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Předmluva 
 

Vážené dámy a pánové, 

 

právě dostáváte do rukou sborník, který vznikl v rámci projektu IGA 2 nazvaného 

„Rozhodující aspekty vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v 

globálním hospodářském systému“, který je na Fakultě podnikohospodářské řešen prvním 

rokem s tříletým výhledem dalších prací. Jedná se o volné pokračování výzkumného záměru 

MSM6138439905 Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační 

procesy (2005–2011, MSM), který byl úspěšně ukončen k 31. 12. 2011 (viz 

http://www.msmt.cz/file/24083). Dnes Vám předkládáme sborník připravený u příležitosti 

konání první konference v rámci tohoto výzkumného projektu. Zdá se, že podle počtu 

příspěvků lze usuzovat, že téma je velmi aktuální, což dokumentuje rozsah sborníku čítající 

46 příspěvků a více než 400 stran textu. Máme radost, že se podařilo podchytit “tep doby“  a 

uspořádat konferenci na aktuální téma. 

Věříme, že budeme mít příležitost v prostorách Vysoké školy ekonomické v Rajské 

budově a následně i v malých konferenčních prostorách při jednání v sekcích prodiskutovat 

témata, která „hýbou“ dobou. 

 

Na setkání s Vámi všemi se těší a za Vaši aktivitu děkuje 

 

 

        

15. 10. 2012       prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 
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Hedging of Currency Risks from Accounting 
Perspective#### 

Carmen Bonaci* – Crina Filip** – Jiří Strouhal*** – Alina Matis****  

 ABSTRACT  
Paper offers an accounting perspective to hedging currency risk from both a theoretical and 
practical perspective. From the theoretical point of view we first position the study by 
considering historical developments of accounting research literature. Furthermore, we mainly 
look at currency hedging techniques being established through trade literature and practice 
while developing an overview of research literature. On the other hand, there are also 
analyzed the use of techniques for hedging currency risk in practice. The employed research 
methodology includes literature review specific methods. The objective of this paper is to 
document the necessity of developing an adequate system of surveillance and control 
measures imposed through the certainty of currency risk itself. The purpose and benefit in 
developing such a system as a component of sound corporate governance policies would be to 
limit companies’ exposure to currency risk. 

Key words: Currency risk; Hedging; Derivatives; Corporate governance; Management and 
marketing objectives. 

JEL classification: M41; G32 

 

Introduction 
The increased pace of the globalization process enhances the impact of exchange rate 

fluctuations upon various ratios reflecting the efficiency of entities conducting transactions in 
foreign currency. Exchange rate fluctuations taking place since contracting until payment 
might significantly impact the contracting parties generating an either positive or negative 
effect. In other words, one partner is always exposed to currency risk. Since currency risk is 
quantifiable, we consequently argue for the corresponding measures to avoid it, as well as for 
the advantages of their implementation. Paper approaches strategies in hedging currency risk 
from both a theoretical and practical perspective. From the theoretical point of view we 
mainly look at currency hedging techniques being established through trade literature and 
practice while developing an overview of research literature (mainly accounting) in the area. 
On the other hand, we also analyze the use of various techniques for hedging currency in 
practice. The idea of companies disclosing information in relation to their risk management 
policies as a management tool is also discussed. The objective of this paper would finally be 
to document the necessity of developing an adequate system of surveillance and control 

                                                 

#  This work was supported from the project number POSDRU/89/1.5/S/59184 ‘Performance and 
excellence in postdoctoral research within the field of economic sciences in Romania’ and project P403/11/0002 
registered in the Czech Science Foundation (GACR). 
*  Dr. Carmen Bonaci, Lecturer, Babes-Bolyai University Cluj Napoca.  
**   Dr. Crina Filip, Lecturer, Babes-Bolyai University Cluj Napoca. 
***   Dr. Jiří Strouhal, Lecturer, University of Economics Prague. 
****   Alina Matis, CFO, BCR Bucharest. 
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measures imposed through the certainty of currency risk itself. The purpose and benefit in 
developing such a system as a component of sound corporate governance policies would be to 
limit companies’ exposure to currency risk. Conclusions document the usefulness of such 
measures capturing the interest of researchers, practitioners and regulators in search for 
appropriate solutions to avoid or at least minimize currency risk.  

Summing up, the scientific research objective of this paper is to document the interest 
towards hedging currency risk based on research and trade literature. The first is considered 
with regard to researchers’ preoccupation in risk management literature and the latter helps 
identify practical hedging strategies.  Considering the proposed objective, keywords such as 
currency risk, hedging and derivatives become implicit, while positioning this study in the 
area of risk management literature links this study to corporate governance and management 
and marketing objectives. Study contributes to the body of risk management literature which 
has been on researchers’ agenda during the last three decades, but significantly intensified 
during the last decade as documented through this analysis. The originality of our approach 
consists in focusing on the particular case of currency risk which we consider important for 
stakeholders as long as it nowadays still impacts company’s financial position and 
performance. The employed research methodology relies on literature review specific 
methods. Conclusions argue for incorporating the results obtained while developing a 
comprehensive overview of research and trade literature in risk management practices. 
Moreover, we argue that companies’ use of derivatives to hedge foreign currency exposure 
should be coordinated through sound corporate governance mechanisms. 

The reminder of the paper is organized as follows: the main aspects related to the 
employed research methodology are synthesized; setting the research background is done by 
first looking at the evolution in accounting theory in relation to the development of global 
capital markets and further completed through a comprehensive review of accounting research 
literature on hedging currency risk; the practical perspective further covers the designing and 
implementing of foreign currency hedging strategies in practice; the final part of the study 
formulates and discusses the conclusions of this analysis.  

Research Methodology 
The employed research methodology includes literature review related aspects. Literature 

review methodology is used in order to develop a critical and evaluative account of what has 
been published within accounting research literature on hedging currency risk. As Matiş & 
Bonaci (2011) point, literature review methodology imposes a certain organizational pattern 
that combines both summary and synthesis by covering question formation, identification of 
the relevance, assessment of quality, evidence summarization and interpretation of findings. 
Papers being covered through this analysis approach hedging currency risk from both a 
theoretical and practical perspective. The first part of  the analysis is dedicated to accounting 
research literature while the second focuses on practical aspects related to designing and 
implementing foreign currency hedging strategies. 

Accounting Aspects and the Capital Market Theory 
The complete understanding of an accounting view on financial instruments (especially 

derivatives) can only be reached by following their historical development being interrelated 
with capital market evolutions. Moreover, developments in accounting theory should also be 
included when aiming for a comprehensive picture. Godfrey et al. (2006, p. 10) discuss the 
main periods of theory development comprising practice development, pre-theory period 
(continued development of practice), formalisation of practice, general scientific period 
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(explanations of practise and development of explanatory framework), normative period 
(statement of ideal practices and basis for achieving such practices), positive accounting 
theory (a framework to explain and predict behaviour) and mixed developments (positive and 
behavioural theories).   

We consider worldwide known bankruptcies that pointed out a series of gaps in national 
accounting systems to represent a significant factor in the development of accounting theory, 
or at least in emphasizing the components of previous developments. The significant number 
of financial scandals made stakeholders express their concern regarding the ability of 
financial information (supposable useful based on accounting standard setting bodies declared 
objective) to signal or prevent such financial catastrophes. What these financial scandals 
confirmed out of the positive accounting theory is that one of the parties acted in order to 
maximize its own wealth in the obvious detriment of the other party. We are therefore 
tempted to consider the necessity of developing a comprehensive theory with regard to the 
impact accounting practices could have on human behaviour instead of focusing on 
explaining past events and the corresponding behaviour.  

Hedging of Currency Risks 
In developing a review of accounting research literature we first developed a content 

analysis of published papers approaching the issue of hedging currency risk. This further led 
us to dividing the analyzed published papers within three main categories, as follows: capital 
market research studies, studies focusing on management’s behaviour and studies focusing on 
accounting regulations and accounting practices. We should also mention that considering the 
above mentioned categories does not claim to cover all existing literature exhaustively. 
Mentioning the fact that the established categories are not excluding each other is also 
necessary since we did find studies which can not only be included within one category. We 
will further synthesis studies being analyzed within each category by considering their 
objective, the employed research methodology and obtained results.  

As Chowdhury & Sarno (2004) emphasize, exchange rate volatility plays a major role in 
international portfolio diversification and in several aspects of economic policy, including, 
inter alia, the determination of the uncertainty surrounding prices of exports and imports, the 
value of international reserves and open positions in foreign currency, and the domestic 
currency value of debt payments and workers’ remittances which, in turn, may affect 
domestic wages, prices, output and employment. This is actually the reasoning for having a 
significant body of literature focusing on modelling time-varying exchange rate volatility.  

In the area of capital market research studies, Makar & Huffman (2008) examine the 
relationship between UK multinationals’ stock returns and changes in the principal exchange 
rate to which each firm is most exposed, finding more firms with significant foreign exchange 
exposure estimates using this firm-specific principal currency data, compared with those 
exposure estimates using the broad exchange rate index data prevalent in prior studies. 
Furthermore, the cross-sectional variations in such principal-currency exposure estimates are 
explained in relation to the financial currency-hedge techniques that each firm specifically 
identifies as being used to manage its currency risk. Through the use of ordinary least squares 
(OLS) regression Makar & Huffman (2008) provide evidence that firms effectively use 
foreign currency derivatives and foreign-denominated debt to reduce the currency risk 
associated with the bilateral exchange rate to which they are most exposed. Clark & Mefteh 
(2011) provide evidence on the asymmetric sensitivity of stock returns of French firms to 
exchange rate risk and the effect of foreign currency derivative use in alleviating this risk. 
Cross sectional analysis provides evidence that foreign currency derivatives use has a 
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significant effect on reducing foreign currency exposure to appreciations and depreciations of 
non-USD currencies and depreciations of the USD, but not to appreciations of the USD. 

The second considered category of studies (those focusing on management’s behaviour) 
positions us in the area of risk management literature which has increased significantly during 
the last decade. Marsden & Prevost (2005) synthesize the theoretical component of this 
literature as showing that risk management can add value to the company, while the empirical 
literature describes the cross-sectional determinants of derivative usage and risk management. 
Furthermore, Marsden & Prevost (2005) discuss how in general the findings of the empirical 
and survey literature are consistent with the theoretical justifications of using derivative 
contracts to hedge. Their synthesis documents that corporate hedging and derivative usage can 
increase company value because of lowered contracting costs, imperfect access to external 
capital markets, financial distress costs, reductions in agency costs, and reduction in expected 
taxes. 

Makar et al. (1999) investigate how large US multinational companies use foreign 
exchange derivatives to manage currency risk. Their study tests whether a company's use of 
foreign exchange derivatives is associated with its exposure to changing exchange rates, and 
whether such risk management practices are affected by the company's degree of geographic 
diversification indicative of natural hedging. The employed research methodology includes 
ordinary least squares (OLS) regression estimates. The obtained results document that large 
companies' foreign exchange derivatives use increases with the level of foreign currency 
exposure as well as with the degree of geographic concentration indicative of using less 
natural hedging (Makar et al., 1999). Dhanani & Groves (2001) use qualitative research 
methodology in examining the responses of multinational companies, their organisational 
structures, systems and managers to strategic exchange rate risk. They therefore document 
that the management of exchange rate risk as a whole appears to have been an evolutionary 
process with companies progressing gradually from the management of translation risk in the 
1970s to that of transaction risk in the 1980s, and more recently to strategic exchange rate risk 
management (Dhanani & Groves, 2001). 

Rather than assuming that the relationship between a manager’s stake and corporate 
hedging is unequivocally positive, Spanò (2007) focuses on the weaker hypothesis that 
managerial risk aversion is an incentive to deviate from the optimal hedging position. The 
study employs the use of binary probit multivariate analysis on the determinants of the 
likelihood to hedge and ordinary least squares (OLS) analysis on the determinants of the 
hedging position. Empirical results therefore allow the conclusion that the conflicts of interest 
between shareholders and managers are at the centre of the decision about the firm’s risk 
profile but are not relevant as determinants of the decision to hedge which is rather associated 
with factors enhancing the firm’s expected value (and shareholders’ expected wealth), 
namely, the alleviation of underinvestment problems, costs decreasing with the size of the 
firm and the possibility of reducing expected tax liabilities (Spanò, 2007).  Furthermore it is 
documented that that managerial motivations are a strong incentive to change the firm’s risk 
profile and deviate from the perfectly balanced hedging position. Spanò (2007) documents 
that risk averse managers whose wealth is directly affected by the firm’s value use hedging 
instruments in a suboptimal way, thereby systematically creating gains or losses, while 
managers whose wealth is only marginally affected by the firm’s value act in a more risk 
neutral way and their firms are closer to the perfectly balanced hedging position. 

The adoption of the “euro” as common currency offered the opportunity to also examine 
the determinants of risk management in an environment where exposure to foreign exchange 
risk was considerably reduced. With the use of multivariate regressions, Capstaff et al. (2007) 
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therefore examine the impact of the euro on derivative use for a sample of French firms. Their 
results document that the decline in the use of foreign exchange derivatives was greater for 
firms with substantial sales within the euro zone and less for firms in industries that still had 
significant imports from outside the euro zone. Furthermore, the reduction in hedging was not 
in direct proportion to the reduction in foreign exchange exposure, implying that euro risk was 
hedged more intensely than French franc risk in the sample of French firms over the chosen 
years (Capstaff et al., 2007). 

We further find that studies looking at management’s behaviour are closely linked to the 
financial reporting process, studies documenting correlations with accounting practices and 
even changes in accounting regulations. E.g. Hughen (2010) examines behaviour following a 
change in accounting treatment for derivative hedges by examining companies having to 
choose between maintaining stability in economic earnings but increase the volatility of 
accounting earnings and maintaining stability in accounting earnings but increase the 
volatility in economic earnings. She therefore documents a change in management behaviour 
following a change in accounting method, finding that firms’ historic abilities to meet 
earnings targets are positively associated with the likelihood that firms will focus on 
accounting earnings rather than economic earnings. The study’s methodology employs the use 
of the probit model. Marshall & Weetman (2007) address the issue of transparency in 
financial reporting by comparing disclosures of foreign exchange (FX) risk management in 
financial statements and managerial information on foreign exchange risk management 
policy, as evidenced in questionnaire responses. Their study involves the use of regression 
analysis. They conclude that modelling and explaining the aspect of incomplete accounting 
disclosure in an international setting must be sufficiently flexible to accommodate national 
differences in managerial behaviour. Furthermore, considering their comparative study of US 
and UK firms they find incomplete disclosure in both samples but with differing aspects. This 
deduction is drawn from the particularities of their study, Marshall & Weetman (2007) 
documenting, in the US case, that the information gap is lower where the information has 
higher relevance or firms with higher financial risk (greater leverage) are signalling the extent 
of risk, but the gap is greater where firms are in competitive product markets. Meanwhile, for 
the UK sample, the information gap is significantly lower where firms have higher financial 
risk or higher liquidity, but the gap is greater where the shares are more closely held (Marshall 
& Weetman, 2007).  

Moving forward towards the category of studies focusing on accounting regulations and 
accounting practices we find Ahmed et al. (2006) documenting that investor valuation of 
derivative financial instruments differs depending upon whether the fair value of these 
instruments is recognized or disclosed. Based on a sample of banks that simultaneously held 
recognized and disclosed derivatives prior to SFAS No. 133, Ahmed et al. (2006) find that the 
valuation coefficients on recognized derivatives are significant, whereas the valuation 
coefficients on disclosed derivatives are not significant. Moreover, when using a sample of 
banks that had only disclosed derivatives prior to SFAS No. 133, which were recognized after 
SFAS No.133, their results document that while the valuation coefficients on disclosed 
derivatives are not significant; the valuation coefficients on recognized derivatives are 
significant. Ahmed et al. (2006) therefore contribute to arguing for the view that recognition 
and disclosure are not substitutes.  

In terms of accounting for derivatives we have to mention an older study which we 
consider relevant in terms of providing an example of the analysis necessary to prepare and 
evaluate accounting for a derivative transaction. Cerf & Elmy (1998) do this through the logic 
developed in the case questions providing the ability to understand: (1) the international 
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interest rate environment which motivates currency transactions; (2) foreign exchange rate 
risk; (3) how the cash flows of the currency swap interact with the cash flows of the debt to 
hedge the foreign exchange risk, (4) how entering into the currency swap mitigates currency 
risk, but exposes the company to counterparty credit risk and legal risk; (5) the attributes of 
accounting and reporting for the debt and currency swap as separate instruments or as a 
combined synthetic instrument; and (6) accounting for the currency swap at fair value.  

Designing Hedging Strategies 
Debates following the recent financial crisis relate to a significant extant to strategic 

management failings stimulating the dramatic downturn in corporate and economic 
performance. This enhances the need for better risk management aiming to prevent strategic 
management failings and risk exposure. Corporate use of derivatives to hedge foreign 
currency exposure has become standard practice for firms with foreign operations or 
commercial interests (Clark & Mefteh, 2011). Furthermore we must not forget that 
developing and implementing a foreign currency hedging strategy requires a commitment of 
financial, physical, and human resources that can represent significant costs for the firm, as 
also discussed by Clark & Mefteh (2011). Understanding the nature of foreign currency 
exposure and further trying to optimize a strategy meant to reduce it can only be done by 
considering the complexity of economic reality.  We therefore need to consider exchange 
rates within their economic context that includes a series of economic factors (such as those 
mentioned by Clark & Mefteh (2011): relative prices, income, expenditure, interest rates, 
supply, and demand). Going back to considering the costs involved by developing and 
implementing a foreign currency hedging strategy, shareholders need to know whether 
hedging reduces exposure and adds value to the firm.  

Fung & Leung (1991) derive an optimal rule for hedging currency risk in a general utility 
framework by examining ex ante hedging performance of the forward markets through the use 
of  optimal hedge ratio derived from the utility model and an optimal rule derived from 
another model (excess return per unit risk) suggested in the hedging literature. Interestingly, 
their results document that a naive (one-to-one) hedge performs similarly to the optimal hedge 
ratios under either model therefore suggesting that financial managers of multinational firms 
should simply follow a one-to-one rule when hedging foreign exchange risk in the forward 
markets. Intriguing results are also obtained by Chowdhry (1995) when analyzing hedging 
policies for a corporation that generates a foreign currency cash flow that is not known with 
certainty. Chowdhry (1995) documents that the probability of bankruptcy for a firm that 
attempts to minimize this probability is lower when there is some uncertainty in the exchange 
rates than when there is no uncertainty in the exchange rates: the firm reduces the probability 
of bankruptcy by borrowing more than its financing needs through foreign currency 
borrowing alone and by investing the excess funds in domestic risk-free securities. 

Choi (2010) compares the effectiveness of constant hedge and speculative hedge by 
focusing on the recent experience of major and minor currencies in order to establish whether 
there are any significant differences between both hedges. The obtained results document 
speculative hedge to be slightly more effective than the constant hedge in reducing currency 
risk, therefore suggesting that speculative hedge about major currencies can be a relevant 
hedging tool.  

Conclusion and Discussion 
Paper offers an accounting perspective to hedging currency risk from both a theoretical 

and practical perspective. The developed analysis documents risk management’s 
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preoccupations in handling risk exposure to include the use of derivatives to hedge foreign 
currency exposure. A first part of analysis documents the interest for hedging currency risk by 
looking at accounting research literature and its orientations. The analyzed papers ended up 
being included and presented within three main categories, as follows: capital market research 
studies, studies focusing on management’s behaviour and studies focusing on accounting 
regulations and accounting practices. The objective and results of each study are closely 
correlated with the category to which the study belongs. Interpreting the employed research 
methodology of the analyzed studies we can conclude that most of them are empirical studies 
relating to the positive accounting theory. This further adds to setting the research background 
for our study being done by reference to developments in accounting theory and particularly 
positive accounting theory. The second part of the study focuses on analyzing developments 
in companies’ practices and documents their approach towards managing currency risk is 
becoming more sophisticated and focused. When designing and implementing an effective 
foreign currency hedging strategy we must also relate to Smith & Stulz’s (1985) positive 
theory of corporate hedging stating that the therefore generated costs can be justified only if 
imperfect capital markets create conditions where corporate hedging reduces exposure and 
adds value to the firm.  

