledky, rádi bychom v závěru doplnili shrnutí
těchto výsledků s krátkými komentáři (zamyšleními). Již jsme poukázali na celospolečenský
význam terciárního vzdělávání. Prostřednictvím provedeného dotazníkového šetření jsme
najednou získali možnost vnímat význam terciárního vzdělávání pro jednotlivce. A z těchto
jednotlivců se skládá společnost.
Fakt, že celá čtvrtina respondentů zvolila studium na VŠKE z důvodů snadného
přijímacího řízení může působit rozpaky. Ale domníváme se, že mnohem zásadnější je
konečný profil absolventa, úroveň jeho gramotností a jeho zaměstnatelnost. V jistém slova
smyslu soukromé vysoké školy naplňují doporučení Bílé knihy v předstihu před veřejnými
vysokými školami: „Nejjednodušší, a také asi nejspravedlivější a z hlediska maximálního
využití schopností uchazečů nejvhodnější, by byl volný přístup maturantů do terciárního
sektoru vzdělávání bez přijímacího řízení, který je cílem v dlouhodobém horizontu.“ (Bílá
kniha, 2001, s. 67)
Pokud bychom chtěli dosáhnout lepších výsledků (v odpovědích respondentů se opakují
výrazy jako „průměrné“, „spíše“, „nedostatky“, atd.), pak je to nepochybně otázka ucelené
dlouhodobé koncepce VŠKE a. s. Oba v úvodu citované materiály mohou této koncepci
prospět. Je také nutné klást důraz na užší provázanost studia s praxí (absenci takové
provázanosti zmiňovalo 87 % respondentů dotazníkového šetření!). Bakalářské studium je
koncipováno jako „studium využívající soudobé odborné poznatky a metody, spolu
s potřebnými teoretickými základy a tvůrčí činností, bude v souladu s principy Boloňské
deklarace představovat pestrou množinu programů s více či méně aplikačním zaměřením,
které umožní uplatnění na trhu práce, ale i další studium v magisterských programech.“ (Bílá
kniha, 2001, s. 64) Společenské uplatnění absolventů v souvislosti s rychle se měnící skladbou
trhu práce musí být dynamickým formujícím prvkem obsahu studia. Pokud nebudeme schopni
zohledňovat v celé předmětové skladbě studia, jakými způsoby reaguje praxe na teoretické
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poznatky, s nimiž studenty/ky seznamujeme, nezvýšíme úrovně jejich jednotlivých gramotností,
a velmi obtížně tak ovlivníme jejich zaměstnatelnost.
27 respondentů využilo možnosti komentáře, jako nástroje ke zlepšení studia na VŠKE.
Pokud se objevily výhrady, týkaly se (podobně jak se to projevilo v některých položkách
dotazníku) nemožnosti pokračovat v magisterském stupni studia, odborné způsobilosti
pedagogů některých předmětů, poškozeného jména vysoké školy v souvislosti s údajným
plagiátorstvím a zpochybňovanou kvalitou výuky, ale například také nedodržování zákazu
kouření před budovou školy. Mnohem četnější byly komentáře positivní: „Nevím, co
zlepšovat. Byla jsem velmi spokojena, studium je na vysoké úrovni.“ Nebo následující názor:
„Velmi dobrá spolupráce se studijním oddělením – ochota, podpora, chuť i schopnost řešit
problémy, vstřícnost. Celkově i dobrá spolupráce s pedagogy, ve většině případů dobrá
domluva.“ Komentáře a podrobné výsledky dotazníkového šetření byly předány managementu
školy.
Výzvy a témata pro zamyšlení vycházející z výsledků tohoto dotazníkového šetření
nejsou výzvami a tématy pouze pro management vysoké školy, ale především pro každého
jednoho pedagoga. Pedagog je tím, kdo provází studenta životem (pedagog je původně řec.
složenina paid-agógos, tzn. „dětí vodič“), a i když jsou naši studenti dospělými lidmi s plnou
právní odpovědností, kteří jsou sami odpovědni za svoji motivaci, rozhodování a přístup ke
vzdělání, je studium na vysoké škole procesem spolupráce. Je jistě zájmem obou stran, aby
tato spolupráce byla úspěšná.
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Příloha č. 1 – předloha použitého dotazníku
1.

Jak Vás při zpětném pohledu připravilo studium na VŠKE pro Váš život a
zaměstnání?
dobře
dostatečně
chvalitebně
nedostatečně
výborně

2.