Literature even covers the context of environments where exposure to foreign exchange 
risk had been considerably reduced due to economic events such as the adoption of the “euro” 
as common currency for several European countries. Studies (such as Capstaff et al., 2007) 
document the foreign exchange derivative usage (even though in decline) despite the decrease 
in foreign exchange risk exposure. Furthermore, Capstaff et al. (2007) document the reduction 
in foreign exchange derivatives usage was less than proportional to the reduction in foreign 
exchange exposure while the number of sample firms using foreign exchange derivatives was 
virtually unchanged, which could reflect more intense hedging of the residual foreign 
exchange risk following the adoption of the euro, uncertainty caused by macroeconomic 
events, or the volatility and performance of the euro. Another fact being documented by 
Capstaff et al. (2007) which we consider relevant for foreign exchange derivative usage is that 
the reduction in the use of foreign exchange derivatives was greater for French firms with a 
higher proportion of business within the euro zone. 

The idea of companies disclosing information in relation to their risk management policies 
(our paper focusing on the particular area of currency risk) as a management tool should also 
be considered. When managers choose not to disclose all the relevant information in their 
possession in their financial statements, there is an information gap between the managers and 
users and consequently a lack of transparency (Marshall & Weetman, 2007). We consider the 
possibility of opportunistic use of such a gap should not be underestimated. The 
comprehensive overview of the research and trade literature being developed documents not 
only the interest for hedging currency risk, but also relevant results being obtained that have 
significant practical implications. In a world that faces us with many uncertainties, we should 
optimize risk management practices by quantifying risks faced by companies which allow 
measurement and hedging. Extending our results, we argue for the necessity of developing an 
adequate system of surveillance and control measures related to currency risk exposure as a 
component of sound corporate governance policies. More precisely, we argue that companies’ 
use of derivatives to hedge foreign currency exposure should be coordinated through sound 
corporate governance mechanisms. This proposal relates to Marsden & Prevost’s (2005) 
results illustrating that internal governance mechanisms can play a role in corporate 
derivatives policy, and that the legislative and regulatory environment may affect this role. 
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Význam konkurenceschopnosti nestátní neziskové 
organizace pro rozvoj národních ekonomik#### 

The Importance of the Competitiveness of the Non-Profit 
Organization for the Development of the National Economics 

Petr Boukal* 

ABSTRAKT   

Výchozím předpokladem zkoumání je skutečnost, že třetí sektor tvořený nestátními 
neziskovými organizacemi (dále NNO) se stává nezbytnou podmínkou rozvoje národních 
ekonomik. Jeho nepřítomnost zhoršuje perspektivu jak prvního sektoru (podniky), tak sektoru 
druhého (veřejnoprávní neziskové subjekty). Konkurenceschopnost nestátních neziskových 
organizací ovlivňuje více faktorů. Tyto faktory byly prozkoumány v rámci výzkumného 
projektu IGA 2 Zdroje a perspektivy rozvoje národních ekonomik na počátku 21. století 
v kontextu soudobé globalizace. Pozitivní začlenění třetího sektoru do ekonomiky vyžaduje 
respektování více faktorů. Mezi nejdůležitější patří jednoznačné poslání, vnitřní integrita 
zakladatelů a členů, zdravé vztahy s ostatními sektory v regionu, schopnost pružné adaptace, 
realistický plán, demokratické právní prostředí, dostatečné finanční zdroje, silné vedení, 
efektivní programy, měřitelné výsledky a transparentní účetnictví. Management nestátních 
neziskových organizací musí respektovat tyto faktory jak z dlouhodobého hlediska, tak při 
běžném provozním řízení. 

Klí čová slova: Konkurenceschopnost, faktory, třetí sektor, transparentnost. 

ABSTRACT   

The initial assumption of the research is the fact, that third sector consisting of the NGOs is 
the essential condition of the development of the national economics. When third sector is not 
developed, the first and second sectors are not developed too. The competitiveness of the non-
profit organizations is influenced by more factors. These factors are studied in the research 
project „The resources and perspectives of the development of the national economics in 21st 
century in the context of the contemporary globalization”. Most important ones are the 
mission, internal integrity of the founders and members, good relations to other sectors in the 
region, the ability to the flexible adaptation, the realistic plan, the democratic legal milieu, the 
sufficient financial resources, the powerful management, the efficient programmes, 
measurable outcomes and the transparent accounting. These factors must be respected in the 
long run and in the short term too. 

Key words: Competitiveness, factors, third sector, transparency. 

JEL classification: G30 
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Konkurenceschopnost se na prvním místě vztahuje k výdělečným subjektům, podnikům. 
Postupně se však dostává stále více do spojitosti i s nevýdělečnými subjekty, neziskovými 
organizacemi, jejichž počet průběžně narůstá. V době finanční krize zesiluje tlak na 
efektivnost i v této oblasti, oblasti fungování neziskových organizací veřejnoprávních i 
soukromoprávních (nestátních - dále NNO).  Podpora NNO přestává být automatická, 
poskytovatelé zdrojů dnes vyžadují nejen profesionální realizaci veřejně prospěšného poslání, 
jejich zájmem je i efektivní využívání svěřených zdrojů spotřebovaných v souvislosti a 
aktivitami podpořeného neziskového subjektu. Aby bylo možné konkurenceschopnost NNO 
pojmenovat, je nezbytné kvantifikovat výkonnost neziskové organizace. Jde o důležitý faktor 
dlouhodobé udržitelnosti jak veřejnoprávní, tak soukromoprávní neziskové organizace. 
Veřejnoprávní neziskové organizace (příspěvkové organizace) jsou hodnoceny primárně 
svými veřejnoprávními zřizovateli, nestátní neziskové organizace (NNO) skládají účty všem 
zainteresovaným subjektům ze svého okolí. Rozeberme konkurenceschopnost právě těchto 
NNO. 

Vývoj počtů NNO v České republice 
Nestátní neziskový sektor od roku 1989 prochází dynamickým vývojem. Porovnání počtu 

nestátních neziskových organizací v roce 1990 a 2009 charakterizuje následující tabulka. 

Tab. 1: Porovnání počtu nestátních neziskových organizací v letech 1990 -2011 

  Občanská 
sdružení 

Nadace Nadační 
fondy 

Obecně 
prospěšné 
společnosti 

církevní 
právnické 
osoby 

organizační 
jednotky 
sdružení 

1990 3 879           

2000 49 108 330 825 762 4 785 30 547 

2011 72 981 455 1 224 2 004 4 358 31 525 

Zdroj:  http://www.neziskovky.cz/data/stat_NNO_tabulka_1990_2011txt11819.pdf 

Všechny tyto subjekty usilují o průběžné naplnění svého poslání a s tím související trvalou 
existenci. Nutně přitom vzniká soutěž mezi jednotlivými neziskovými organizacemi, které se 
pohybují v stejné oblasti působení. Na rozdíl od výdělečných subjektů by tato soutěž neměla 
vyústit v konkurenční „boj“, nicméně pokud chce nezisková organizace trvale fungovat, měla 
by se pozitivně podívat především na sebe a analyzovat, jaké faktory přispívají k její trvalé 
udržitelnosti. Shrnutí přináší následující tabulka. 
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Tab. 2:  Faktory dlouhodobé udržitelnosti 

Definované poslání Přesvědčení zakladatelé a 
členové 

Zdravé vztahy s ostatními 
sektory 

Schopnost pružné 

Adaptace 

Realistický plán Demokratické 

právní prostředí 

Dostatečné 

finanční zdroje 

Silné vedení Kvalitní efektivní programy 

Měřitelné 

Výsledky 

Průběžné 

vzdělávání se 

Průhledné účetnictví 

V dalším textu se pokusím krátce rozvinout působení uvedených faktorů. 

Faktory ovlivňující konkurenceschopnost NNO 

Poslání 

Poslání představuje východisko veškeré činnosti NNO. Jeho formulace proto nemůže 
chybět. NNO jí zahajuje svou činnost a odvozuje od něj strategii, tvorbu plánů, realizaci 
konkrétních projektů i hodnocení své výkonnosti. Absence poslání je zásadním handicapem 
pro konkurenceschopnost neziskové organizace. Chybou je i jeho nedostatečné zveřejnění na 
webu NNO a ve všech dalších důležitých dokumentech. 

Poslání se formuluje v jedné, maximálně dvou větách, musí být stručné, jasné a výstižné. 
Stejnou chybou jako jeho absence je i záměna poslání za dlouhé výklady jednotlivých 
projektů, ve kterých se čtenář ztratí a nepochopí základní filozofii NNO. 

Úkolem poslání je představit hlavní zaměření NNO, vysvětlit její základní nabídku a také 
odlišení od ostatních NNO. Pro zvýšení konkurenceschopnosti je vhodné zdůraznit ta slova 
(části) poslání, které lidi motivují k poskytnutí prostředků. Je totiž nutné si stále uvědomovat, 
že psaní projektů spojené s žádostmi o finanční prostředky je soutěží o tyto prostředky, které 
jsou poskytnuty tomu nejlepšímu z pohledu posuzovatele. Připravené projekty je proto 
důležité navázat na dárcovsky motivačně formulované poslání. Samozřejmě není možné 
uvádět aktivity, na které nejsou projekty vypracovány. Konkurenční pozici neziskové 
organizace zlepšuje skutečnost, že je dbáno na terminologickou jednotu mezi posláním, 
stanovami a zpracovanými projekty. K tomu lze doporučit přiměřenou odbornost 
zpracovávaných textů při zachování jejich paralelní srozumitelnosti. 

Přesvědčení zakladatelé a členové 

Poslání lze naplnit pouze se správně motivovanými lidmi. Důležitým úkolem je sestavení 
správného kolektivu zakladatelů i spolupracovníků. Celková integrita osobnosti zakladatelů a 
členů NNO je významným faktorem jejího dlouhodobého fungování. Snad nic není tak 
důležité jako upřímný vztah k nabízeným aktivitám vycházející z přesvědčení o jejich 
správnosti a ze snahy nabídnout klientovi službu bez postranních úmyslů. Přetvářka (viz 
úsměv jako fasáda u profesionálních dealerů) se snadno pozná a potencionálního zájemce 
silně odradí. V této souvislosti si pracovníci neziskové organizace musí průběžně dávat pozor 
na „vyhoření“ při neziskové činnosti. Neziskové organizace nejsou obvykle zakládány 
s postranními úmysly, k přepracování, přetížení, stresu a následnému vyhoření však dojít 
může a takový pracovník potom vzbuzuje pochybnosti o samotném poslání organizace, 
jelikož klient obvykle nepátrá po příčinách jeho stavu. Postižený pracovník NNO obvykle své 
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vyhoření nepozná. Důležitá je pomoc jeho kolegů, kteří by takového pracovníka měli 
decentně přesvědčit k odpočinku, v extrémnějším případě k přerušení neziskových aktivit. 

Zdravé vztahy s ostatními sektory 

„Konkurenceschopnost neziskové organizace posiluje pěstování zdravých vztahů s ostatními 
sektory, s kterými nezisková organizace spolupracuje. Jde zejména o místní samosprávu, 
podnikatelské subjekty působící v daném regionu, místní média atd. Zástupce těchto sektorů 
je vhodné zvát na hlavní akce organizace, průběžně s nimi udržovat pozitivní kontakt. 
Nemyslí se tím pochopitelně žádné podlézání. Konkurenceschopná NNO má k dispozici 
databázi podniků připadajících v úvahu jako eventuální donátoři, nebo sponzoři, databázi 
individuálních dárců a podporovatelů, databázi nadací zaměřujících se oblast poslání NNO, 
databázi reprezentantů různých regionálních médií, databázi úředníků, s kterými je nutno 
jednat v případě dotačních žádostí atd. Nejde jenom o to mít tyto databáze, důležité je 
využívat získávaná data k budování trvalých vztahů s jednotlivými důležitými subjekty okolí 
NNO. Konkurenceschopná NNO je schopná zaměřovat se na spolupráci se subjekty 
s pozitivním image. 

Schopnost pružné adaptace 

„Konkurenceschopná“ nezisková organizace by se měla vyznačovat schopností pružné 
adaptace. Východiskem jejího fungování je pochopitelně poslání, strategie, plány, 
rozpracované projekty. V konkrétních případech však management musí prokázat schopnost 
situačního myšlení.  Když např. fundraiser přicházející do podniku s představou žádosti o 
finanční podporu obdrží nabídku věcného daru nebo volné časové banky pracovníků podniku 
zajímající se o dobrovolnickou činnost, musí být schopen rychle reagovat, aby o tuto variantu 
podpory svou vlastní liknavostí nebo nepružností nepřišel. Důležitá je i schopnost pružné 
reakce na případné kauzy, které v okolí NNO mohou vzniknout. Čas od času jsou např. 
odhalovány korupční skandály, které mohou NNO velmi poškodit, pokud odhalený subjekt je 
zároveň sponzorem této NNO. nelze samozřejmě dát na nepodložené pomluvy, nicméně 
management konkurenceschopné NNO musí komplexně sledovat situaci ve svém regionu a 
včas reagovat. Pokud je negativní situace zjištěna zpětně, musí mít NNO připravenou seriózní 
krizovou komunikaci. 

Realistický plán 

Realistický plán je základním vodítkem, kterým se NNO při konkrétním naplňování svého 
poslání. Představuje konkrétní realizaci formulované strategie. Plán, který nezisková 
organizace zpracovává, by měl obsahovat následující části: 

1. Mise, poslání, definice vize 
• základem pro konkurenceschopnost je schopnost formulovat poslání NNO 

(mission statement), formulované poslání musí splňovat následující 
charakteristiky: 

je zaměřené spíše na trhy než na produkt, 

musí být dosažitelné, 

musí být motivující okolí k poskytnutí potřebných zdrojů 

musí být specifické a jasně definované 

• poslání vychází z historie NNO, schopností a jejích kompetencí a na základě 
impulzů z okolí NNO,  
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• poslání by mělo být vizionářské, mělo by objasňovat důvod existence společnosti, 
popisovat hlavní činnosti a klíčové hodnoty, jinak NNO k rozvoji národní 
ekonomiky nepřispěje. 

 
2. Situační analýza (SWOT, finanční analýza) 

• Konkrétní priority NNO a její další zaměření je formulováno na základě SWOT 
analýzy. Konkurenceschopná NNO si musí být vědoma svých silných a slabých 
stránek, přicházejících příležitostí a hrozeb. 

• Dalším předpokladem konkurenceschopnosti NNO je provedení komplexní 
analýzy prostředí a struktury používaných zdrojů NNO (PEST metoda -politické, 
ekonomické, sociálně kulturní a technologické vlivy) na NNO. 

• Finanční analýza 

3. Potřeba finančních zdrojů 

Konkurenceschopná NNO dlouhodobě buduje stabilní finanční zázemí. Trend národních 
ekonomik aktuálně představuje „odstátnění“ NNO. Jde o průběžné snižování podpory 
z veřejných rozpočtů, na což musí NNO reagovat rozvinutím profesionálního fundraisingu. 
Konkurenceschopná NNO má klienty, dosahuje tržby, je zdrojově přiměřeně soběstačná 
(významným kritériem pro přidělení dotace je růst tzv. indexu autarkie NNO, tj. míry 
soběstačnosti. 

4. Cíle organizace 

Cíle konkurenceschopné NNO mají následující charakteristiky: 

• jsou specifické, 

• jsou měřitelné, 

• jsou akceptovatelné, 

• jsou realistické, 

• jsou termínované. 

Každá NNO by měla vyhodnocovat své cíle v kontextu naplnění daných 
charakteristik. 
 

5. Formulace strategie 

Plán konkurenceschopné NNO vychází z formulované strategie, tj. cesty jak NNO 
chce postupně dosáhnout svých cílů. 

6. Implementace, návaznost operativních a taktických plánů, atd. 

Plán konkurenceschopné NNO je vlastně hierarchií více plánů, jejichž prostřednictvím 
je určeno, co a v jaké podobě by mělo následovat v návaznosti na strategický plán 
(operativní a taktické plány).    

7. Zpětná vazba, strategický controlling 
• Konkurenceschopná NNO aplikuje controlling, tj. aplikaci možného systému 

kontroly a zpětného vylepšování a doplňování plánů, tj. vyhodnocování cílů 
(optimální hodnoty zvolených měřítek) včetně jejich prezentační formy, dopad a 
provázání s motivačním systémem, hledání míry kauzální ovlivnitelnosti cílů. 
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Součástí plánu je i stanovení konkrétních pravomocí a odpovědností kompetentních osob 
v neziskové organizaci. Jde o východisko pro následná posouzení: 

• Vyhodnocení odchylky skutečnosti od plánovaného cíle (plusové i minusové) 
• Vzniklé odchylky jsou podrobovány analýze, na kterou navazují opatření měnící 

cíle, měřítka, či celkovou strategii ve vazbě na měnící se podmínky. 

Demokratické právní prostředí 

Demokratické právní prostředí je bezpodmínečným předpokladem racionálního fungování 
neziskové organizace (především nevládní, kterou mám v tomto příspěvku prioritně na mysli). 
Jakmile někde působí autoritativní režim, stávají se podmínky pro fungování neziskové 
organizace čistě formální, zatímco realita je zcela jiná. Stačí, aby se „zapomnělo“ neziskovou 
organizaci zaregistrovat a již její činnost v důsledku této „chyby“ nemůže začít. Na celé věci 
je nejzajímavější skutečnost, že autoritativní režimy obvykle činnost neziskových organizací 
přímo nezakazují, ale přílivem administrativních překážek znemožňují nepřímo. Problémy 
mohou vzniknout i v tzv. demokratickém právním prostředí. Zde však jde spíše o zvůli 
konkrétních úředníků, nebo podnikatelů, nejde o nastavení systému, které by umožňovalo 
plošnou perzekuci neziskových aktivit. 

Dostatečné finanční zdroje 

Naplnění poslání neziskové organizace vyžaduje, jak již bylo řečeno v oddílu o plánu, 
finanční zdroje. Jde o další klíčový faktor, a proto nezisková organizace musí vytvářet 
strategii vedoucí k dlouhodobému (v optimálním případě trvalému) zajištění finančními 
zdroji. Tvorba strategie znamená, že se nezisková organizace programově obrací na subjekty, 
které, přestože většinou nejsou příjemci služeb neziskové organizace, se chtějí ve větší či 
menší míře podílet na jejím poslání. Pro neziskovou organizaci je důležité, aby sympatizující 
subjekty správně pochopily poslání a cíle organizace (viz výše). Důležitost tohoto pochopení 
vzrůstá vzhledem k zmiňovanému sílícímu „konkurenčnímu“ prostředí, ve kterém se 
neziskové organizace pohybují. Nezbytný je vícezdrojový charakter financování neziskové 
organizace, roste význam koalic, které neziskové organizace vytvářejí z důvodu stabilizace 
svých finančních zdrojů. 

Silné vedení 

V případě charakteristik managementu platí v případě neziskové organizace stejná pravidla 
jako u podnikatelských subjektů. Nezisková organizace podobně jako podnikatelský subjekt 
není diskusní klub, potřebuje silné vedení, které rozhoduje, deleguje pravomoc a odpovědnost 
a samo nese odpovědnost za svá rozhodnutí. V neziskových organizacích platí obecné 
manažerské zásady. 

Měřitelnost výsledků 

Nestátní neziskové organizace byly v minulých letech ve zvýšené míře závislé na zdrojích 
z veřejných rozpočtů. Tato skutečnost je dána historicky a současné době se zdůrazňuje 
potřeba změny ve prospěch vícezdrojového financování. V této souvislosti a s využitím tlaku 
na společenskou zodpovědnost firem (Corporate Social Responsibility) se nestátní neziskové 
organizace stále více obracejí na podnikatelské subjekty, tj. rozvíjejí firemní fundraising. To 
vyžaduje mnohem důslednější hledání možností kvantifikace výstupů nestátní neziskové 
organizace, účelnost a hospodárnost jsou důležité kategorie, které jsou z hlediska podniků 
posuzovány.  
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Průběžné vzdělávání se 

Pracovníci neziskové organizace musí být otevřeni novým myšlenkám i postupům, musí se 
orientovat ve vývoji zákonodárství, studovat možnosti získávání finančních zdrojů včetně 
fundraisingových postupů atd. V této souvislosti jsou pořádány nejrůznější vzdělávací kurzy, 
rozesílány informační materiály, existují speciální weby a knihovny. Pracovníci neziskových 
organizací by měli všechny vzdělávací možnosti průběžně přiměřeně využívat a získané 
dovednosti a informace aplikovat při naplňování svého poslání. 

Průhledné účetnictví 

Neziskové organizace musí velmi pečlivě sledovat nejen transparentnost svého účetnictví, ale 
i image subjektu, který jí účetnictví vede, pokud ho zadávají profesionální firmě. V žádném 
případě nesmí nezisková organizace zadávat své účetnictví firmě, která figuruje 
v nevyjasněných kauzách, případně vede paralelně účetnictví podnikatelským subjektům 
s problematickou pověstí. 

Závěr 
Management neziskové organizace musí pravidelně vyhodnocovat svou pozici z hlediska 
výše uvedených faktorů udržitelnosti. Lze konstatovat, že symptomy protichůdné uváděným 
faktorům udržitelnosti vypovídají o stagnaci neziskové organizace s možností jejího zániku. 
Symptomy shrnuji pro názornost do následující tabulky 

Tab. 3: Symptomy stagnace neziskové organizace 

Nedefinované 

poslání, resp. odklon od 
deklarovaného poslání 

Formální, případně 
„vyhořelí“ 

zakladatelé a 

členové 

Spory s ostatními sektory 

Neschopnost pružné 

Adaptace 

Nerealistický plán Nedemokratické 

právní prostředí 

Nedostatečné 

finanční zdroje 

Spory ve vedení Nekvalitní neefektivní 
programy 

Rezignace na měřitelnost 

Výsledků 

Nezájem o vzdělávací 
programy v oboru 

Neprůhledné účetnictví, resp. 
trvalá a zvyšující se 
ztrátovost 

Příčiny uvedených symptomů jsou vnější i vnitřní. Většina symptomů má však příčiny 
vnitřní a je v moci neziskových organizací na ně reagovat a snažit se vznikající problémy 
řešit. Jde o důležitý faktor nejen z pohledu NNO, ale i z pohledu ekonomiky jako celku. 
Pozitivní perspektiva národních ekonomik je totiž v úzké vazbě na rozvoj právě třetího 
sektoru, který je tvořen NNO.  

Drobnou pomocí podporující možnost pozitivní perspektivy NNO, nechť je i tento 
příspěvek. 
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Insolvenční řízení dle ekonomických činností#### 
Insolvency proceedings according economic activities 

Dagmar Čámská* 

ABSTRAKT   

Informace o insolvenčních řízeních v prostředí České republiky nejsou dokonalé, kompletní a 
plně nenapomáhají potřebám ekonomiky a vědeckým účelům. Příspěvek se snaží odstranit 
tento nedostatek informací o insolvenčních řízeních, výhradně se zaměřuje na zjištění 
převládající ekonomické činnosti dlužníka na statisticky průkazném vzorku. Článek obsahuje 
dva vzorky dat, z nichž první je založen na zdroji Ministerstva práce a sociálních věcí a druhý 
na seznamu podniků, u nichž byla schválena reorganizace. 

Klí čová slova: Insolvence; Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE; Česká republika. 

ABSTRACT   

Insolvency-related information in the Czech Republic is imperfect, incomplete and it does not 
fulfill the needs of real economy and scientific purposes. This paper attempts to eliminate this 
lack of information on insolvency proceedings, mainly focused on the predominant economic 
activity of debtors. This contribution contains two data samples, the first one is based on the 
source of the Ministry of Labour and Social Affairs and the second on the list of companies 
which have been approved reorganization. 

Key words: Insolvency; Classification of Economic Activities CZ-NACE; Czech Republic. 

JEL classification: G33, G34 

 

Úvod 
Se zavedením nového insolvenčního zákona, zákon č. 182/2006 Sb., byly spojovány 

mnohé naděje. Zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2008. Dnes jsme svědky nárůstu insolvenčních 
návrhů. Jsme nejen svědky rostoucí vlny insolvencí a nenaplnění naděje na používání 
sanačního principu v insolvenční praxi, ale i vzrůstající kritiky z akademických a obchodních 
kruhů. Smrčka a kol. (2012) se vyjadřuje k možnostem reformy českého insolvenčního práva 
na základě porovnání výsledků českých insolvenčních řízení s praxí zemí OECD. Ačkoli jsme 
ve sledovaných parametrech dosáhli od roku 2008 výrazných zlepšení, tak stále drasticky 
zaostáváme. Bude nutnost reformovat. 

K zásadním rozhodnutím, mezi které reforma insolvenčního práva neoddiskutovatelně 
patří, ale potřebujeme dostatek informací. Nedostatkem informací o insolvenčních řízeních, 
které by mohly limitovat případnou reformu, se podrobně zabývá Kislingerová (2012b). 
Informace jsou neúplné, roztříštěné, nesystematizované. Insolvenční rejstřík poskytuje 

                                                 
#  Článek byl vytvořen z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 

organizace (projekt „Konkurenceschopnost“, kód projektu VŠE IP300040), dílčí projekt „Rozhodující aspekty 
vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému“. 

*  Ing. Bc. Dagmar Čámská – asistent a PhD student; KPE FPH VŠE v Praze. 
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podrobné informace o jednotlivých insolvenčních kauzách, ale data dostupná v agregované 
podobě za celý soubor dotčených subjektů neexistují. Statistiky Ministerstva spravedlnosti 
nám poskytnou informace o celkovém počtu insolvenčních kauz a jejich regionálním dělení 
dle příslušných krajských soudů. Nic se ale nedozvíme o převažující ekonomické činnosti 
úpadce nebo o velikosti jeho majetkové báze. 

Svůj vliv na nárůst insolvenčních případů má i ekonomická krize, dopadem na malé a 
střední podnikání se zabývají Ředinová s Pasekovou (2012).  

Insolventní firmy dle ekonomických činností 
Nedostatek struktury informací o insolvenčních řízeních byl již vzpomínaný. Kislingerová 

(2012a) uvádí, že detailnější členění dle okresů bychom mohli postrádat, ale „daleko 
podstatnější však je, že neexistuje, nebo alespoň není dostupná, statistika úpadků podle 
převládající činnosti dlužníka“. Výrazný nedostatek informací o insolvenčních řízeních 
v podobě převládající činnosti úpadce by měl řešit tento konferenční příspěvek. Z důvodu 
nedokonalosti vstupních informací jsou hledána alternativní řešení, která by pro potřeby 
vědeckých účelů poskytla dostatečnou datovou základnu. Kvůli neexistující statistice a 
neexistujícímu seznamu úpadců jsme skutečně nuceni hledat alternativní řešení, která mají 
následně svá omezení z toho vyplývající.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých internetových stránkách1 pravidelně 
zveřejňuje seznam insolventních firem evidovaných Úřadem práce ČR. Seznam je pravidelně 
(téměř na denní bázi) aktualizován. Pro potřeby tohoto článku bylo dále pracováno se 
seznamem zveřejněným 3. září 2012. Seznam obsahoval 1 789 položek, což je v případě 
skoro ručního zpracování téměř nekonečná práce s malou přidanou hodnotou. Bylo 
rozhodnuto, že seznam pro další zpracování bude omezen. Omezení se dají rozdělit na dva 
druhy. Jedním je statut od Úřadu práce ČR, kdy stav je u některých subjektů dále 
specifikovaný jako odmítnutý/zamítnutý/zastavený, většina subjektů žádnou specifikaci nemá 
uvedenou. Subjekty, u nichž byl stav specifikovaný jako odmítnutý nebo zamítnutý, byly ze 
seznamu vyfiltrovány. Další omezení se týká velmi silného předpokladu, že pokud je jako 
subjekt uvedena fyzická osoba, tak to pravděpodobně bude fyzická osoba jako podnikatel 
nezapsaný v obchodním rejstříku. Výsledný soubor, který prodělal dvě výše zmíněné 
podmínky filtrace, obsahoval celkem 464 položek.  

Datový soubor Ministerstva práce a sociálních věcí obsahoval identifikační čísla subjektů 
(IČO), což umožnilo poměrně rychlou práci s databází Albertina. Ke každému subjektu byla 
zaznamenána převažující ekonomická činnost dle záznamu v databázi, pro několik málo 
subjektů (cca 10) databáze nebyla schopna poskytnout výsledky, a proto pro tento malý 
vzorek byl použit náhradní postup, kdy převažující činnost byla získána z Centrálního registru 
dlužníků České republiky. Výsledky za jednotlivé sekce a odvětví CZ-NACE jsou uvedeny 
v tabulce 1. 

                                                 
1 http://portal.mpsv.cz/sz/download/?_piref37_264786_37_264785_264785.typiv=1#ukaz 
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Tab. 1: České insolventní podniky dle převažující ekonomické činnosti 

Sekce Název 
CZ-

NACE Počet subjektů 
Kumulovaný 

počet subjektů 
za sekci 

A Zemědělství, lesnictví a rybářství 
1 7 

8 
2 1 

B Těžba a dobývání 8 1 1 

C Zpracovatelský průmysl 

10 7 

71 

11 1 
13 2 
14 2 
15 1 
16 12 
18 1 
20 1 
22 5 
23 7 
24 1 
25 14 
26 4 
27 1 
28 2 
29 2 
31 2 
32 2 
33 4 

E 
Zásobování vodou; činnosti 
související s odpadními vodami, 
odpady a sanacemi 

36 1 
5 

38 4 

F Stavebnictví 
41 27 

70 42 3 
43 40 

G Velkoobchod a maloobchod; opravy 
a údržba motorových vozidel 

45 10 
154 46 74 

47 70 

H Doprava a skladování 
49 18 

24 51 1 
52 5 

I Ubytování, stravování a pohostinství 
55 6 

33 
56 27 

J Informa ční a komunikační 
technologie 

58 3 

13 
59 3 
61 1 
62 6 
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K Peněžnictví a pojišťovnictví 64 1 1 
L Činnosti v oblasti nemovitostí 68 33 33 

M Profesní, vědecké a technické činnosti 

69 3 

34 
70 1 
71 8 
73 12 
74 10 

N Administrativní a podpůrné činnosti 

77 2 

10 
78 1 
79 5 
82 2 

P Vzdělávání 85 1 1 

R Kulturní, zábavní a rekreační 
činnosti 93 1 

1 

S Ostatní činnosti 
94 2 

5 95 2 
96 1 

Zdroj: Sestaveno autorem na základě seznamu insolventních firem evidovaných Úřadem práce ČR a dat 
z komerční databáze Albertina, rozsah zkoumaného časového období insolvence prosinec 2011 – září 2012  

Nejčastěji zastoupeným sektorem byla sekce G Velkoobchod a maloobchod; opravy a 
údržba motorových vozidel se 154 jednotkami (33,19 %), následována sekcemi C 
Zpracovatelský průmysl se 71 jednotkami (15,3 %) a F Stavebnictví se 70 jednotkami (15 %). 
Uváděná data ale nedokazují, že sektor G by byl více zatížen insolvenčními řízeními než 
ostatní sekce. Takové tvrzení bychom museli ověřit a pomohou nám k tomu data Českého 
statistického úřadu2. Český statistický úřad každoročně zveřejňuje počet registrovaných 
subjektů (v tabulce Reg. subjekty) a počet subjektů typu statistický podnik, tj. počet subjektů, 
u nichž byla zjištěna aktivita (v tabulce označeny jako Aktivní subjekty). Pokud některé 
odvětví obsahuje více subjektů, tak z logiky věci plyne, že i absolutně větší počet subjektů se 
může stát účastníkem insolvenčního řízení v pozici dlužníka. 

Tabulka 2 obsahuje porovnání počtu insolventních firem a celkového počtu firem za 
jednotlivé sekce CZ-NACE. Počty insolventních firem odpovídají výsledkům uvedeným 
v tabulce 1, počty registrovaných a aktivních firem korespondují s údaji Českého statistického 
úřadu (ČSÚ) za rok 2011. Ze stránek ČSÚ byla zvolena nejnovější dostupná data (nebyl 
například použit průměr za poslední tři období), protože Úřad práce ČR ve své statistice 
obsahoval nejstarší rozhodné období od prosince 2011.  

                                                 
2http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&childsel0=1&childsel0=1&cisl

otab=ORG9030UC&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp 
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Tab. 2: Podíl insolventních subjektů na registrovaných a aktivních subjektech 

Sekce Název 
Ins. 

subjekty 
Reg. 

subjekty 
Aktivní 
subjekty 

Podíl na 
reg. 

Podíl na 
aktivních 

A Zemědělství, lesnictví a rybářství 8 105 024 69 790 0,0076% 0,0115% 
B Těžba a dobývání 1 654 433 0,1529% 0,2309% 
C Zpracovatelský průmysl 71 313 642 178 650 0,0226% 0,0397% 

E 

Zásobování vodou; činnosti 
související s odpadními vodami, 
odpady a sanacemi 5 11 575 7 406 0,0432% 0,0675% 

F Stavebnictví 70 327 356 189 102 0,0214% 0,0370% 

G 

Velkoobchod a maloobchod; 
opravy a údržba motorových 
vozidel 154 668 950 301 732 0,0230% 0,0510% 

H Doprava a skladování 24 74 345 46 539 0,0323% 0,0516% 

I 
Ubytování, stravování a 
pohostinství 33 140 685 73 675 0,0235% 0,0448% 

J 
Informa ční a komunikační 
technologie 13 56 010 37 612 0,0232% 0,0346% 

K Peněžnictví a pojišťovnictví 1 42 322 28 592 0,0024% 0,0035% 
L Činnosti v oblasti nemovitostí 33 152 349 70 089 0,0217% 0,0471% 

M 
Profesní, vědecké a technické 
činnosti 34 338 147 199 297 0,0101% 0,0171% 

N 
Administrativní a podpůrné 
činnosti 10 65 782 37 299 0,0152% 0,0268% 

P Vzdělání 1 41 717 28 018 0,0024% 0,0036% 

R 
Kulturní, zábavní a rekreační 
činnosti 1 61 581 30 579 0,0016% 0,0033% 

S Ostatní činnosti 5 187 918 94 047 0,0027% 0,0053% 

Zdroj: Sestaveno autorem, rozsah zkoumaného časového období insolvence prosinec 2011 – září 2012 

Tři nejčastěji zastoupené sekce – tj. zpracovatelský průmysl, stavebnictví a velkoobchod, 
maloobchod nevykazují výrazné rozdíly v proporcionalitě insolventních subjektů na celkovém 
počtu subjektů. 

Reorganizace 
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, často nazývaný jako 

insolvenční zákon, který nahradil hojně kritizovaný zákon 328/1991 Sb., o konkurzu a 
vyrovnání, umožnil řešení úpadku pomocí reorganizace. Cílem reorganizace je udržení 
podnikatelské aktivity jednotky dotčené úpadkem. Ve Spojených státech amerických tuto 
problematiku upravuje Kapitola 11 (Chapter 11 of US Bankruptcy Law), v České republice 
nalezneme úpravu reorganizace v hlavě 2 zákona č. 182/2006 Sb., který nabyl účinnosti od 
1. ledna 2008.  

Čtyři roky po nabytí účinnosti zákona se silně začínají ozývat hlasy, že zákon nenaplnil 
představy o zvýšeném využívání řešení úpadku podnikatelské jednotky pomocí reorganizace, 
obecněji pomocí sanačního postupu. Blíže se k této problematice vyjadřují např. Richter 
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(2011), Smrčka, Artlová, Schönfeld (2012) a Randáková s Bokšovou (2012). Uveďme jeden 
z komentářů z článku Diskvalifikace sanačního principu v insolvenční praxi (Schönfeld, 
Smrčka 2012), kde jsou vyjmenovány tři základní předpoklady sanačního principu jako 
udržení zaměstnanosti, zachování specifického know-how podnikatelského subjektu a snížení 
potenciálních škod na „celkovém bohatství“. Tyto tři argumenty jsou v článku označeny jako 
velmi vágní a těžce doložitelné ekonomickými argumenty. Předpoklady více vycházejí 
z politických než ekonomických pohnutek. 

České reorganizace v číslech 

Ponechme ale stranou diskuse nad účinností zákona nebo pohnutkami sanačního principu 
v právních řádech vyspělých zemí a zaměřme se na statistická data mapující období 2008 – 
2. čtvrtletí 2012 v České republice. Tabulka 3 ukazuje počet povolených reorganizací a 
schválených reorganizačních plánů.  

Tab. 3: Reorganizace v České republice za období 2008 - 20123 

Počet subjektů 2008 2009 2010 2011 2012 
Povolení reorganizace 6 16 19 17 7 
Schválení reorganizačního plánu - 9 13 11 6 

Zdroj: http://www.insolvencnizakon.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html 

Oficiální statistika nám ale neposkytne žádné další informace než absolutní počet subjektů dle 
jednotlivých čtvrtletí a krajských soudů, kde byl příslušný případ projednáván. Analýzou 
takových dat můžeme postihnout jen časovou a prostorou dynamiku. Pro potřeby podnikové 
ekonomiky bychom nepochybně ocenili širší množství dostupných dat, ze základních uveďme 
odvětví činnosti podniku směřujícího do reorganizace nebo jeho velikost dle počtu 
zaměstnanců a majetkové báze. Jak jsme zmínili výše, tak tyto nedostatky potřebné struktury 
informací o insolvenčních řízeních zmiňuje ve svých pracích Kislingerová. 

Jednou z možností, jak se s problémem vypořádat, je získání dat z alternativních zdrojů. 
Bohužel insolvenční rejstřík nám umožňuje vyhledávání dle jednotlivých (individuálních) 
kauz. Kislingerová (2012a) se vyjadřuje, že práce tohoto typu s insolvenčním rejstříkem je 
v podstatě nemožná, nebo neobyčejně časově náročná. V éře databází, elektronických zdrojů a 
rozšířených možností data miningu musí existovat rychlejší způsob získání potřebných dat.  

Prvním krokem je seznam subjektů, kterým byla povolena reorganizace. Seznam subjektů 
není k nalezení v rámci insolvenčního rejstříku, Českého statistického úřadu ani zdroje 
www.insolvencnizakon.cz. Ve fázi rešerše literatury byl objeven příspěvek Linkage of Czech 
Insolvency Proceedings to Bankruptcy Reorganization (Randáková, Bokšová 2012), který 
obsahuje soupis subjektů, jímž byla v období 1. ledna 2008 – 31. března 2012 povolena 
reorganizace. Seznam obsahuje 33 podnikatelských jednotek, kterým byla povolena 
reorganizace, části z nich byl již schválen i reorganizační plán, ostatním je plán schvalován 
nebo připravován.  