Proč jste zvolil/a studium na VŠKE a. s.?
jiné, uveďte
kvůli možnosti dobrého uplatnění na pracovním trhu
kvůli snadnému přijímacímu řízení
nevyhraněnost zájmu
ze zájmu o obor

3. –7. Které znalosti a dovednosti považujete za důležité?
znalost ekonomických disciplin
schopnost komunikovat a spolupracovat s lidmi
dostatečný obecný přehled
znalost cizích jazyků
znalost práce s PC
spíše důležité
spíše nedůležité
velmi důležité
zcela nedůležité
8.

Studium na VŠKE bylo náročné.
nesouhlasím
nevím
souhlasím
spíše nesouhlasím
spíše souhlasím

9.

Studium na VŠKE ve mně vzbudilo – prohloubilo zájem o obor.
nesouhlasím
nevím
souhlasím
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spíše nesouhlasím
spíše souhlasím

10.

Během studia bych přivítal/a větší důraz na praktické dovednosti a znalosti.
nesouhlasím
nevím
souhlasím
spíše nesouhlasím
spíše souhlasím

11.

Na škole byly dostatečně rozvíjeny komunikační dovednosti a týmová práce.
nesouhlasím
nevím
souhlasím
spíše nesouhlasím
spíše souhlasím

12. Po absolvování studia jsem si musel/a některé dovednosti a znalosti doplnit
placenými kurzy (mimo jazykových).
nesouhlasím
nevím
souhlasím
spíše nesouhlasím
spíše souhlasím
13.

Mělo by existovat více volitelných předmětů s ohledem na uvažované zaměstnání.
nesouhlasím
nevím
souhlasím
spíše nesouhlasím
spíše souhlasím

14.

Ve kterém z následujících oborů pracujete?
Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční zprostředkování
Cestovní ruch
Ekonomika a podnikové finance
Jiný obor
Jsem nezaměstnaný/á
Lidské zdroje
Logistika, doprava, spoje
Marketing a PR
Nákup, prodej
Poradenské služby
Právní služby
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Účetnictví, daně, audit
Věda, výzkum, školství
Zahraniční obchod (vývoz, dovoz)
15.

Jaká byla Vaše první pracovní pozice?
Administrativní funkce
Asistentská funkce
číšník
Jednatel
jsem stale student
jsem student navazujícího magisterského studia
nezaměstnaný
nic
Nižší střední management
obchodní zástupce
recepční
student
teď jsem ukončila studium na VŠKE
technická
technická funkce
Tisková mluvčí
Vrcholný management
Vyšší střední management
vyučen automechanik – praxe
Žádná

16.

Jaká je Vaše současná pracovní pozice?
Administrativní funkce
Asistentská funkce
Autorizovaný prodejce vozů Suzuki
Jednatel
Komoditní specialista – strategický nákup
mateřská
nástrojař
nezaměstnaná
nezaměstnaný
nic
Nižší střední management
RD
recepční a barmanka v hotelu v italských Alpách
Specialista logistických projektů
Specialista marketingu
student
student s brigádami
Vrcholný management
Vyšší střední management
Zatím bez práce
žádná
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17.

Jaká byla výše Vaší nástupní mzdy?
20 000 – 30 000 Kč
30 000 – 40 000 Kč
40 000 – 50 000 Kč
75 000 – 100 000 Kč
Nad 100 000 Kč
Pod 20 000 Kč

18.

Jak jste spokojeni se svým uplatněním?
dobrý
dostatečný
chvalitebný
nedostatečný
výborný

19.

Pomohlo Vám studium na VŠKE k současnému uplatnění v praxi?
nesouhlasím
nevím
souhlasím
spíše nesouhlasím
spíše souhlasím

20.

Jak jste spokojeni se svým uplatněním?
dobrý
dostatečný
chvalitebný
nedostatečný
výborný

21.

Jste
MUŽ
ŽENA

22.

Uveďte, prosím, Váš věk:

23.

Ve kterém roce jste promoval/a?

24.

Uveďte, prosím, Vaši formu studia:
prezenční (denní)
UPPS (kombinovaná forma studia)

25.