Cílem tohoto článku je zmapovat insolvenční řízení dle ekonomických činností, a proto 
nezbývala jiná alternativa, než převažující ekonomické činnosti vyhledat „ručně“. Insolvenční 
rejstřík4 a obchodní rejstřík5 se ukázaly volbou zcela nesprávnou. Insolvenční rejstřík 

                                                 
3 Data mapující rok 2012 zahrnují jen první dvě čtvrtletí.  
4 https://isir.justice.cz/isir/ 
5 https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$ 
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odkazuje na obchodní rejstřík, ve kterém jsou ale uvedena podnikatelská oprávnění 
společnosti, a ne její převažující činnost. Využití komerční databáze (např. Albertina) bylo 
omezeno, protože zadávání dotazu do databáze dle názvu subjektu je oproti zadávání 
identifikačního čísla subjektu (IČO) výrazně časově náročnější, a proto byl použit Centrální 
registr dlužníků České republiky6, který převažující činnost společností udává. Slovně 
uvedená převažující činnost byla poté zakódována dle Klasifikace ekonomických činností 
(CZ-NACE), jak je uváděna Českým statistickým úřadem7. Systematizované výsledky dle 
převažující ekonomické činnosti jsou představeny v tabulce 4. 

Tab. 4: České reorganizované podniky dle převažující ekonomické činnosti 

Sekce Název 
CZ-

NACE 
Počet 

subjektů 

Kumulovaný 
počet 

subjektů za 
sekci 

A Zemědělství, lesnictví a rybářství 1 1 1 

C Zpracovatelský průmysl 

10 2 

22 

13 2 
16 1 
17 1 
22 1 
23 1 
24 4 
25 4 
28 2 
29 1 
30 1 
33 2 

F Stavebnictví 41 1 1 

G 
Velkoobchod a maloobchod; 
opravy a údržba motorových 
vozidel 46 2 

2 

H Doprava a skladování 49 2 2 

I 
Ubytování, stravování a 
pohostinství 

55 1 
2 

56 1 

M Profesní, vědecké a technické 
činnosti 70 1 

1 

R Kulturní, zábavní a rekreační 
činnosti 93 1 

1 

Zdroj: Sestaveno autorem na základě článku Randáková, Bokšová (2012) a informací v Centrální registru 
dlužníků České republiky, rozsah zkoumaného časového období insolvence leden 2008 – březen 2012 

Tabulka 4 obsahuje 32 podniků, ač dříve byl zmiňován seznam 33 položek. Z tabulky byla 
vyloučena firma SLOVKORD, a.s., která je registrována ve slovenské Senici a součástí 

                                                 
6 http://www.centralniregistrdluzniku.cz/ 
7 http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_(cz_nace) 
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českých insolvenčních řízení se stala jako člen skupiny KORDÁRNA, kdy byla tato náročná 
kauza řešena jako přeshraniční insolvence.  

Díky tabulce 4 docházíme k závěrům, že nejčastěji procházejí reorganizací podniky 
zpracovatelského průmyslu (68 % zkoumaného vzorku), nejčastěji reorganizovanými 
odvětvími se nám stávají CZ-NACE 24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; 
slévárenství a CZ-NACE 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě 
strojů a zařízení (obě shodně se zastoupením 12,5 %). 

Diskusi nad výsledky bude obsahovat závěrečná kapitola textu, kde dojde i ke srovnání 
výsledků pro insolventní subjekty dle statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí. Na tomto 
místě ale upozorněme na výraznou diskrepanci mezi tabulkou 3 a 4. Počet insolventních 
subjektů, u kterých byla schválena reorganizace, je dle Randákové s Bokšovou 33, naopak 
oficiální statistika8 za stejné období 1. ledna 2008 – 31. března 2012 vykazuje 62 subjektů, 
což je téměř dvojnásobek. Článek Linkage of Czech Insolvency Proceedings to Bankruptcy 
Reorganization neobsahuje subjekty, které byly ze vzorku vyloučeny, ani důvod, proč by 
k vyloučení některých subjektů mohlo dojít. Jedním z vysvětlení by mohlo být, že ač u 
subjektu byla schválena reorganizace, tak následně připravený reorganizační plán schválen 
nebyl a úpadek subjektu se řešil jinak než pomocí reorganizace. 

Diskuse 
Výsledky uvedené v kapitolách Insolventní podniky dle ekonomických činností a České 

reorganizace v číslech neposkytují totožné výsledky. Reorganizací se nejčastěji používá u 
subjektů působících ve zpracovatelském průmyslu, naopak u obecného souboru insolventních 
podniků jsme neprokázali převažující sekci CZ-NACE a kromě zpracovatelského průmyslu se 
jako nejčastější obory insolvencí ukázalo stavitelství a velkoobchod, maloobchod.  

Možných důvodů diametrálně odlišných výsledků se dá najít hned několik: 

• velikost vzorku, 

• uvažované časové období, 

• metodika vykazování, 

• podmínky reorganizace. 

První soubor podniků dle Úřadu práce ČR obsahoval 464 pozorování, naopak druhý dle 
schválených reorganizací obsahoval jen 32 jednotek, což zatěžuje výsledky statistickou 
chybou. Uvažované časové období je také rozdílné: zatímco reorganizace postihují období od 
1. ledna 2008 do 31. března 2012, tj. od počátku účinnosti insolvenčního zákona až téměř do 
současnosti, tak insolventní podniky dle Úřadu práce ČR jsou vykazovány jen pro 
nejaktuálnější období, protože slouží k ochraně zaměstnanců, kteří mohou přihlásit své 
mzdové nároky u úřadu práce. 

Tím se dostáváme k metodice vykazování, zatím jsme totiž nezodpověděli otázku, zda se 
vzorky zkoumaných dat neliší právě metodikou. Podniky vstupují do reorganizace na základě 
rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu. Jakým způsobem se ale dostávají insolventní 
podniky na seznam úřadů práce? Zdroj dat je naprosto stejný, protože insolvenční soud9 
informuje úřad práce o vyhlášeném moratoriu před zahájením insolvenčního řízení nebo o 

                                                 
8 http://www.insolvencnizakon.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html 
9 detailněji http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/insolvence/ins_prava/ 
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podaném insolvenčním návrhu. Zaměstnanec může uplatnit své nároky k úřadu práce 
nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy byl insolventní 
zaměstnavatel úřadem práce zveřejněn, a proto jsou informace poskytované Úřadem práce ČR 
omezené na nejaktuálnější období. 

Klíčovým prvkem rozdílnosti mezi oběma zkoumanými vzorky jsou podmínky 
reorganizace. Ne každému podniku může být dle platného právního řádu umožněna 
reorganizace. Hlava 2, díl 2, paragraf 316 zákona č. 182/2006 Sb. přibližuje přípustnost 
reorganizace: 

• „Reorganizace je přípustná, jestliže celkový obrat dlužníka podle zvláštního právního 
předpisu 46) za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu dosáhl 
alespoň částku 100,000.000 Kč, nebo zaměstnává-li dlužník nejméně 100 zaměstnanců v 
pracovním poměru.“  

• „Jestliže dlužník společně s insolvenčním návrhem nebo nejpozději do 15 dnů po 
rozhodnutí o úpadku předložil insolvenčnímu soudu reorganizační plán přijatý alespoň 
polovinou všech zajištěných věřitelů počítanou podle výše jejich pohledávek a alespoň 
polovinou všech nezajištěných věřitelů počítanou podle výše pohledávek“, omezení 
uvedené výše se nevyužije. 

Podmínky reorganizace upravující velikost subjektu v podobě obratu nebo počtu zaměstnanců 
jsou kompatibilní výhradně se sekcí Zpracovatelský průmysl, protože pokud bychom udělali 
srovnání, tak podniky pohybující se ve velkoobchodě/maloobchodě budou ve srovnání se 
zpracovatelským průmyslem menšími subjekty. Samozřejmě je zde ještě možnost předložit 
schválený reorganizační plán, ale to není věc jednoduchá. 

Za klíčový prvek důvodu rozdílnosti výsledků pro oba zkoumané soubory jmenujme 
závěrem podmínky upravující, jaké firmy ne/mohou vstoupit do reorganizace. 

Závěr 
Cílem článku bylo odstranit nedostatek informací o insolvenčních řízeních v prostředí České 
republiky. Příspěvek se výhradně zaměřil na zacelení informační mezery o převládající 
činnosti dlužníka. Dosud nebyla podobná práce publikována, protože jedinou možností, jak 
získat dostatečně rozsáhlý datový vzorek, byla studie jednotlivých insolvenčních případů. 
Vzhledem ke skutečnosti, že taková práce se dá označit za mravenčí, tak náš získaný rozsáhlý 
vzorek dat se musí vypořádat se svými omezeními, z nichž nejvýznamnějším je to, že vzorek 
mapuje pouze nejaktuálnější insolvenční případy výhradně obchodních společností. 

Přesto náš příspěvek ukazuje, že při využití databází není nemožné data získat a zpracovat ve 
velmi krátké době. Ve výzkumu se dá dále pokračovat, ať již zjištěním regionálního členění 
insolventních subjektů, či opakováním stejného postupu se zdrojovými daty Úřadu práce ČR 
po uplynutí půl roku, což by umožnilo časovou analýzu. Jako velmi omezená se jeví možnost 
získání informací o majetkové bázi s následným statistickým vyhodnocením, protože naprostá 
většina subjektů nezveřejňuje svoje roční výkazy na serveru www.justice.cz, odkud je poté 
získávají komerční databáze. 
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Controller v měnícím se globálním prostředí  
Controller in changing global business environment 

Karel Čermák 

ABSTRAKT   

Článek se zaměřuje na roli controllera v měnícím se globálním prostředí. Na základě 
současného vývoje ekonomiky popisuje roli controllera a porovnává ji s obdobím před 
finanční krizi. V článku je zjištěno, že měnící se globální prostředí má na pozici controllera a 
na požadavky na jeho vlastnosti a dovednosti vliv. Během této doby nabyla pozice controllera 
na významu především kvůli vyšší volatilitě a nejistotě v podnikání. Je to dáno tím, že 
společnosti čelí zcela nový výzvám, pro něž již tradiční způsob finančního řízení a měření 
výkonnosti nestačí. Controller je tak nucen mnohem více se zaměřit na nefinanční ukazatele 
hodnocení výkonnosti společnosti a pochopit činnost a obor podnikání jednotlivých 
společností. V osobních vlastnostech controllera je kladen důraz na měkké dovednosti, jakými 
jsou komunikativnost a předvídavost, které nahrazují tradiční analytické schopnosti. V rámci 
rozhodování a řízení se jeho vliv posiluje a operativní řízení se posouvá směrem k řízení 
strategickému. S tím souvisí i růst významu controllera v rámci strategie lidských zdrojů dané 
společnosti, kdy controller začíná být funkcí, které se personalisté čím dál tím více věnují. 

Klí čová slova: controlling, controller, měkké ukazatele hodnocení výkonu, role controllera 

 

ABSTRACT   

This paper is focusing on the role of controller in global changing environment. It describes 
the role based on current development of global economy and compares it with the role before 
financial crisis. It is found that changing global business environment has impact on the 
controller‘s position and requirements on his skills and knowledge mainly due to the fact of 
increasing volatility and uncertainty in business. It is due to the fact that companies face 
totally different challenges for which traditional methods of financial management and 
measurement of financial performance are insufficient. Controller has to more and more focus 
on non-financial indicators of business performance. Moreover he has to be able to 
understand the business of the company and the business sector. In terms of personal qualities 
it is necessary to master soft skills such as be communicative. These skills are replacing the 
traditional analytical skills. Furthermore controller is strengthening his position in strategic 
decision making that is replacing operating decision making. This links to the increasing 
importance of controllers within human resources strategy where human resources managers 
are more and more acknowledging the importance of career development of this position in 
the company. 

Key words: controlling, controller, soft factors of performance measurement, role controller 

JEL classification: M21, F65 
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Cíl článku 
Cílem tohoto článku je analyzovat, jaký vliv má současné ekonomické prostředí a 

globalizovaný svět na postavení controllera ve společnostech. V první části bude nejprve 
charakterizovat současné ekonomické prostředí a výzvy, kterým globálně působících 
společnosti čelí, v druhé části charakterizuji, kdo je controller a co má na starosti, v poslední 
části se zaměřím na to, jak mění postavení a role controllera ve společnosti.  

Ekonomické prostředí 
Důvodem pro výběr tématu tohoto článku je současný vývoj ve světové ekonomice a nové 

výzvy, které podniky čelí. Po finanční krizi z let 2008 a 2009 a následném zpomalení růstu 
světové ekonomiky stále není jisté kdy a zda vůbec se světová ekonomika vrátí 
k předkrizovému růstu. To co původně začalo jako krize na americkém trhu hypoték, se 
postupně přelilo do Evropy v dluhovou krizi ekonomicky slabších států. Tato dluhová krize 
není zdaleka vyřešena a Evropa čelí neustálým tlakům na jejich rychlé a efektivní řešení. 
K tomu se přidávají obavy z růstu na rozvíjejících se trzích především v Číně, která byla 
dosud i přes zpomalení rozvinutých zemí ohniskem růstu, kde si společnosti mohly 
kompenzovat pokles tržeb a zisků z rozvinutých zemí. 

Česká republika jako silně exportně orientovaná ekonomika se tomuto vývoji nemůže 
vyhnout. I když České republika nemá problémy se splácením svých dluhů a české banky 
nedrží ve svých rozvahách dluhopisy problémových zemí, zpomalení poptávky v rozvinutých 
zemích především v Evropské unii po zboží vyráběném v České republice působí na výrobu a 
tedy i tržby českých exportních podniků. Jedním z řešení je větší orientace na rozvíjející se 
trhy, to však není jednoduché v krátkém období, i když dlouhodobě to řešením je. K tomu se 
navíc v České republice přidává pokles spotřeby domácností.  

Pro společnosti vzniká v tomto novém, rychle se měnícím a značně nestabilním prostředí 
mnoho nových výzev. Globálně působící společnosti mohou částečně kompenzovat poklesy 
na jednotlivých trzích, orientací na trhy, které nabízejí vyšší růstový potenciál. Nicméně 
globální konkurence již neumožňuje nikde na světě dosahovat bezrizikových zisků a růstu. 

Toto měnící se prostředí silně ovlivňuje a mění požadavky na všechny osoby působící 
v těchto společnostech, boří zavedené postupy a léty osvědčenou praxi. Vnáší to veškerých 
aktivit silnou volatilitou a nutnost rychle se přizpůsobovat těmto změnám. Nejinak je tomu i 
finančních pozic a struktur, do kterých patří i controlling.   

Definice controllingu 

Pojem controlling vychází z anglického slova „to control“ tj. kontrolovat a poprvé se tento 
pojem objevuje v USA na konci 19. století. Po druhé světové válce se rozšiřuje i do Německa 
a Japonska. Výzkum v oblasti controllingu je silně spojen právě s německy mluvícím 
prostředím. Do českého prostředí byl controlling uveden s pádem komunismu a příchodem 
nadnárodních firem po roce 1989. 

International Group of Controlling definuje controlling a controllera jako osobu, která má 
za úkol tvořit a sledovat manažerské procesy jakými jsou definice cílů, plánování a řízení 
Controller zároveň přejímá částečnou zodpovědnost za jejich plnění. Dále má za úkol zajistit 
transparentnost v oblastech jakými jsou měření výkonnosti, strategie a finanční plánování a 
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přispět tím tak k vyšší výkonnosti společnosti. Controlleři jsou zároveň zodpovědní za 
reporting a předávání důležitých informací nutných pro manažerské rozhodování10. 

Rozdíl mezi controllerem a účetní 
Poměrně často bývá v obecném povědomí zaměňována pozice controllera a účetního, i 

když se obě pozice zásadně liší. Zatímco účetní má na organizací zpětný pohled, controller se 
vždy dívá dopředu. Účetní má za úkol zajistit, aby finanční výkazy odpovídaly realitě, 
controller využívá těchto výkazů, aby na jejich základě byl schopen předvídat budoucí 
události. Controller tedy přímo nezodpovídá za správnost finančích výkazů, ale musí být 
schopen v nich jasně číst a interpretovat je. 

Dále účetní slouží jako podpora podnikání ve společnosti, zatímco controller funguje jako 
poradce. I když se žádná společnost bez obou funkcí neobejde, účetní nebývá považován za 
nedílnou součást podnikání, naopak controller jím je. To potvrzuje současný trend spojovaný 
s globalizací a tím je outsourcing.  Outsourcingem v tomto ohledu myslím přesun funkcí, 
které nejsou klíčové pro chod organizace do center sdílených služeb ať už v rámci samotné 
společnosti nebo do rukou zcela jiných společností, které se na danou oblast specializují. 
Častými oblastmi, které jsou outsourcovány jsou zákaznické servisy, mzdové účetnictví, 
informační technologie a právě účetnictví11. Controlling však outsourcován nebývá. 

Jak z definice controllingu, tak z jeho porovnání s pozicí účetního lze vyvodit, že 
controlling patří ke klíčovým a základním funkcím společností. 

Role controllera v organizaci dříve a dnes 

Pozice controllera 

Controller by měl být součástí každé organizaci, jeho role je přímo v srdci každé jednotky 
a slouží jako partner a poradce všem manažerům, kteří jsou zodpovědní za řízení organizace. 

Dříve byl controller považován za toho, kdo vyhotovuje reporty, analyzuje odchylky od 
plánu a na základě těchto odchylek, které předvádí managementu, jsou managementem dělána 
rozhodnutí, která controller v podobě finančních a jiných plánů zhmotňuje. Dnes je pro 
controllera klíčové porozumění oboru podnikání každé společnosti a jeho schopnost využívat 
tyto znalosti pro reálná doporučení managementu. Již tedy není neobvyklé, že controller při 
nástupu do společnosti prochází kolečkem, kdy si zkouší funkce v různých odděleních, které 
s jeho budoucí prací zdánlivě nesouvisejí. Toto však může znamenat i částečnou nevýhodu 
v mobilitě controllera v rámci kariérního růstu. Zatímco dříve byli lidé z financí považováni 
z hlediska oboru činnosti společnosti za vysoce flexibilní, dnes jsou již považovány i za 
specialisty v tom daném oboru. Vzhledem k tomu, že stává i specialistou na obor podnikání, 
není pro něj zcela snadné ho změnit ze dne na den. Je to dáno tím, že charakter podnikání je 
zcela odlišný i z pohledu controllingu ve službách, výrobních společnostech nebo bankách. 
Neplatí již tedy, že čísla jsou vždy čísla bez ohledu na ty společnosti. 

I když pojem controller vyšel z pojmu kontrolovat, což je mimo jiné také jeho úkolem, na 
controllerovi je vždy požadováno, aby po kontrole toho, zda jsou dodržována pravidla a 
standardy společnosti pouze nekonstatoval fakta, ale byl schopen navrhnout řešení a jak 
tohoto řešení dosáhnout. Stejně tak pokud společnost nedosahuje cílů, controller neslouží 

                                                 
10 Mission Statement  Controller - International Group of Controlling (2002) viz zdroj č.3 
11 Henkel - Opening of Shared Service Center for Finance & Accounting in Slovakia (2007) viz zdroj č. 1 
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pouze k tomu, aby plošně škrtal náklady, ale aby jeho řešení byla obhájitelná a pomohla ke 
splnění cílů.  

Controller je sice stále zodpovědný za vytváření reportů, ale k této zodpovědnosti je 
přidána i povinnost relevantně komentovat a doporučovat další rozhodnutí, které z reportů 
plynou. Finanční oblast již tedy není pouze černou skříňkou, v které umí číst a mohou číst 
pouze lidé z oblasti financí. 

Vlastnosti controllera 

Controller nejčastěji komunikuje s lidmi z rozdílných oblastí společností, musí být 
schopen používat společný jazyk, který může být zcela rozdílný oproti finančnímu výkazy, 
který je používán mezi lidmi s financí. S tím souvisí výše zmíněná transparentnost. Pokud 
jeho činy nejsou transparentní, vede to k nepochopení a ke špatným manažerským 
rozhodnutím. Tyto měkké dovednosti jsou důležité kvůli rostoucímu důrazu na nefinanční 
ukazatele v rámci hodnocení výkonnosti společnosti. Tyto ukazatele nevyplývají zcela 
jednoznačně z finančních výkazů, vyžadují více interpretace, hodnocení a pochopení 
z pohledu podnikání společnosti12. 