Na závěr napište, prosíme, jakýkoliv další komentář, který by dle Vašeho názoru
pomohl zlepšit studium na VŠKE a. s.:
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Příloha č. 2 – podrobný přehled komplexních získaných výsledků
Hodnocení aspektů studia na VŠKE a uplatnění absolventů v praxi
01 – Jak Vás při zpětném pohledu připravilo studium na VŠKE pro Váš život a zaměstnání?
dobrý

41 %

dostatečný

7%

chvalitebný

41 %

nedostatečný

1%

výborný

11 %

Celkem odpovědí 74

02 – Proč jste zvolil/a studium na VŠKE a. s.?
jiné, uveďte

11 %

kvůli možnosti dobrého uplatnění na pracovním trhu

16 %

kvůli snadnému přijímacímu řízení

30 %

nevyhraněnost zájmu

14 %

ze zájmu o obor

50 %

Celkem odpovědí

74

03 – znalost ekonomických disciplín
spíše důležité

59 %

spíše nedůležité

8%

velmi důležité

32 %

Celkem odpovědí

74
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04 – schopnost komunikovat a spolupracovat s lidmi
spíše důležité

15 %

velmi důležité

85 %

Celkem odpovědí

74

05 – dostatečný obecný přehled
spíše důležité

36 %

spíše nedůležité

1%

velmi důležité

61 %

zcela nedůležité

1%

Celkem odpovědí

74

06 – znalost cizích jazyků
spíše důležité

34 %

spíše nedůležité

3%

velmi důležité

64 %

Celkem odpovědí

74

07 – znalost práce s PC
spíše důležité

34 %

spíše nedůležité

5%

velmi důležité

61 %

Celkem odpovědí

74

08 – Studium na VŠKE bylo náročné.
nesouhlasím

7%

nevím

9%
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souhlasím

7%

spíše nesouhlasím

38 %

spíše souhlasím

39 %

Celkem odpovědí

74

09 – Studium na VŠKE ve mně vzbudilo – prohloubilo zájem o obor.
nesouhlasím

7%

nevím

9%

souhlasím

30 %

spíše nesouhlasím

19 %

spíše souhlasím

35 %

Celkem odpovědí

74

10 – Během studia bych přivítal/a větší důraz na praktické dovednosti a znalosti.
nesouhlasím

3%

nevím

5%

souhlasím

57 %

spíše nesouhlasím

5%

spíše souhlasím

30 %

Celkem odpovědí

74

11 – Na škole byly dostatečně rozvíjeny komunikační dovednosti a týmová práce.
nesouhlasím

11 %

nevím

11 %

souhlasím

23 %

spíše nesouhlasím

20 %
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spíše souhlasím

35 %

Celkem odpovědí

74

12 – Po absolvování studia jsem si musel/a některé dovednosti a znalosti doplnit placenými
kurzy (mimo jazykových).
nesouhlasím

50 %

nevím

9%

souhlasím

7%

spíše nesouhlasím

28 %

spíše souhlasím

5%

Celkem odpovědí

74

13 – Mělo by existovat více volitelných předmětů s ohledem na uvažované zaměstnání.
nesouhlasím

5%

nevím

16 %

souhlasím

43 %

spíše nesouhlasím

4%

spíše souhlasím

31 %

Celkem odpovědí

74

14 – Ve kterém z následujících oborů pracujete?
Bankovnictví, pojišťovnictví, finanční zprostředkování

3%

Cestovní ruch

4%

Ekonomika a podnikové finance

5%

Jiný obor

27 %

Jsem nezaměstnaný/á

20 %

Lidské zdroje

1%
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Logistika, doprava, spoje

9%

Marketing a PR

5%

Nákup, prodej

15 %

Poradenské služby

3%

Právní služby

4%

Účetnictví, daně, audit

9%

Věda, výzkum, školství

4%

Zahraniční obchod (vývoz, dovoz)