Pozice controllera se stává důležitou i z hlediska účasti na vedení společnosti, jehož je 
nedílnou součásti. Pouze pokud je informován o strategii ve všech oblastech, ať již 
podnikatelské či personální, je schopný efektivně předvídat její dopady. Žádné rozhodnutí 
v dobře fungující společnosti by nemělo být přijato bez vědomí controllera. Controller tak 
slouží jako partner generálnímu řediteli, je jeho pravou rukou a pomáhá mu v řízení 
společnosti  

Mění se i požadavky na osobnost controllera. Zatímco dříve byly požadovány především 
analytické a numerické vlastnosti, postupně se vlastnosti přesouvají ke schopnosti 
komunikovat s lidmi, být předvídavý, zvídavý a asertivní. Toto jsou vlastnosti, které jsou 
obvykle požadovány na pozicích mimo finance. Z hlediska technických dovedností není již 
požadováno, aby controller znal přesné daňové zákony a legislativní normy. Právě v tomto by 
mu mělo být nápomocno účetní oddělení a daňoví poradci. Je pouze třeba, aby znal rámec a 
principy legislativy. To je třeba dát do souvislosti i s mobilitou, kdy controlleři se v globálně 
působících společnostech mnohem častěji přesouvají mezi zeměmi a pro dosažení pozice 
finančního ředitele je tak již obvykle podmínkou zahraniční zkušenost. I proto controller 
nemůže být odborníkem na lokální pravidla a postupy. 

Čím controller není 

Je třeba ovšem říci, že controller sám organizaci v rámci problémů či krize sám 
nezachrání a jeho role ani není být zachráncem. Controller není zodpovědný za dosahování 
cílů a výsledků společnosti. Je součástí stanovování cílů a dohlíží na jejich plnění. Na základě 
svých analýz je jeho úkolem upozornit na možná rizika ve všech oblastech podnikání a 
doporučit řešení, ale již nemůže zajistit jejich plnění. 

Controller se rozhoduje a vydává doporučení na základě informací a dat, které dostává 
z různých oblastí a oddělení. Ne vše tedy vychází tedy přímo od něj a nenese tedy za 
spolehlivost všech dat přímou zodpovědnost. Spolehlivost a přesnost dat tak závisí i na 
osobách mimo finanční oddělení. 

                                                 
12 Eva Kislingerová a kol. – Nová ekonomika. Nové příležitosti (2011) str. 183, viz zdroj č.2 
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Kariéra controllera 

Společnosti, které dříve kladli při kariérním rozvoji svých zaměstnanců důraz na pozice, 
které byly pro společnost považovány za klíčové a těmito pozicemi se i navenek při náboru 
především prezentovaly, začínají klást důraz i na rozvoj potenciálu controllerů a jejich 
kariérnímu úspěchu.  

Jako příklad poslouží společnost L’Oréal, která je známá kariérou a expertízou v oblasti 
marketingu a obchodu. Dle ředitele ekonomických záležitostí L’Oréalu Arnaud Legraina je 
dlouhodobým cílem společnosti přilákat nejlepší talenty nejen do oblasti marketingu a 
obchodu, ale také do oblasti controllingu a stát se tak vůdčí společností i v této oblasti13. 

Závěr 
Pozice controllera se v současných globálně působících úrovních mění. Stále více je 

kladen důraz na controllera jako partnera vedení společnosti a poradce, který rozumí 
podnikání a technické dovednosti přestávají být klíčové. Z hlediska osobnosti je po 
controllerovi vyžadováno, aby zlepšoval dovednosti, jakými jsou komunikativnost a 
předvídavost, které přesunují do pozadí analytické dovednosti. 

Celkově lze říci, že role controllera nabrala během posledních let na větším významu a 
stává se klíčovou a nedílnou součástí každé společnosti. 
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Financial Reporting Disclosure Practices: The 
Particular Case of Fair Value Measurement #### 
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ABSTRACT   

The financial reporting process generating information which is useful in relation to user 
needs helps companies in becoming more competitive within both the local and global 
environment. Paper contributes to the body of literature dealing with financial reporting 
disclosure practices: there is studied the issue of disclosures on fair value measurements in the 
financial statements. The employed research design imposes the construction of a guide of 
best practices that is further used in computing a disclosure index. Based on a sample of 
companies belonging to the financial sector we analyze to which extant they disclose 
information on fair value measurements used in financial reporting. In order to achieve the 
objective of this study there was calculated a firm-based disclosure score called disclosure 
index. Descriptive analysis and potential correlation between this index and the use of fair 
value for financial reporting valuations are further investigated. 

Key words: Fair value measurement; Disclosure; Valuation; Financial reporting. 
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Introduction 
The financial reporting process involves an extremely complex relationship between 

accounting, regulators and markets. As the 2010 International Accounting Standards Board’s 
2010 Conceptual Framework for Financial Reporting emphasizes, the objective of general 
purpose financial reporting is to provide financial information about the reporting entity that 
is useful to existing and potential investors, lenders and other creditors in making decisions 
about providing resources to the entity. This automatically attributes a special status to 
investors whose needs, due to their role of providing resources for the entity, must be taken 
care of. The international accounting standard setter therefore admits to put investors first 
among the users of accounting information. Even when looking at other stakeholders, the 
purpose of the financial reporting process would be to provide information that is useful for 
the decision making process. The term accounting information covers both quantitative and 
qualitative data. Sound corporate governance policies should therefore stimulate companies 
into presenting information that is useful when analyzed in relation to users’ needs. Despite 
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sounding quite simple, practice often shows us that this represents an objective which is not 
easy to be achieved. 

It is our argument that aiming for a financial reporting process that generates information 
which is useful in relation to users’ need helps companies in becoming more competitive 
within both the local and global environment. Paper focuses on a narrower objective of 
analyzing companies’ disclosure practices in relation to fair value measurement.  

Disclosure represents a highly studied topic in accounting research literature. As 
Dumontier and Raffournier (1999) also explain, when discussing disclosure we must make the 
distinction between voluntary and mandatory disclosure, many firms exceeding the disclosure 
requirements by providing information that is not required by the existing law or accounting 
standards. A number of studies develop empirical analyses regarding disclosure practices, 
trying to identify corporate characteristics that could help in predicting the disclosure level of 
a company.  Overviews on empirical disclosure literature have also been developed (Healy 
and Palepu, 2001; Core, 2001; Fekete et al., 2008; Glaum and Street, 2003; Lang and 
Lundholm, 1996; Tiron-Tudor and Ratiu, 2010). Healy and Palepu (2001) consider six forces 
that affect managers’ disclosure decisions for capital market reasons, as follows: capital 
market transactions, litigation, stock compensation, corporate control contests, stock 
compensation, proprietary costs, and management talent signalling. 

After arguing our focus on disclosure practices, we must also explain our choice of 
investigating companies’ fair value measurement disclosure practices. While fair value 
represents a controversial topic in itself, the recent financial crisis brought it even more into 
the spotlight. Furthermore, the financial sector has always been most interested in accounting 
regulations’ developments in the area of fair value.  This of course is also due to companies 
belonging to the financial sector managing financial instruments which often require fair 
value measurement. Our study analyzes how companies in the financial sector behave in 
relation to fair value measurements and the implicit disclosure, and to which extent these 
disclosures were influenced by the recent financial crisis. Therefore we selected 20 publicly 
traded companies from the financial sector. A total of 10 companies were selected from the 
constituents of the London Stock Exchange index FTSE 100. The other 10 companies were 
selected from the constituents of the Frankfurt Stock Exchange DAX and MDAX indices. We 
analyzed these companies’ financial statements for the years 2007, 2008 and 2009. 
Afterwards we used a well-known method in the literature which consists on calculating a 
firm-based disclosure score called disclosure index, made a descriptive analysis of his 
evolution in time and space and searched a possible correlation between this index and the use 
of fair value for financial reporting valuations. 

Following the analysis being performed, we determined that fair value measurements 
disclosure index had an upward evolution during the study period, expected phenomenon 
since the ambiguity surrounding the presentation and measurement of fair values in the 
financial statements often resulted in blaming it during the recent economic and financial 
crisis. 

Research Design and Methodology 
One of the first elements in a research design aims the developing of a guide of best 

practices on disclosures about fair value measurements in financial statements that will further 
be employed in computing the disclosure index. The guide is also discussed and used in 
developing the analysis of Matis et al. (2012) which has the same methodological approach, 
but a different research objective. Thus, we examined the requirements of the two well-known 
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accounting standards, IFRS and U.S. GAAP. Due to the fact that IFRS 13 Fair Value 
Measurement was developed in a joint project of the IASB and FASB, as part of the 
Memorandum of Understanding (MoU), and later also FASB issued Accounting Standards 
Update (ASU) No. 2011-04 Amendments to Achieve Common Fair Value Measurement and 
Disclosure Requirements in U.S. GAAP and IFRSs, fair value measurement and disclosure 
requirements are largely the same in the two sets of standards. Based on the developed 
analysis we further established the following disclosures that we consider necessary in the 
financial statements in order to assure a better informing of the users of accounting 
information: 

1. For recurring and non-recurring fair value measurements, the fair value measurement at 
the end of the reporting period. Recurring fair value measurements of assets or liabilities 
are those that other IFRSs require or permit in the statement of financial position at the 
end of each reporting period (IFRS 13, paragraph 93(a)). 

2. For non-recurring fair value measurements, the reasons for the measurement). Non-
recurring fair value measurements of assets or liabilities are those that other IFRSs require 
or permit in the statement of financial position in particular circumstances14 (IFRS 13, 
paragraph 93(a)). 

3. For recurring and non-recurring fair value measurements, the level of the fair value 
hierarchy within which the fair value measurements are categorised in their entirety (IFRS 
13, paragraph 93(b)). 

4. For assets and liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair 
value on a recurring basis, the amounts of any transfers between Level 1 and Level 2 of 
the fair value hierarchy, the reasons for those transfers and the entity’s policy for 
determining when transfers between levels are deemed to have. Transfers into each level 
shall be disclosed and discussed separately from transfers out of each level (IFRS 13, 
paragraph 91(c)). 

5. For recurring and non-recurring fair value measurements categorised within Level 2 and 
Level 3 of the fair value hierarchy, a description of the valuation technique(s) and the 
inputs used in the fair value measurement. If there has been a change in valuation 
technique (e.g. changing from a market approach to an income approach or the use of an 
additional valuation technique), the entity shall disclose that change and the reason(s) for 
making it. For fair value measurements categorised within Level 3 of the fair value 
hierarchy, an entity shall provide quantitative information about the significant 
unobservable inputs used in the fair value measurement. An entity is not required to create 
quantitative information to comply with this disclosure requirement if quantitative 
unobservable inputs are not developed by the entity when measuring fair value (e.g. when 
an entity uses prices from prior transactions or third-party pricing information without 
adjustment). However, when providing this disclosure an entity cannot ignore quantitative 
unobservable inputs that are significant to the fair value measurement and are reasonably 
available to the entity (IFRS 13, paragraph 91(d)). 

6. For recurring fair value measurements categorized within Level 3 of the fair value 
hierarchy, a reconciliation from the opening balances to the closing balances, disclosing 
separately changes during the period attributable to the following: 

                                                 
14 One of these situations is that when an entity measures an asset held for sale at fair value less costs to sell in 

accordance with IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations because the asset’s 
fair value less costs to sell is lower than its carrying amount. 
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a) total gains or losses for the period recognised in profit or loss, and the line item(s) in 
profit or loss in which those gains or losses are recognised (IFRS 13, paragraph 91(e)); 

b) the amounts of any transfers into or out of Level 3 of the fair value hierarchy, the 
reasons for those transfers and the entity’s policy for determining when transfers 
between levels are deemed to have occurred. Transfers into Level 3 shall be disclosed 
and discussed separately from transfers out of Level 3 (IFRS 13, paragraph 91(e)). 

7. For recurring and non-recurring fair value measurements categorised within Level 3 of the 
fair value hierarchy, a description of the valuation processes used by the entity (IFRS 13, 
paragraph 91(g)). 

8. For recurring fair value measurements categorised within Level 3 of the fair value 
hierarchy a narrative description of the sensitivity of the fair value measurement to 
changes in unobservable inputs if a change in those inputs to a different amount might 
result in a significantly higher or lower fair value measurement. If there are 
interrelationships between those inputs and other unobservable inputs used in the fair 
value measurement, an entity shall also provide a description of those interrelationships 
and of how they might magnify or mitigate the effect of changes in the unobservable 
inputs on the fair value measurement (IFRS 13, paragraph 91(h)). 

9. An entity shall present the quantitative disclosures required by this IFRS in a tabular 
format unless another format is more appropriate (IFRS 13, paragraph 99). 

Our sample comprised 20 publicly traded companies from the financial sector. A total of 
10 companies were selected from the constituents of the London Stock Exchange index FTSE 
100. We selected the FTSE index because it represents the performance of the 100 largest 
blue chip15 companies listed on the London Stock Exchange, which have a total market 
capitalization that worth 81% of the UK stock market16. The other 10 companies were 
selected from the constituents of the Frankfurt17 Stock Exchange DAX and MDAX indices. 
These two indices were chosen because DAX is the index of the first 30 German blue chips 
and MDAX is the index of the following 50 companies of Frankfurt Stock Exchange, 
considering the criteria of market capitalization. 

The two stock exchanges were selected based on a FESE18 report for the year 2012, report 
which states that the two stock exchanges have recorded the highest turnover, and London 
Stock Exchange is placed on the first position19. All the companies are selected from the 
financial sector because for the companies in this sector the percentage of assets measured at 
fair value is higher, which is why in the recent economic and financial crisis they have 
aroused the greatest controversy about the value of financial assets. 

The time horizon covered through our analysis was set so that it allows assessment of the 
impact of the recent financial crisis on companies’ volume of disclosures on fair value 
measurements. Thus, for each company we investigated the financial statements of the years 
2007, 2008 and 2009. We chose these financial years since the financial, monetary and 

                                                 
15 The term blue chip is a label used to describe a publicly recognized, well-established and financially sound 

company. Blue chips generally sell high-quality, widely accepted products and services. Blue chip companies 
are known to weather downturns and operate profitably in the face of adverse economic conditions, which 
helps to contribute to their long record of stable and reliable growth. 

16 http://www.ftse.com/Indices/UK_Indices/index.jsp accessed at 10.06.2012. 
17 http://deutsche-boerse.com. 
18 Federation of European Securities Exchange 
19 The report can be accessed at http://www.fese.be/en/?inc=art&id=81. 
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banking crisis in 2008 that began as an issue of subprime lending in the United States in 
second quarter of 2008 spread rapidly in the third quarter in Western Europe and in the fourth 
quarter in Central and Eastern Europe. Therefore, we considered it appropriate to analyze the 
situation before the burst of the crisis (2007), the financial statements prepared in 2008 (the 
year in which the crisis spread to Europe) and the statements for 2009. The proposed 
Disclosure Index was computed based on a formula which is quite often used in literature, as 
follows: 

 

(1) 

where: 

DI = Disclosure index, 

di = 1 if information was provided and 0 otherwise, 

m = number of items effectively disclosed, 

n = maximum number of disclosure items possible 

In order to determine DI for all selected companies we have used Microsoft Excel, and in 
this way we had accurate records of items that were been disclosed, as well as those that were 
omitted or were not applicable (n / a) . We classified pieces of information as inapplicable, in 
order not to distort DI by stating that a group did not have disclosed information that could 
not be shown. Once computed the DI, our analysis focuses on the following aspects: 

• DI evolutions in time and space 

• DI correlation with the use of fair value for financial reporting valuations 

Development of the Analysis and Results 

Disclosure Index Evolutions in Time and Space 

In this section we propose, in the first instance, to analyze the determined value of 
disclosure index in space and time. In the following table there is presented an overview of 
disclosure index determined for each company in the sample and for each year included in the 
study. 

Chart 1: Time and Space Evolution of Fair Value Measurements Disclosure Index 

No. Company Country 
Stock 

exchange Sector 
DI 

2007 
DI 

2008 
DI 

2009 

1 Aberdeen GB 
London 
SE 

Financial 
services 0.55 0.77 0.77 

2 Admiral Group GB 
London 
SE Insurance 0.33 0.33 0.33 

3 
 HARGREAVES 
LANSDOWN GB 

London 
SE 

Financial 
services 0.44 0.66 0.77 

4 Aviva GB 
London 
SE Insurance 0.77 0.88 1 

5 Barclays GB 
London 
SE Banks 0.33 0.77 0.88 
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6 HSBC GB 
London 
SE Banks 0.88 0.88 0.88 

7 ICAP GB 
London 
SE 

Financial 
services 0.44 0.44 0.44 

8 Lloyds GB 
London 
SE Banks 0.44 0.44 0.77 

9 Man Group GB 
London 
SE 

Financial 
services 0.22 0.33 0.44 

10 Standard GB 
London 
SE Banks 0.625 0.75 1 

11 GAGFAH Germany 
Deutsche 
Boerse 

Financial 
services 0.22 0.22 0.44 

12 Deutsche Wohnen Germany 
Deutsche 
Boerse 

Financial 
services 0.22 0.22 0.33 

13 Deutsche EuroShop Germany 
Deutsche 
Boerse 

Financial 
services 0.33 0.44 0.55 

14 
Hannover 
Rückversicherung Germany 

Deutsche 
Boerse Insurance 0.55 0.55 0.88 

15 Aareal Bank Germany 
Deutsche 
Boerse Banks 0.625 0.625 0.75 

16 Allianz Germany 
Deutsche 
Boerse Insurance 0.625 0.77 0.77 

17 Commerzbank Germany 
Deutsche 
Boerse Banks 0.55 0.55 0.77 

18 Deutsche Bank Germany 
Deutsche 
Boerse Banks 0.88 1 1 

19 Deutsche Börse Germany 
Deutsche 
Boerse 

Financial 
services 0.5 0.5 0.66 

20 Münchener Rück Germany 
Deutsche 
Boerse Insurance 0.44 0.55 0.77 

 

Minimum GB 0.22 0.33 0.33 
Maximum GB 0.88 0.88 1 
Average GB 0.50 0.63 0.73 

Standard deviation GB 0.2061 0.2189 0.2412 
 

Minimum Germany 0.22 0.22 0.33 
Maximum Germany 0.88 1 1 
Average Germany 0.49 0.54 0.69 

Standard deviation Germany 0.2026 0.2329 0.2021 
 

Minimum 0.22 0.22 0.33 
Maximum 0.88 1 1 
Average 0.50 0.58 0.71 

Standard deviation 0.1990 0.2241 0.2174 

Source: authors’ computations 

As it can be seen in the table above, the evolution of the fair value measurements disclosure 
index had an increasing tendency during the period of study. This is an expected phenomenon 
since the ambiguity surrounding the measurement and disclosure of fair values in the financial 
statements led to blaming of fair value during the recent economic and financial crisis. In this 
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respect, the preparers of financial statements tried to increase the volume of disclosures 
regarding fair value measurements in order to maintain user confidence not only in general 
but especially in what concerns the investors. The average value of disclosure index in 2007 
was 0.5, but it increased to 0.58 in 2008 and 0.71 in 2009. We can see a significant increase of 
22.4% in the average of DI in 2009 compared to 2008, which could be interpreted as evidence 
of lessons learned from the crisis. 

Analyzing the disclosure index space evolution, i.e. taking into account the country where 
companies in the sample studied have their headquarters, we observe that the disclosure index 
average for UK companies was higher than the average DI for companies in Germany for 
each year considered in the study. 