1%

Celkem odpovědí

74

15 – Jaká byla Vaše první pracovní pozice?
Administrativní funkce

36 %

Asistentská funkce

18 %

číšník

1%

Jednatel

1%

jsem stále student

1%

jsem student navazujícího magisterského studia

1%

mukl na pile

1%

nezaměstnaný

1%

nic

5%

Nižší střední management

14 %

obchodní zástupce

1%

recepční

1%

student

4%

teď jsem ukončila studium na VŠKE

1%

technická

1%

technická funkce

1%
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Tisková mluvčí

1%

Vrcholný management

1%

Vyšší střední management

1%

vyučen automechanik – praxe

1%

Žádná

1%

Celkem odpovědí

74

16 – Jaká je Vaše současná pracovní pozice?
Administrativní funkce

20 %

Asistentská funkce

11 %

Autorizovaný prodejce vozů Suzuki

1%

Jednatel

1%

Komoditní specialista – strategický nákup

1%

mateřská

1%

nástrojař

1%

nezaměstnaná

1%

nezaměstnaný

3%

nic

8%

Nižší střední management

24 %

RD

1%

recepční a barmanka v hotelu v italských Alpách

1%

Specialista logistických projektů

1%

Specialista marketingu

1%

student

5%

student s brigádami

1%

studuji

1%

viz. otázka 15

1%
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Vrcholný management

3%

Vyšší střední management

4%

Zatím bez práce

1%

žádná

1%

Celkem odpovědí

74

17 – Jaká byla výše Vaší nástupní mzdy?
20 000 – 30 000 Kč

20 %

30 000 – 40 000 Kč

1%

40 000 – 50 000 Kč

1%

75 000 – 100 000 Kč

1%

Nad 100 000 Kč

1%

Pod 20 000 Kč

74 %

Celkem odpovědí

74

18 – Jak jste spokojeni se svým uplatněním?
dobrý

32 %

dostatečný

8%

chvalitebný

27 %

nedostatečný

16 %

výborný

16 %

Celkem odpovědí

74

19 – Pomohlo Vám studium na VŠKE k současnému uplatnění v praxi?
nesouhlasím

16 %

nevím

15 %

souhlasím

15 %
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spíše nesouhlasím

22 %

spíše souhlasím

32 %

Celkem odpovědí

74

20 – Jak jste spokojeni se svým uplatněním?
dobrý

32 %

dostatečný

9%

chvalitebný

28 %

nedostatečný

14 %

výborný

16 %

Celkem odpovědí

74

21 – Jste
MUŽ

43 %

ŽENA

57 %

Celkem odpovědí

74

22 – Uveďte, prosím, Váš věk:
20

1%

22

3%

23

18 %

24

15 %

25

11 %

26

14 %

27

1%

28

3%

29

3%
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32

1%

34

3%

35

6%

36

4%

38

3%

40

1%

41

1%

44

3%

45

1%

46

1%

47

3%

55

1%

58

1%

Celkem odpovědí 72

23 – Ve kterém roce jste promoval/a?
2006

1%

2009

14 %

2010

85 %

Celkem odpovědí 74

24 – Uveďte, prosím, Vaši formu studia:
prezenční (denní)

59 %

UPPS (kombinovaná forma studia)