For UK companies the average DI in 2007 was 0.5, meaning 2% higher than the average 
DI for companies in Germany. For 2008 the average DI for UK companies was 0.63, i.e. 15% 
higher than the average DI for companies in Germany. In 2009, the average DI for UK 
companies was 0.73, namely 5% higher than 0.69, the average DI for companies in Germany. 

Correlation Analysis between the Use of Fair Value for Financial Reporting 
Valuations and Disclosure Practices  

In this part there is proposed to consider whether there is a correlation between the use of 
fair value measurement basis in the financial statements and fair value measurement 
disclosure practices as reflected through the disclosure index which was computed based on 
the previously discussed research design. In this regard, when collecting the case study data 
we also determined percentage of financial assets measured at fair value of all financial assets, 
in order to determine if it is true that an important part of financial assets are recognized at 
fair value in the financial position. 

As it can be seen in the following table the minimum value for the percentage of financial 
assets measured at fair value in the financial statements is 1%, while the maximum value 
within the studied sample is 99%. The average value of the percentage in 2007 is 55%, 
increased to 56% in 2008 and in 2009 decreased to 54%. 

We observe that the evolution is different in the two countries discussed. For UK 
companies average percentage rose from 51% in 2007 to 56% in 2008, followed in 2009 by a  
fall to 49%. For companies in Germany we see a completely different trend, in 2007 the 
average was 59%, in 2008 was 57%, and in 2009 increased again at 59%. 

Analyzing the percentage of financial assets measured at fair value of all financial assets 
and the fair value measurements disclosure index, we see that there is no correlation between 
the two variables.  

Chart 2: Correlation Analysis 

No. Company Country 
Stock 

exchange Sector 
% FV 
2007 

% FV 
2008 

% FV 
2009 

1 Aberdeen GB 
London 
SE 

Financial 
services 0.81 0.79 0.85 

2 Admiral Group GB 
London 
SE Insurance 0.70 0.53 0.38 

3 
 HARGREAVES 
LANSDOWN GB 

London 
SE 

Financial 
services 0.52 0.53 0.47 

4 Aviva GB London Insurance 0.94 0.93 0.93 
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SE 

5 Barclays GB 
London 
SE Banks 0.45 0.62 0.45 

6 HSBC GB 
London 
SE Banks 0.66 0.71 0.56 

7 ICAP GB 
London 
SE 

Financial 
services 0.05 0.01 0.02 

8 Lloyds GB 
London 
SE Banks 0.26 0.31 0.25 

9 Man Group GB 
London 
SE 

Financial 
services 0.57 0.81 0.71 

10 Standard GB 
London 
SE Banks 0.17 0.34 0.32 

11 GAGFAH Germany 
Deutsche 
Boerse 

Financial 
services 0.56 0.51 0.50 

12 Deutsche Wohnen Germany 
Deutsche 
Boerse 

Financial 
services 0.99 0.99 0.99 

13 Deutsche EuroShop Germany 
Deutsche 
Boerse 

Financial 
services 0.96 0.98 0.98 

14 
Hannover 
Rückversicherung Germany 

Deutsche 
Boerse Insurance 0.40 0.39 0.38 

15 Aareal Bank Germany 
Deutsche 
Boerse Banks 0.07 0.09 0.17 

16 Allianz Germany 
Deutsche 
Boerse Insurance 0.20 0.03 0.03 

17 Commerzbank Germany 
Deutsche 
Boerse Banks 0.35 0.29 0.34 

18 Deutsche Bank Germany 
Deutsche 
Boerse Banks 0.81 0.80 0.88 

19 Deutsche Börse Germany 
Deutsche 
Boerse 

Financial 
services 0.81 0.86 0.91 

20 Münchener Rück Germany 
Deutsche 
Boerse Insurance 0.79 0.76 0.74 

 

Minimum GB 0.05 0.01 0.02 
Maximum GB 0.94 0.93 0.93 
Average GB 0.51 0.56 0.49 

Standard deviation GB 0.2858 0.2773 0.2794 
 

Minimum Germany 0.07 0.03 0.03 
Maximum Germany 0.99 0.99 0.99 
Average Germany 0.59 0.57 0.59 

Standard deviation Germany 0.3260 0.3572 0.3537 
 

Minimum 0.05 0.01 0.02 
Maximum 0.99 0.99 0.99 
Average 0.55 0.56 0.54 

Standard deviation 0.3014 0.3113 0.3144 

Source: authors’ computation 
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Conclusion, Limitation and Future Research 
Paper addresses the issue of fair value measurement disclosure in the financial statements. 

Thus, we selected a sample of 20 companies listed on the London Stock Exchange and 
Frankfurt Stock Exchange, companies activating in the financial sector. There were analyzed 
the financial statements of these companies for the years 2007, 2008 and 2009 to identify the 
extent to which they provide information related to fair value. 

Following the performed analysis, we concluded that fair value measurements disclosure 
index had an upward evolution during the study period, expected phenomenon since the 
ambiguity surrounding the presentation and measurement of fair values in the financial 
statements often resulted in blaming it during the recent economic and financial crisis. In this 
regard, many tried to increase the volume of disclosures regarding fair value measurements 
for financial information in order to maintain users’ confidence, especially in what concerns 
the investors. We also observed that the disclosure index space evolution, i.e. taking into 
account the country where companies in the sample studied have their headquarters, indicates 
that the companies from UK systematically disclosed more about fair value measurements 
than those from Germany. 

The last part of this research refers to the analysis of the percentage of financial assets 
measured at fair value of all financial assets and the fair value measurements disclosure index. 
We couldn’t find any correlation between the two variables. 

The main limitation of the study is one typical to empirical studies, namely the sample and 
data quality in general. Due limited possibilities samples used in empirical studies are of 
relatively small volume (in this case 20 statistical units). This obviously affects the accuracy 
of the results, but we believe that does not affect the validity of the conclusions drawn in this 
study. Regarding prospects for future research, specifically, starting from this case study, the 
following improvements are aimed: expanding the sample to a larger number of companies, 
especially comprising also companies listed on stock exchanges from USA, in order to 
capture differences in the application of rules-based standards (U.S. GAAP) and those based 
on principles (IFRS); expanding the study over a larger period of time to assess the dynamics 
of financial reporting. 
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Řecký trh práce v době krize 
The Greek Labour Market in Times of Crisis 

Jannis Dionisopoulos* 

ABSTRAKT 

Příspěvek ukazuje situaci na řeckém trhu práce. Je založen na hlavních ukazatelích tohoto 
trhu. Vedle zaměstnanosti a nezaměstnanosti věnuje pozornost mzdám a ceně práce. 
Příspěvek také obsahuje mezinárodní srovnání zkoumaných otázek. 

Klí čová slova: Zaměstnanost; nezaměstnanost; produktivita; mzdy; cena práce. 

ABSTRACT   

The contribution shows the situation in the Greek labour market. It is based on the major 
indicators of this market. In addition to the employment and unemployment pays attention to 
wages and the price of the labor. The contribution brings also an international comparison of 
the analysed subjects. 

Key words: Employement; unemployement; productivity; wages; price of labor. 

JEL classification: J40 

 

1. Zaměstnanost a nezaměstnanost 

1. 1. Výkyvy hlavních ukazatelů trhu práce 

Po tříleté recesi se řecká ekonomika dostala do fáze plného zastavení investic a devalvace 
významné částí výrobního a lidského potenciálu. Podle údajů Ameco činil v roce 2010 
průměrný počet nezaměstnaných v Řecku 628.000 osob – průměrná roční hodnota.  

V roce 2011 se jejich počet zvýšil na 877.000. Nárůst během dvouletého období 2010-
2011 vůči roku 2009 činil 86,2 %. Optimistický odhad Evropské Komise pro rok 2012 činí (v 
průměru) 95. 000 nezaměstnaných.  

V roce 2010 činil počet pracovně činných obyvatel 5,05 milionu osob, což představuje 
67,2 % obyvatelstva v produktivním věku (15-64 let). V roce 2011 se počet pracovně činných 
osob snížil o pouhé 1 %, zatímco ve stejném období se míra zaměstnanosti snížila o celých 
6,7 %. To tedy znamená, že zatímco pracovních příležitostí dramaticky ubylo, nabídka 
pracovních míst se prakticky nezměnila.  

 

                                                 
* Ing. Janis Dionisopoulos, Ph.D.- Ministry of Economy and Finance, Greece. 
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Graf 1:  Podíl nezaměstnanosti, 1990-2012 

 
Zdroj: Průzkum pracovních sil ŘSÚ 

 

V letech 2008 a 2009 dosahoval počet zaměstnaných 4,8 milionu osob, zatímco v roce 
2011 pouze 4,4 milionu. Po osmileté recesi (2001-2008) se v období 2009-2011 podíl 
nezaměstnaných dramaticky zvýšil na průměrných 17,7 % - dle metodiky Eurostatu - (Graf 
1).  

Dle prognózy Evropské Komise dojde v roce 2012 ke zvýšení podílu nezaměstnaných na 
průměrných 19,7 %. Odhad ΙP/VKPŘ-OSSZ, vycházející z analýzy výroční zprávy za rok 
2012, je však mnohem pesimističtější (23-24 %). Poměr nezaměstnaných k zaměstnaným 
dnes činí 22 %. Na každých pět zaměstnaných osob připadá cca jeden nezaměstnaný. Na 
každých deset osob ve věku 15 až 64 let připadá rovněž tak jeden nezaměstnaný.  
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Graf 2: Roční výkyvy počtu zaměstnaných osob, 1995-2012 

 

Zdroj: Průzkum pracovních sil, ŘSÚ 

 

Je nutno uvést, že rozptyl počtu zaměstnanců v Řecku v letech 1992 až 2008 vykazoval 
rostoucí tendenci; souhrnně za toto období dosáhl úrovně 24 %. V roce 1991 počet 
zaměstnanců činil 3,6 milionu osob, v roce 2008 dosáhl počtu 4,8 milionu osob. Zhoršení 
stavu nezaměstnanosti v období 2009-2011 proti roku 2008 bylo v prvé řadě způsobeno 
poklesem zaměstnanosti o 8,7 % (Graf 2), tj. o 421.000 osob. 

Po propadu zaměstnanosti v roce 1991 (o 2,3 %), v důsledku tehdejší restriktivní politiky, 
se v následujících 17 letech podařilo řecké ekonomice vytvořit zhruba jeden milion 
pracovních míst. Avšak během posledních tří let došlo ke ztrátě 40 % tohoto růstu během 
uvedených 17 let.  

Podle loňské prognózy Evropské Komise, se měl propad zaměstnanosti v období 2009-
2011 zastavit v roce 2012. Tento výhled byl vyvrácen, v současné době Evropská Komise 
očekává koncem roku 2012 propad zaměstnanosti o 4,8 %. Pokud se v tomto případě potvrdí 
prognóza Evropské Komise na rok 2012, promítne se v pětiletém období 2009-2012 celková 
ztráta 650.000 pracovních míst a počet zaměstnaných se vrátí o čtrnáct let zpět (tj. vrátí se na 
úroveň roku 1998)20. Růst nezaměstnanosti v letech 2009-2011 nebyl způsoben pouze 
poklesem zaměstnanosti, ale také růstem pracovních sil – cca o 1 %, což odpovídá růstu o 
zhruba 50.000 osob. Tento dramatický pokles zaměstnanosti nebyl doprovázen odpovídajícím 
poklesem pracovních sil (Graf 3). 

                                                 
20  Podle hodnocení IP/VKPŘ-OSSZ je tato prognóza Evropské Komise nadmíru optimistická, neboť důsledky aplikovaných 

opatření v rámci 2. Memoranda mají regresivní dopad. 
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Graf 3: Pracovní síly a zaměstnanost, roční % rozptyl, 1990-2012 

 

Zdroj: Průzkum pracovních sil ŘSÚ a Ameco Database 

 

Domácnosti se snaží, v důsledku krize a omezení půjček, překonat jednak snížení svého 
příjmu doprovázeného snížením kupní síly daného příjmu a růstem nezaměstnaností, jednak 
obecnou nejistotu zaměstnanců nabídkou více pracovní angažovanosti, nebo růstem počtu 
osob na trhu práce, nebo růstem počtu odpracovaných hodin (Graf 4).  
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Graf 4: Průměrný ro ční počet pracovních hodin na zaměstnance, 1995-2011 

 

Zdroj: Αnnual Macroeconomic Database, Evropská Komise 

 

Graf 5: HDP a zaměstnanost, roční % rozptyl, 2004-2012 

 
Zdroj: Průzkum pracovních sil ŘSÚ a Ameco Database 
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Na skutečnosti, nakolik významný byl propad produkce, se podíl také dramatický pokles 
zaměstnanosti v letech 2009-2012. Skutečnost, že největší část propadu HDP byla způsobena 
paralelním propadem zaměstnanosti, je vidět na (Grafu 5). Zbývající část propadu HDP byla 
vyvolána snížením produktivity práce, tj. změnou produkce a zaměstnanosti v míře 
odpovídající změně produktivity práce.  

Růst pracovních sil v letech 2009-2011 udržel rostoucí trend počtu obyvatel angažujících 
se na trhu práce (pracovní síly v % obyvatelstva 16-64 let) (Graf 6). Dále se projevilo, že 
hodnota demografického ukazatele počtu obyvatel v produktivním věku (15-64 let) k 
celkovému počtu obyvatelstva, má klesající tendenci.  

 

Graf 6: HDP, zaměstnanost, pracovní síly a počet obyvatel, 1990-2012 

 
Zdroj: Průzkum pracovních sil ŘSÚ a národní účty  

 

Významné je také členění zaměstnaných osob na pracující za mzdu a OSVČ. Samostatná 
výdělečná činnosti, jakožto jedna z nejrozšířenějších forem zaměstnání v Řecku, v poměru k 
celkové zaměstnanosti, má dlouhodobě klesající tendenci. Jenže to není dáno klesajícím 
počtem OSVČ, ale růstem námezdní práce. Počet OSVČ se, od roku 1973 do dnešní doby, 
pohybuje mezi 1,60 a 1,75 milionem osob.  

Dlouhodobá stabilita počtu OSVČ kopíruje období růstu a poklesu samostatné výdělečné 
činnosti jako formu zaměstnanosti. 

V devadesátých letech došlo ke snížení počtu OSVČ, aniž by se v následujícím desetiletí 
projevil růst, kopírující předchozí pokles (Graf 7). 
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Graf 7: HDP, OSVČ a námezdní práce 1990-2012 

 
Zdroj: Průzkum pracovních sil ŘSÚ a Ameco Database 

 

Dlouhodobá stabilita počtu OSVČ souvisí se skutečností, že na jedné straně ubývá starých 
povolání, na straně druhé se objevují nové činnosti dané strukturálními změnami ve výrobní 
sféře a novými technologiemi. Tempo růstu těchto nových povolání je spojen s tempem 
ekonomického růstu a nutných, nikoliv však postačujících, investic, jako podmínky ke vzniku 
nových forem výroby, organizace práce a forem zaměstnanosti.  

1. 2. Zaměstnanost a nezaměstnanost let 2008-2012  

V důsledku stálého poklesu zaměstnanosti po roce 2009 tempem zvyšujícím se kvartál od 
kvartálu a rok od roku a hrozivé tempo růstu nezaměstnanosti, dosáhla v posledním čtvrtletí 
roku 2011 hodnota statistického ukazatele podílu 1/5 pracovních sil (20,7 %), když během 
prvního čtvrtletí toku 2012 se počet nezaměstnaných mužů a žen vyšplhal na 1.120.100, což 
je mnohem více než 1/5 pracovních sil (22,6 %).  

     Tato ztráta dynamiky pracovních sil země, ve spojení s podstatným snížením životní 
úrovně obyvatelstva a aplikací přísných restriktivních opatření vede k hrozbě transformace 
řecké ekonomiky ze skutečné do virtuální úrovně. Již třetím po sobě jdoucím rokem je 
záporná bilance mezi počtem nově vzniklých pracovních míst a počtem zaniklých pracovních 
míst v roce 2011, v posledních letech přetrvává nejnižší hodnota tohoto ukazatele, a jak se 
jeví, tento trend bude zachován i v roce 2012 (Tabulka 1). Nízkou hodnotu počtu nahrazených 
míst je nutno spojovat s uzavíráním velkého množství středně velkých podniků v posledním 
roce.  
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Tab.1:  Zánik a vznik nových pracovních míst, podíl náhrady 

Vznik nových pracovních míst 

Rok/kvartál I. II. III. IV. 

2008 186.694 177.995 179.470 172.640 

2009 170.479 170.856 174.358 159.487 

2010 150.978 165.800 165.241 151.354 

2011 131.968 123.585 128.133 119.218 

2012 114.156       

Zánik pracovních míst 

Rok/kvartál I. II. III. IV. 

2008 139.186 142.310 146.578 155.098 

2009 181.769 185.268 198.860 205.675 

2010 209.705 228.477 248.033 269.527 

2011 296.802 284.761 300.887 316.995 

2012 316.858       

Podíl náhrady (Vznik/Zánik) 

Rok/kvartál I. II. III. IV. 

2008 1,34 1,25 1,22 1,11 

2009 0,94 0,92 0,88 0,78 

2010 0,72 0,73 0,67 0,56 

2011 0,44 0,43 0,43 0,38 

2012 0,36       

Zdroj: Průzkum pracovních sil ŘSÚ 2008 – 2012 

 

V důsledku propadu zaměstnanosti během posledních tří let bylo během posledního kvartálu 
roku 2011 a prvého kvartálu roku 2012 registrováno méně než 4.000.000 pracujících s tím, že 
k největšímu pohybu došlo během posledního roku a pokračuje i během prvého kvartálu roku 
2012 (Tabulka 2).  

Tyto ztráty byly velkou měrou způsobeny snížením zaměstnanosti mužské populace ve 
vztahu ke změnám, které se projevily v zaměstnanosti žen, ale také ve skladbě skupiny osob 
ve věku nad 30let. Krize také dopadá na zaměstnance s plným úvazkem; přes poměrný růst 
počtu zaměstnanců s částečným úvazkem v posledních třech letech, dochází v průběhu téměř 
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celého roku 2011 a prvého kvartálu roku 2012 k poklesu počtu zaměstnanců s částečným 
úvazkem.  

Nejvíce se propad zaměstnanosti po celou dobu krize projevil v odvětví stavebnictví a 
zpracovatelského průmyslu, kdežto v odvětví obchodu se propad začal projevovat až po třetím 
kvartále roku 2009. Dopad propadu ve zmíněných odvětvích dokládá pokles jejich podílu na 
celkové zaměstnanosti, když během krize se snížil o 4 bazické body (z 38,6 % v průměru v 
roce 2008 na 34,7 % v roce 2011 a na 33,6 % během prvého kvartálu roku 2012). 

 

Tab. 2: Plná, částečná zaměstnanost, námezdní práce, 2008 – 2012 

obě pohlaví I. II. III. IV. 

2008 4.511,60 4.582,50 4.589,80 4.553,60 

2009 4.485,80 4.531,90 4.540,10 4.476,80 

2010 4.425,60 4.427,00 4.402,90 4.299,00 

2011 4.194,40 4.156,30 4.079,30 3.932,80 

2012 3.837,90       

2008 – 
2011/2012 

-673,7 -426,2 -510,5 -620,8 

Plný úvazek I. II. III. IV. 

2008 4.250,40 4.332,50 4.340,00 4.293,10 

2009 4.210,10 4.259,50 4.276,00 4.200,10 

2010 4.142,40 4.144,90 4.122,90 4.018,00 

2011 3.909,30 3.888,80 3.803,20 3.653,10 

2012 3.561,20       

2008 – 
2011/2012 

-689,2 -443,7 -536,8 -640 

Částečný 
úvazek I. II. III. IV. 

2008 261,2 250,1 249,7 260,5 

2009 275,7 272,4 264,1 276,7 

2010 283,2 282,1 280,1 281 

2011 285,2 267,5 276,1 279,7 

2012 276,7       

2008 – 
2011/2012 

15,5 17,4 26,4 19,2 
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Námezdní 
práce I. II. III. IV. 

2008 2.902,90 2.974,80 2.969,90 2.931,40 

2009 2.869,50 2.922,10 2.929,30 2871,4 

2010 2.812,10 2.853,90 2.829,70 2.747,20 

2011 2.660,10 2.645,90 2.611,30 2.479,50 

2012 2.425,40       

2008 – 
2011/2012 

477,5 -328,9 -358,6 -451,9 

Zdroj: Průzkum pracovních sil ŘSÚ 2008 – 2012  

 

Důsledky ekonomické krize nedopadají pouze na námezdní pracovní sílu, ale i na zbývající 
část pracovních sil v Řecku, když míra regrese je příliš velká i v tomto sektoru. Nejvíce 
poklesem po celou dobu krize trpěla kategorie zaměstnavatelů a jejich subdodavatelů, kdežto 
kategorie samostatně výdělečně činných odolávala až do posledního roku.  

V kategorii zaměstnavatelů, kromě hlavních odvětví, kde došlo k poklesu námezdní práce, 
se propad nejvíce projevil v odvětví poskytování ubytování a stravování, dále pak v 
profesních oborech vědeckých a technických služeb a v odvětví dopravy a skladování.  

V kategorii samostatně výdělečných činností došlo k poklesu zaměstnanosti nejvíce v 
sektoru zemědělství a obchodu, nakonec se propad dotkl všech jejich subdodavatelů ve všech 
oborech činností s výjimkou dopravy a skladování. Tento vývoj nezaměstnanosti, ve spojení s 
výhledem na růst nezaměstnanosti během roku 2012 na 23 až 24 %, směřují k podmínkám 
situace společenského krachu se všemi s tím spojené negativními dopady na zaměstnance, 
mládež, nezaměstnané a k rozpadu společenského smíru v Řecku.  

To dokladuje skutečnost, že více než jedna polovina (52,8 %) mladých ve věku do 24 let a 
42 % mladých ve věku do 29 let je bez práce. Podíl nezaměstnaných se během ekonomické 
krize v těchto věkových kategoriích zdvojnásobil. Stejně tak se podíl nezaměstnaných ve věku 
25 a více let, nebo ve věku 30 a více let ztrojnásobil (20,5 % a 18,3% v roce 2012 proti 7,1% 
a 5,9% v roce 2008).  
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Tab. 3: Nezaměstnaní a podíl nezaměstnanosti, 2008 -2012 

obě pohlaví Nezaměstnaní 
Podíl nezaměstnanosti 

Změna v bazických bodech 

Rok/kvartál I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

2008 406,5 357,1 355,1 392,7 8,3 7,2 7,2 7,9 

2009 462,3 442,6 465,1 514,4 9,3 8,9 9,3 10,3 

2010 586,8 594 621,9 712,1 11,7 11,8 12,4 14,2 

2011 792,6 810,8 878,3 1.025,90 15,9 16,3 17,7 20,7 

2012 1.120,10       22,6       

2008 – 2009 55,8 85,5 110 121,7 13,70% 23,90% 31,00% 31,00% 

2009 – 2010 124,5 151,4 156,8 197,7 26,90% 34,20% 33,70% 38,40% 

2010 – 2011 205,8 216,8 256,4 313,8 35,10% 36,50% 41,20% 44,10% 

2011- 2012 327,5         41,3     

2008 – 
2011/2012 

713,6 453,7 523,2 633,2 175,5 
127,00

% 
147,30

% 
161,20

% 

Zdroj: Průzkum pracovních sil ŘSÚ 2008 – 2012 

 

Podíl nezaměstnaných žen se během prvého kvartálu roku 2012 zdvojnásobil a dosáhl úrovně 
26,5 %, zatímco podíl nezaměstnaných mužů se během téhož kvartálu více než ztrojnásobil, 
když dosáhl úrovně 19,7 %. Více než 55% podíl změny kvartální nezaměstnanosti je 
způsoben růstem počtu nezaměstnaných mužů.  

Téměř po celý rok 2011 převyšoval podíl dlouhodobě nezaměstnaných jednu polovinu 
všech nezaměstnaných; nejnižší podíl na celkové nezaměstnanosti byl v roce 2009. Index 
změny počtu dlouhodobě nezaměstnaných nabývá hrozivých hodnot od čtvrtého kvartálu roku 
2009, když jeho hodnota koncem roku 2011 dosahuje 65 % a 74 % v prvním kvartále roku 
2012. Podíl „nových“ nezaměstnaných v průměru činí 24 % všech nezaměstnaných 
v posledních dvou letech v porovnání s 33% podílem v roce 2008. Index změny počtu 
„nových“ nezaměstnaných hrozivě narůstá od čtvrtého kvartálu roku 2010, když jeho hodnota 
koncem roku 2011 a začátkem roku 2012 dosahuje 47 %. 65% podíl nezaměstnaných na 
celkovém počtu nezaměstnaných v roce 2008, kteří byli někdy v minulosti zaměstnaní, dosáhl 
v posledních dvou letech hodnoty 76 %.  

2. Mzdy a cena práce 

2. 1. Průměrná mzda a jednotková cena práce v Řecku 

Souhrnný růst prostředků průměrných příjmů v období 1995-2009, dosaženého v důsledku 
růstu produktivity práce, výdobytků pracujících a strukturální transformace státního systému 
pracovního trhu, což přispělo ke stabilitě prvotní redistribuce produktu, pozvedl kupní sílu 
mzdových příjmů zaměstnanců, ve srovnání s rokem 1995, na úroveň zhruba o 33 %. 
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Očekává se, že kupní síla průměrných příjmů zaměstnanců, po jejím snížení o 7,5 % v roce 
2010 a o 6,1 % v roce 2011, bude koncem roku 2012 dále snížena o 7,6 %21. V důsledku 
snižování příjmů během posledních tří let, dojde koncem roku k praktické eliminaci 
veškerých výdobytků, kterých se podařilo dosáhnout během let 1995-2009 ve vztahu ke 
zvýšení kupní síly mzdových příjmů.  

Růst průměrných skutečných příjmů zaměstnanců do roku 2009 vedl k výraznému 
přiblížení se výše mezd v Řecku k průměrné hodnotě téhož u 15 původních států Evropské 
Unie22. Do roku 2009 měla tato inklinace, přes občasné výkyvy, rostoucí trend s průměrnou 
roční hodnotou růstu +0,7 %. Ačkoliv v devadesátých letech činila její hodnota zhruba 75 % 
průměrné výše EU-15, v roce 2009 dosáhla hodnoty 84 %. Rostoucí trend sbližování výše 
mezd byl v letech 2010-2011 přerušen, ukazatel spadl z původních 84 % průměru EU-15 na 
hodnotu 74 %. Evropská Komise očekává, že index sbližování skutečných mezd k průměru 
EU-15 bude nadále klesat, koncem roku 2012 se bude pohybovat na úrovni zhruba 68,5 %, tj. 
vrátí se na hodnotu zhruba před dvaceti lety, tzn. na úroveň roku 1993. 

Významné sblížení průměrných příjmů zaměstnanců v Řecku, kterého se podařilo 
dosáhnout v období do roku 2009, ale také odklon od tohoto trendu v letech 2010-2012, 
nejspíše souvisí s obecným vývojem přiblížení / odklonu řecké ekonomiky ve vztahu k 
odpovídajícímu rozměru 15 více rozvinutých členských států Evropské Unie, a z těchto 
důvodů musí být srovnání provedeno na úrovni sblížení produktivity práce23.   

Produktivita práce, stanovená jako odpovídající podíl téhož v Evropské Unii u 15 
nejrozvinutějších členských států a rovnocenné kupní síly, se v roce 2003 přiblížila hodnotě 
91 %, kde setrvala až do roku 2009. V Řecku, ve srovnání s jinými segmenty řeckého trhu, 
případně v mezinárodním srovnání, došlo v letech 1995 až 2009 k významnému růstu 
produktivity práce. V roce 2010 začal proces odklonu téhož ukazatele řecké ekonomiky při 
jeho porovnávání s odpovídajícím segmentem 15 nejrozvinutějších členských států Evropské 
Unie, koncem roku 2012 se očekává propad tohoto ukazatele na hodnotu, dle odhadu 
Evropské Komise z původních 91 % na 86 %. Tato prognóza by měla být považována za 
velice optimistickou, neboť propad výkonnosti řecké ekonomiky se nadále prohlubuje a 
způsobuje tak pokles produktivity práce.  

Vysoký růst produktivity práce v letech 1995 až 2009 v Řecku, ve spojení s výdobytků 
pracujících a strukturální transformací státního systému pracovního trhu, což přispělo ke 
stabilitě redistribuce čistého produktu mezi mzdové prostředky pracujících a soukromé 
příjmy, vedl ke zvýšení nominální hodnoty průměrných příjmů, které tak v období 1995 až 
2009 vykázaly, počítáno v domácí měně, souhrnný růst o 8,8 % ve stálých cenách ve srovnání 
s průměrnou hodnotou téhož u 35 nejrozvinutějších států světa24. Růst mezd v Řecku, 
počítaný v dolarech, vykázal při srovnání s 35 rozvinutými státy, mnohem větší hodnotu. 
Podstatně vyšší růst nominálních průměrných příjmů zaměstnanců v Řecku, stanovená v 
domácí měně (+8,8 %), byl, při porovnání s 35 vyspělými státu, evidentně navýšen na 44 % 
přepočtem revalvace eura a původně drachmy během prvního desetiletí po roce 2000. 

Až do konce roku 2012 se bude projevovat výrazný pokles výše průměrného příjmů 
zaměstnanců v Řecku v poměru k 35 vyspělými státy, a to jak v národní měně, tak i dolarech 

                                                 
21  Prognóza Evropské Komise zohledňující aplikace opatření 2 Memoranda.. 
22   Tj. 15 „starých členských zemí“ 
23  K zajištění řádného srovnání je toto provedeno porovnáním produktivity jakožto čistého produktu na zaměstnance a nikoliv na 

hodinu 
24  Porovnání mezd je prováděno jednak v národní měně, aby se projevily domácí vlivy na její změnu, jednak v dolarech, aby 

se projevil vliv směnného kursu eura. 
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v důsledku aplikace opatření 2. Memoranda25. V souladu s tímto poklesem bude koncem 
roku 2012 růst průměrných mezd v Řecku v domácí měně ve srovnání s rokem 1995 o 15 % 
nižší než v konkurenčních státech, v dolarech se jejich výše vrátí na úroveň devadesátých let. 

Během období 200-2008, vzrostla produktivita proti kupní síle průměrného příjmu 
celkově o 5,5 %. Podle údajů Evropské Komise během roku 2009, v důsledku poklesu 
ukazatele spotřebních cen a předchozích dohod o nominálních mzdách v roce 2009, došlo k 
růstu průměrných reálných příjmů o 3,2 % se současným poklesem produktivity práce o 3,0 
%. Z údajů Ameco Evropské Komise je za rok 200926 patrný růst kupní síly průměrného 
příjmu, kterým byl pokryt kompletně celý prostor, o který přišly reálné mzdy vůči 
produktivitě práce za období let 1995-2008.  

Přesto však pokles průměrné reálné mzdy zaměstnance v období 2010-2012, počítaný na 
základě indexu spotřebních cen, tj. kupní síly, podstatně převýšil odpovídající pokles 
produktivity práce. Dochází tak v tříletém období 2010-2012 k výrazné ztrátě kupní síly 
příjmů ve vztahu k produktivitě práce.  

Porovnání produktivity a skutečných příjmů, počítaných na zaměstnance, je vidět na 
Grafu 8. 

 

Graf 8: Reálná mzda na zaměstnance a produktivitu, stálé ceny, 1996-2012 

 
Zdroj: Αnnual Macroeconomic Database, Evropská Komise 

                                                 
25    Dle posledních odhadů Evropské Komise, květen, 2012. 
26  Statistické údaje za rok 2009, jak jsou výše uvedenu, jsou v přímém rozporu s našimi disponibilními empirickými poznatky. 

Všichni, kteří jsou v kontaktu se skutečností na trzích práce, vědí, že po srpnu 2008 a během roku 2009, tj roku ekonomické 
recese, podniky přistoupily k drastickému omezení přesčasové práce, ke stanovení pracovní doby a doby pohotovosti s přímým 
dopadem na snížení výše příjmů. Je tak s podivem, že v oficiálních statistických údajích za rok 2009 se projevuje růst průměrné 
reálné mzdu o celých 3,2 %.  
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Cena práce na jednotku produkce v Řecku, vztažená na celou ekonomiku, počítáno v dolarech 
a při porovnání s 35 dalšími vyspělými státy, při zohlednění geografické a profesní skladby 
řeckého zahraničního obchodu s těmito 35 zeměmi, vzrostla během období let 2000-2009 o 
23 %.  

Ze změny tohoto ukazatele plyne, že během let 2000-2009 cena práce na jednotku 
produkce, vztažená na celou řeckou ekonomiku, při porovnání s toutéž hodnotou u 35 
průmyslových států, vyjádřeno v národních měnách, vzrostla zhruba o 4 %27. Na základě 
výše uvedeného nemůže být akceptováno konstatování, že došlo ke kolapsu 
konkurenceschopnosti řecké ekonomiky v důsledku požadavků pracujících, k jejichž růstu v 
Řecku došlo ve srovnatelné míře s průměrem konkurenčních zemí, při zohlednění 
různorodosti růstu produktivity a váhy podílu každého státu na zahraničním obchodu Řecka. 

Růst mezd v Řecku se podílel pouze z jedné pětiny na zhoršení cenové 
konkurenceschopnosti v letech 2000-2009. Snižování nominální hodnoty mezd koncem roku 
2012 plně vyrovná negativní dopady, které se na jednotkové ceně práce projevily v důsledku 
revalvace eura a původně i drachmy během prvního desetiletí po roce 2000. Po zpracování 
databázových údajů Annual Macroeconomic Database při Evropské Komisi pak plyne, že v 
roce 2011 Řecko, v řazení zemí s vysokým a průměrným tempem rozvoje, s kritériem hrubé 
mzdy v eurech28, obsadilo jednu z posledních pozic. V důsledku aplikované politiky v 
posledních dvou letech se projevil významný odklon od průměrné hodnoty. 

Při srovnávání příjmů je zapotřebí zohlednit různou výši cen statků a služeb v 
jednotlivých členských státech Evropské Unie. V roce 2009 představovala kupní síla 
průměrné hrubé mzdy v Řecku 74 % odpovídající kupní síle v Německu, a 67 % ve Francii.  

Roční cena práce29 představuje základ pro výpočet ceny práce na jednotku produkce. Do 
tohoto výpočtu však také vstupuje produktivita práce. Ze srovnání produktivity práce 
vyspělých zemí plyne, že po propadu, ke kterému došlo v letech 2010-2011, Řecko zaostává 
za mnoha dalšími zeměmi s vysokým tempem rozvoje. Vysoká úroveň produktivity v Řecku 
vůči zemím s průměrným tempem rozvoje je však i dnes významná.  

Rozdíl v produktivitě práce mezi Řeckem a jinými státy s vysokým tempem rozvoje je 
však menší než tomu odpovídající rozdíl ve mzdě za práci. To platí obzvláště po domácí 
devalvaci v letech 2010-2012.  

2. 2. Minimální mzda v Řecku a Evropské Unii a vývoj minimálních příjmů v Řecku, 
1984-2012 

Minimální mzda na státní úrovni je dnes zavedena ve 20 z 27 členských států Evropské 
Unie. Ve zbývajících 7 státech Evropské Unie (Rakousko, Německo, Dánsko, Švédsko, 
Finsko, Itálie a Kypr) není na národní úrovni zavedena minimální mzda, ale jsou zde 
stanoveny minimální mzdy na základě vyjednávání sociálních partnerů na profesní úrovni.  

                                                 
27  To znamená, že celkový růst hodnoty vážené jednotky práce v dolarech (23 %) bylo celých 19 % ovlivněno změnou jmenovité 

vážené kurzovní směnné hodnoty, tedy revalvací eura (a původně drachmy před vstupem do měnové unie), případnými změnami 
geografické a komoditní skladby zahraničního obchodu Řecka, a pouze 4% byl podíl požadavku pracujících na zvýšení mezd. 

28  Hrubá mzda včetně zaměstnavatelských odvodů. 
29  Hrubá mzda včetně zaměstnavatelských odvodů. 
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Graf 9: Procentní změny minimálních reálných mezd v Řecku (1984-2012) 

 
Zdroj: ΙP-VKPŘ/OSSZ (Chr. Triantafyllou). Výpočty založené na Kolektivní smlouvě VKPŘ, rozhodčí výroky a 
průměrného indexu spotřebitelských cen dle ŘSÚ do roku 2011. Pro rok 2012, UMN  –2. Memorandum a odhad 

inflace v roce 2012 Bankou Řecka 

 

Z údajů Grafů (9 a 10) plyne vývoj minimálních reálných příjmů za období let 1984-2012, 
vycházejíce z nominálních ročních příjmů (na 12-ti měsíční bázi) a po očištění o vliv inflace 
za použití průměrného indexu spotřebitelských cen.  

Lze vysledovat, že ačkoliv zde v druhé polovině devadesátých let existuje postupný růst 
minimálních reálných příjmů, přesto trend změny tohoto vývoje teprve v roce 2009 umožnil 
nastavení úrovně minimálních reálných příjmů k horní úrovni za toto období (1984-2009) 

 

Graf 10: Meziroční vývoj minimálních reálných příjmů (1984=100) 

 
Zdroj: ΙP-VKPŘ/OSSZ (Chr. Triantafyllou). Výpočty založené na Kolektivní smlouvě VKPŘ a rozhodčí výroky 

a průměrného indexu spotřebitelských cen dle ŘSÚ do roku 2011. Pro rok 2012, UMN –2. Memorandum a 
odhad inflace Bankou Řecka 
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Mezi léty 1984 a 2012 lze vysledovat tři samostatná období:  

• Během prvého období, 1984-1996, dochází k významnému poklesu reálných minimálních 
příjmů o zhruba 20 procentních bodů (ze 100 v roce 1984 klesá tento ukazatel v roce 1993 
na hodnotu 79,3 a setrvává na úrovni roku 1980 až do roku 1996). 

• Během druhého období, 1997-2009, se projevuje růst, jehož hodnota téměř systematicky 
převyšuje inflaci; výsledkem je postupná ziskovost kupní síly minimální mzdy – kterou 
ztratila během předchozího období – o zhruba 22 procentních bodů (z původní hodnoty 80 
se v roce 2009 ukazatel dostal na hodnotu 102). V roce 2009 minimální mzda skutečně 
vysoce převyšuje úroveň z roku 1984, což ve skutečnosti tímto růstem byla pouze pokryta 
ztráta kupní síly, kterou utrpěla kupní síla minimální mzdy v důsledku inflace během 
celého zkoumaného období, a zároveň to znamená, že pracující, odměňováni minimální 
mzdou, neměli žádný prospěch z růstu produktivity.  

• Během třetího období, 2010-2012, mělo snížení minimálních reálných příjmů o 5,2 
procentních bodů během dvouletého období, 2010-2011, a to již koncem roku 2011, za 
důsledek, že se kupní síla minimální mzdy dostala na úroveň roku 1984, přičemž nedávné 
drastické snížení z února roku 2012 dramaticky srazilo kupní sílu minimální mzdy 
v Řecku (ukazatel v roce 2012 spadl na hodnotu 77,9 bodu, tj. o 22 procentních bodů, na 
úroveň nižší než v roce 1984).  

Podle analýzy hodnot indexu spotřebitelských cen dle ŘSÚ30 plyne, že největší zvýšení 
cen (porovnání cen v prosinci 2011 s prosincovými cenami roku 2010) se týká potravin (4,3 
%) a bydlení (7,9 %).  