41 %

Celkem odpovědí

73
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25 – Na závěr napište, prosíme, jakýkoliv další komentář, který by dle Vašeho názoru pomohl
zlepšit studium na VŠKE a. s.:
(uvádíme komentáře v původním znění, bez redakčního zásahu)
Kladla bych větší důraz na praktickou část výuky.
Lepší spolupráce a koordinace s ostatními pobočkami VŠKE
Možnost pokračoval v magisterském studium v některém oboru z ekonomie.
Myslím že by velice pomohlo obměnit některé senilní vyučující, zmodernizovat učebny (ve
třídách jsou 4 zásuvky . . .atd)
navazující magisterské studium a výuka-přednášky v pátek od 16h + víkendy
nechat studenty víc komunikovat a zlepšovat tímovou práci než jen se učit zbytečné poučky a
vzorečky, které jsou jim stejne na ...
Nevím o ničem, co by mohlo zlepšit studium na VŠKE a.s. Studium je na vysoké úrovni.
Nevím, co zlepšovat, já byla na Vške vždy spokojená, co se týče vyučování i chování k nám
jako ke studentům / klientům. Teď jsem na jiné soukromé škole a co se přístupu týče, nedá se
to srovnat. Na Vške bych se hned vrátila, škoda, že zde není navazující magisterský obor.
nevím, byla jsem spokojena
rychlé ozdravení jména fakulty ; co nejméně hostujících učitelů z jiných fakult; větší
spolupráce se zahraničními fakultami, vlastní magisterský program, změna sídla, vydávat
skripta k předmětům pod vlastním vydavetelstvím, rozšířit bakalářský programy, zaměstnávat
asistenty, používat více interaktivních prvků (video, audio) namísto statických slajdů
Se studiem na VŠKE jsem byl velmi spokojen, jen bych možná uvítal při výuce managementu
a ekonomiky někoho z praxe, protože u právních odvětví bylo znát, že přednášející mají své
advokátní a právní praxe a člověk, který přednáší a má praxi je pro studenta důvěryhodnější
než teoretik, protože ho učí to co je k potřebě, protože ví, že ne všechna teorie ke využitelná.
S pozdravem David Ides
Se Svým studiem na VŠKE a. s., jsem byla vcelku spokojena, jako dobrý nápad do budoucna
bych viděla větší zapojení externích přednášejících z praxe, je to pro studenty přínosnější. Na
závěr se omlouvám, že jsem některé otázky nezodpověděla, v současnosti jsem student, takže
nepracuji, proto jsme nemohla vyplnit otázky týkající se zaměstnání.
Studium na VŠKE bylo obecně pro mne přínosem.
Studium na VŠKE mě bavilo. V ročníku, kde jsem studoval se sešel dobý tým lidí. Byla velmi
dobrá kumunikace s učiteli, jak při vyučování, tak i mimo. Na studium rád vzpomínám a
kdyby byl v Liberci a magisterský program, tak tam studii i nadále. Přeji hezký den.
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Studium na VŠKE mi dalo hodně do života. Ať už co se týče studia a znalostí, tak také
příležitosti, zkušenosti, krásné vzpomínky a hlavně přátele.
studium probíhalo velmi dobře, vemi si cením vztahu vyučující – posluchač, výborná práce
studijního oddělení
Studium se mi líbilo...
Velmi dobra spolupráce se studijním oddělením – ochota, podpora, chuť i schopnost řešit
problémy, vstřícnost.
Celkově i dobrá spolupráce s pedagogy, ve většině případů dobrá domluva.
Věřím, že by VŠKE pomohlo ztížení studia a přiblížení se státním školám, rozhodně by bylo
dobré odstranit rozdíly mezi finančně zajištěnými jedinci, kteří prolézají jen na základě
zaplaceného školného a studenty, kteří o studium mají skutečný zájem.
větší důraz na výuku cizích jazyků
Větší důraz na zákaz kouření před školou,spoustu krát za mého studia neslo projít do
skoly,kolik bylo kuřáků přímo před školou!!
Jinak vzdy výborná spoluprace s profesory,vzdy byli ochotni vyjít vstříc,výborná spoluprace i
se studijním oddělením
větší hodinovy fond pro výuku jazyků a učetnictví
Většina lidí zastává názor, že placené studium, je studium pohody a známek zadarmo. K
získání titulu vlastně není moc potřeba se snažit.
Myslím si, že na VŠKE je individuálnější přístup a schopnost vyhovět požadavkům studentů,
ale to díky malému počtu lidí než na veřejných školách. Jsou zde více neformální vztahy.
V roce 2009, kdy jsem vykonávala státnice mě ale zarazilo pár lidí, kteří na škole neměli co
dělat, nepřipravovali se. Všichni věděli, že dotyční neumí, nerozumí a i přesto odstátnicovali s
lidmi, kteří se studiu věnovali celé tři roky velmi aktivně. Pak se může logicky zdát, že na
soukromých školách získá titul každý, protože si to zaplatil.
Volila bych přísnější formu hodnocení, oponenta u bakalářských prací a více členů v komisi u
státních závěrečných zkoušek. Možná by bylo dobré více vysvětlit studentům jak škola
funguje. Dělat pouze reklamy a inzerci již dnes není tak fungující metodou k získání nových
zájemců. V současné době, kdy škola dostala velmi špatné jméno v médiích by nebylo na
škodu zvolit decentní formu PR a snažit si jméno zlepšit. Je lepší předcházet problémům než
až pak řešit následky. Přeji hodně štěstí Vaše absolventka
Všechny studenty měřit stejným měřítkem, neudělovat diplomy za kratší než standardní dobu
studia a kontrolovat plagiátorství
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vške nabízí přesně to, co bych čekal od soukromé školy. není možné si myslet, že je schopna
osla počítat do sta, ale je schopna případné zájemce připravit na výkon jeho povolání po
teoretické stránce, nebo případně na další studium a to nejen na soukromé, ale i na státní
škole. Je to škola, která dokáže při optimálním nasazení studenta ho zasvětit do tajů oborové
problematiky. Mám radost, že ten kdo neuměl, nebo se studiu nevěnoval, je prostě
nedokončil. Nyní jsem končil na FMK UTB ve Zlíně v magisterském programu a mohu říct,
že jak systém výuky, ale i náročnost na studenty máte stejnou, pokud ne vyšší ... nebýt
naprostých trapných idiotů jako je Harangozzo a Onderka, nemusela by být škola vláčena
médii.....zasloužíte si můj obdiv s úctou Mgr. Martin Hrdý hrdy@hrdy.eu
zlepšit přístup některých učitelů v Liberci, například statistika a angličtina mi nic nedaly,
naopak kvůli neznalosti statistiky mám problémy v navazujícím studiu na jiné škole. Tito dva
vyučující jsou naprosto neschopní a nevhodní na vysokou školu.
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