V souladu s tříletou Kolektivní smlouvou 2010-2012 by mělo v roce 2012, s ohledem na 
skutečnost, inflace v eurozóně činila v roce 2011 2,6 %, dojít k navýšení minimálních mezd a 
denních výdělků o 2,6 %, a dosáhnout tak hodnoty 779,92 € (z původních 751,39 €) a 34,44 € 
(z 33,57€).  

Jenže v rámci aplikace opatření 2. Memoranda z února 2012, bylo Usnesením Ministerské 
Rady31 rozhodnuto o nařízeném snížení nominální výše minimálních mezd sjednaných dle 
Kolektivní smlouvy VKŘP s tím, že zároveň se otvírá možnost změny způsoby úpravy výše 
minimálních limitů, které byly v posledních desetiletích předmětem kolektivního vyjednávání 
sociálních partnerů. Zatímco v tříleté Kolektivní smlouvě VKŘP 2010-2012 je zakotveno 
navýšení minimální mzdy od 1. 7. 2012 o průměrnou inflaci v eurozóně (2,6 %), toto 
Usnesení Ministerské Rady dává dnem 14. 2. 2012 možnost zaměstnavatelům přistoupit k 
jednostrannému snížení minimální mzdy a výše denní odměny (tj. aniž by k tomu byl 
vyžadován souhlas zaměstnanců). Konkrétně tak dochází ke stanovení minimálních platných 
limitů mezd a denní odměny podle minimálních limitů platné Kolektivní smlouvy ke dni 15. 
7. 2010 ve znění platném k 1. 1. 2012, snížené o 22 %. Toto nominální snížení denní odměny 
a mezd, sjednané dle Kolektivní smlouvy VKŘP, se vztahuje na období od 14. 2. 2012 do 
úplného provedení programu souboru opatření v rámci usnesení EU/ECB/MMF, a v podstatě 
to znamená dále uvedenou úpravu minimálních limitů:  

•  26,18 € hrubého (z 33,57 €) pro nekvalifikované a svobodné dělníky.  

•  586,08 € hrubého (ze 751,39 €) pro nekvalifikované a svobodné zaměstnance.  

                                                 
30  Tisk ŘSÚ, 11.1.2012 
31  Usnesení Ministerské Rady č. j. 6/28-2-2012 (uveřejněno ve Vládním věstníku A/28-2-2012) o „Úpravě témat k aplikaci 

ustanovení odst. 6 zákona číslo 4046/2012“. 
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U mladých osob ve věku do 25 let se aplikuje nominální snížení minimálního příjmu o 32 %. 
Konkrétně:  

•  22,83 € hrubého (z 33,57 €) pro nekvalifikované a svobodné dělníky.  

•  510,95 € hrubého (ze 751,39 €) pro nekvalifikované a svobodné zaměstnance.  

Důsledky ze snížení minimálních mezd o 22 % (a o 32 % u mladých do 25 let), platné do 
konce období aplikace souboru opatření k ozdravění veřejných financí, se neomezují pouze na 
snížení příjmů u osob odměňovaných minimální mzdou, ale mají širší dopad. V přímé 
souvislosti s tímto vývojem se to alikvotním způsobem dotýká dávek v nezaměstnanosti, 
nemocenských dávek, mateřských dávek, důchodových příjmů a odměn za přesčasovou práci. 

Řecko je jedinou zemí Evropské unie, kde dochází ke snížení nominální výše minimálních 
příjmů. V případě Řecka, toto násilné nominální snížení minimálních příjmů, ve spojení se 
zvratem v oblasti pracovních vztahů32 během posledního desetiletí, systematicky směřuje k 
dramatickému snížení příjmů celého soukromého sektoru. Tímto způsobem dochází k posunu 
minimální mzdy z nástroje na ochranu osob s nízkým příjmem na podpůrný nástroj obecného 
snížení mezd, což je záměrem realizace interní devalvace. Role minimální mzdy se smrskává 
a devalvuje pouze na faktor ovlivňující inflaci, nebo zvyšující konkurenční schopnosti při 
naprosté ignoranci ústřední otázku redistribuce příjmů.  

K překonání krize je v současné době v Řecku aplikována politika tzv. konkurenční 
inflace a k urychlení procesu interní devalvace jsou oprašovány argumentace teoretických 
názorů, dle kterých dochází ke ztotožnění konkurenceschopnosti málem výhradně s cenou 
práce, kdežto mzdy představují základní proměnnou k přizpůsobení ekonomiky a zvýšení 
konkurenceschopnosti. Téměř monotónně se předestírá jako možné řešení 
konkurenceschopnosti řecké ekonomiky snížení mezd, ale nikoliv pouze reálných ale i 
nominálních příjmů, zatímco jsou systematicky devalvovány nebo ignorovány základní 
faktory, které vysvětlují snížení konkurenceschopnosti řecké ekonomiky v období patnácti let 
před krizí, jako jsou inflace dotovaná vysokým ziskovým rozpětím oligopolní struktury trhů, 
revalvace eura, kvalita, různorodost produkce a geografické přizpůsobení exportu, 
dlouhodobé problémy státní správy všech stupňů, dlouhodobé zaostávání úrovně výzkumu, 
inovativní politiky a aplikace znalostí do výrobního procesu, neexistence profesní politiky a 
cíleně zaměřené volby k prokázání srovnatelných výhod, scházející střednědobé a dlouhodobé 
strategie, a to jak na úrovni státu, tak i na podnikové úrovni v oblasti podstatných 
strukturálních změn výrobního pilíře ekonomiky s důrazem na produktivitu práce, zvyšování 
kvality výrobků a poskytovaných služeb. 

Je nutno zdůraznit, že kromě problému závažného snížení kupní síly minimálních příjmů 
v rámci stávající ekonomické krize a aplikované ekonomické politiky, jsou osoby s nejnižšími 
příjmy neadekvátním způsobem zatěžovány nepřímými daněmi, růstem spotřební daně a 
dalších nevyhnutelných výdajů, zatímco již nyní jsou, ale i nadále budou, vystaveni mnohem 
většímu dopadu z titulu omezování veřejných výdajů spojených s poskytováním různých 
sociálních služeb či sociálních dávek (důchodů).  

Snížení nezdanitelného minima na 5.000 € (což znamená zdanění i příjmů pod hranicí 
chudoby z roku 2009) ve spojení se zrušením nebo omezením z větší části daňových úlev a 

                                                 
32  Což souvisí s rozšířenou platností kolektivního vyjednávání, následných reakcí v rámci kolektivního vyjednávání, odvolání se 

k rozhodčímu řízení, nadřízenou platnost podnikových smluv nad kolektivními smlouvami mimo VKPŘ – s jednoznačnou 
tendencí nivelizace mezd u nových podnikových smluv s minimální mzdou dle VKPŘ.  
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zvýšením nevyhnutelných výdajů (topná nafta, zemní plyn, atp.), vhání nejzranitelnější 
sociální vrstvy a osoby pobírající nízkou mzdu do bezvýchodné sociálně-ekonomické situace.  

Závěr 
Příspěvek, na základě národních i mezinárodních dat, ukazuje složitou situaci na řeckém 

trhu práce. Autor popisuje a analyzuje přijímaná opatření a posuzuje jejich efektivnost. 
Vzhledem k nestabilní situaci v Řecku a možnému odchodu této země z eurozóny si je autor 
vědom, že jeho úvahy o řešení současné situace mohou v nedaleké budoucnosti doznat 
výrazných změn. 

Použité zkratky 
ECB = Evropská centrální banka 
EU = Evropská Unie 
HDP = Hrubý domácí produkt 
IP = Institut práce 
MMF = Mezinárodní měnový fond 
OSSZ – Odborový svaz státních zaměstnanců 
OSVČ = osoba samostatně výdělečná činná 
ŘSÚ = Řecký statistický úřad 
UMN = Usnesení Ministerské Rady  
VKPŘ = Všeobecná konfederace pracujících Řecka  
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Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty 
insolvenčního zákonodárství některých států SNS  
The insolvency of Czech firms and aspects of the legislation on 

bankruptcy of some States of the CIS 

Marianna Dražanová* 

ABSTRAKT   

Současná doba může být považována za náročnou, spojenou s pokračováním působení jak 
známých negativních tendencí, tak i vznikem nových rizik. Následky finanční krize a její 
dopady na evropské a globální trhy nutí státy pružně reagovat na nové výzvy, hledat 
neordinární cesty ekonomického a právního charakteru v řešení problém přeshraničního 
insolvenčního řízení, zajištění rovnováhy mezi zájmy věřitelů a možnostmi zadlužených 
firem, zamezení jejich likvidace. 

Klí čová slova: Přeshraniční insolvenční řízení; Rovnováha zájmů věřitelů a možnosti 
dlužníků; Zamezení likvidace. 

ABSTRACT   

Present time may be characterized as complicated stage, associated with expressive influence 
of as well-known a negative trends, so well emergence of new risks. The consequences of the 
financial crisis and its impacts on the European and global markets compels of the states to 
respond to new challenges, to seek imaginative ways of economic and legal nature in solving 
the problems of bankruptcy at the interstate level, establishing a balance between the interests 
of creditors and opportunities of insolvent firms, limitations of their liquidation 

Key words: Bankruptcy at the interstate level; Balance between the interests of creditors and 
opportunities of insolvent firms; Limitations of liquidation. 

JEL classification: G30 

 

Současná doba může být považována za náročnou, spojenou s pokračováním působení jak 
známých negativních tendencí, tak i vznikem nových rizik. Následky finanční krize a její 
dopady na evropské a globální trhy nutí státy pružně reagovat na nové výzvy, hledat 
neordinární cesty ekonomického a právního charakteru v otázkách přeshraniční insolvence, 
zajištění rovnováhy mezi zájmy věřitelů a možnostmi firem v insolvenci zvlášť 
s mezinárodními prvky a zamezení likvidaci insolventních firem. 

Vývoj trendů spojený s bankrotem firem 
Jak ukazují průzkumy, v současné době se pokračuje vývoj trendů, spojený s bankrotem 

firem, jak právnických, tak i fyzických osob. Podle údajů Evropské komise (CEBRE, 2012) v 
mnoha státech EU zaznamenán nárůst insolvenčních řízení až o 20 procent a odhadované 

                                                 
* Akademie STING 
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ztráty dosahují okolo 1,7 miliard euro, přičemž se denně v průměru 600 firem v EU dostane 
do insolvence, nejčastěji se jedná o malé a střední podniky.  

Tato informace je konkretizována i ve zprávách odborníků.  Tak, podle studia pojišťovny 
Euler Hermes, která je světovou jedničkou v úvěrovém pojištění (Studie Euler Hermes, 2012), 
“nárůst bankrotů zvedné letos vzhůru především dluhová krize v eurozóně. V zadluženém 
Portugalsku a Řecku podle pojišťovny počet bankrotů stoupne o čtvrtinu. Ve Španělsku bude 
činit nárůst 20 procent, v Nizozemsku 19 procent a v Itálii 17 procent”.  Jak vyplývá 
z aktuální analýzy CCB (Czech Credit Bureau, 2012) v ČR v srpnu roku 2012 bylo vyhlášeno 
330 firemních bankrotů, z toho 117 se týkalo obchodních společností a 213 fyzických osob 
podnikatelů, k tomu ještě bylo podáno 757 návrhů na firemní bankrot, ale tolik návrhů na 
bankrot fyzických osob podnikatelů za jeden měsíc ještě nikdy nebylo podáno. Podle Czech 
economic subjekts rating (CESR, 2012) průměrně 24 firem a živnostníků se v České republice 
denně ocitá na prahu insolvenčního řízení nebo v konkurzu. Každou hodinu tak de facto na 
pokraj existence dostane jeden subjekt.  Jako nejčastější problémy ve svém hospodaření firmy 
uvádějí nestabilní legislativní prostředí, růst daní, zhoršení platební morálky odběratelů, což 
omezuje jejich likviditu a snižuje možnosti dalšího vývoje. 

Jak vyplývá z materiálu (CEBRE, 2012), Evropská komise je znepokojená vzniklou 
situací, proto se zaměřila na revizi účinnosti současného insolvenčního práva, problémy 
související s jeho implementací a na rozdílné uplatňování práva v jednotlivých členských 
státech. Aktuální Nařízení Evropské komise o insolvenčním řízení předepisuje způsob, jakým 
by se mělo postupovat v případě bankrotu firmy nebo jednotlivců, jak při vnitrostátním, tak i 
přeshraničním insolvenčním řízení. Předpokládaná Revize by měla zajistit především 
rovnováhu mezi zájmy věřitelů a možnostmi firmy či jednotlivce v insolvenci a zamezit 
likvidaci insolventních firem. Z hlediska Generálního ředitelství pro spravedlnost Evropské 
komise je nutno se vice zaměřit na oblast insolvenčního řízení, která se týkají více firem, 
spojenou s řešením přeshraničních insolvenčních řízení, jak velkých firem, malých a středních 
podniků, tak i mikropodniků a jednotlivců. 

Podle výzkumů a názorů odborníků (Kislingerová, 2012) výsledky insolvenčních řízení 
jsou jedním z kritérií, které vstupují do celé ekonomiky a ovlivňují ji. I když v oblasti řešení 
úpadku podnikatelských i nepodnikatelských subjektů se situace v České republice 
významným způsobem zlepšila, tj. existují kvalitnější zákon i jiné předpisy, zkrátila se doba 
řízení, výnos pro věřitele je vyšší a poklesly i náklady na insolvenční řízení atd., ale praxe 
staví před odborníky nové problémy, které žádají netradičních přístupů a řešení v ČR, EU a na 
mezinárodní úrovni.    

Je nutno zdůraznit, že z našeho hlediska, při praktické realizaci výše uvedeného přístupu 
hledání rovnováhy mezi zájmy věřitelů a možnostmi firmy či jednotlivce v insolvenci, mohou 
vzniknout dodatečné problémy právnického a ekonomického charakteru, zvlášť v případech 
přeshraničního insolvenčního řízení: 

• neexistence mezinárodních smluv, upravujících mezistátní vztahy; 

• získání objektivní informace, uskutečnění analýzy činnosti podniku a zjištění příčin 
insolvence; 

• právní doprovod zájmů věřitelů, včetně insolvenčního řízení; 

• obhajoba zákonných zájmů dlužníka a jeho účastníků, včetně insolvenčního řízení; 

• uskutečnění analýzy a hodnocení rizika odporovatelnosti transakcí, zpochybnění platnosti 
a účinnosti právních úkonů, postupů, které mohly ovlivnit insolventnost dlužníka; 
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• spolupráce v hledání cest rovnováhy práv věřitele a dlužníka za účelem zamezení 
likvidace insolventní firmy; 

• iniciativa procedury úpadku a hledaní způsobů jeho řešení; 

• úprava vztahů insolvenčního a jiných správců; 

•  vyřizování procedury úpadku, včetně nutné dokumentace, atd.  

Insolvenční řízení s mezinárodními prvky 
V době propojení obchodních a finančních trhů, nadnárodních sítí a řetězců, jak ukazuje 

výzkum, majetek firem může být umístěn v různých státech po celém světě a měnit vlastníky. 
Z tohoto hlediska, státy musí reagovat na existující propojení národních ekonomik a 
ekonomických vztahů a korigovat vlastní zákony, předpisy a normy s mezinárodním a 
evropským zákonodárstvím.    

 Podle informace odborníků (Tomčala, 2009) „základem současné úpravy insolvenčního 
řízení s mezinárodními prvky je nařízení Rady ES č. 1346/2000 o úpadkovém řízení. Jedná se 
o kolizní právní úpravu ve vztahu k jednotlivým právním normám států Evropské unie a je 
aplikována ke všem státům EU mimo Dánska. Nařízení se vztahuje na řízení zahájená v rámci 
EU po 31. 05. 2002. Ve vztahu k České republice je až jejím vstupem do EU dne 01. 05. 
2004. Toto nařízení bylo novelizováno novým nařízením Rady č. 681/2007 s nabytím 
platnosti ode dne 21. 6. 2007. Základní cíle tohoto nařízení lze spatřit v koordinaci národních 
právních úprav, zrychlení a zjednodušení úpadkového řízení a zajištění fungování vnitřního 
trhu EU. Mezinárodní právo má za úkol regulovat insolvenční řízení k více státům a řešit 
situace, kdy dochází ke kolizím. Současná právní úprava platná v ČR Insolvenční zákon č. 
182/2006 Sb. vymezuje tuto problematiku pouze ke státům EU v §426-430 (evropský prvek) 
a táto úprava má sloužit k aplikaci nařízení Rady ES č. 1346/2000. Tímto postupem 
zákonodárcům vznikl prostor ve vztahu k zemím, které nejsou členy EU. S těmito státy se tato 
problematika přeshraničního úpadku bude muset řešit využitím mezinárodních smluv“. 

Jak ukázala aktuální praxe realizace zákonu č. 182/2006 Sb. (zákon č. 182/2006 Sb., v 
aktuálním znění), velké problémy vznikají v  insolvenčním řízení s mezinárodními prvky 
v případě, že se podnikatelské subjekty nachází na území států, které mají odlišné základní 
pojmy, procedury, normy a předpisy (například, v Ruské Federace, Bělarusku, Kazachstánu, 
na Ukrajině, atd.). Přičemž hledaní řešení komplikují jak neexistence nebo omezené působení 
mezinárodních smluv uvedených účastníků, tak i zásahy politického charakteru.  

V současné době základním dokumentem RF ke vztahům RF-EU zůstává nadále Strategie 
RF k EU (Strategie, 2012). Vztahy ČR, RF a Republiky Bělarus upravuje Smlouva mezi 
Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o 
právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních podepsaná v 
Moskvě dne 12. srpna 1982, a protokoly k ní. 

Základem insolvenčního zákonodárství RF slouží Federální zákon ze dne 26. října 2002 č. 
127-F3 "O úpadku (bankrotu)", v aktuálním znění, který stanoví zásady uznání dlužníka 
insolventním (bankrotem); postupy a podmínky realizace opatření, sloužících jak k zabránění 
insolventnosti, tak i uplatňování příslušných procedur v případě bankrotu.  

Podle tohoto zákona, stanoví-li mezinárodní smlouva RF jiná pravidla než uvádí Federální 
zákon (FZ č. 127-F3, 2012), se použijí pravidla mezinárodní smlouvy. Při účasti zahraničních 
osob-věřitelů se použijí ustanovení FZ, když mezinárodní smlouva RF nestanoví jinak. 
Rozhodnutí soudů zahraničních států o úpadku budou na území RF uznaná podle 
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mezinárodních smluv RF. Neexistují-li mezinárodní smlouvy RF, rozhodnutí soudů 
zahraničních států o úpadku budou na území RF uznaná na principu vzájemného uznávaní, 
nestanoví – li FZ jinak. Je nutno zdůraznit, že od 01. 01. 2012 vstoupil v platnost "balíček"  
mezinárodních dohod k Jednotnému ekonomickému prostoru mezi Kazachstánem, Ruskem a 
Běloruskem (Kazachstán, 2012), v jehož rámci se bude integrace zainteresovaných zemí 
prohlubovat. Vytvoření Jednotného ekonomického prostoru by mělo otevřít cestu pro volný 
pohyb kapitálu, služeb a pracovních sil, a je nutno brát v úvahu tuto skutečnost v rámci 
insolvenčního řízení. 

Aktuální vztahy mezi ČR a Ukrajinou upravuje Smlouva o právní pomoci a právních 
vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních uzavřená dne 28. 5. 2001 v Kyjevě. 
Základem insolvenčního zákonodárství Ukrajiny slouží zákon Ukrajiny ze dne 14. 05.1992 č. 
2343-XII „O obnovení solventnosti dlužníka nebo uznání jeho úpadku“. Tento zákon byl 
novelizován dne 22. 09. 2011 (Zákon č. 2343-XII, 2012) a tímto se změnil přístup k 
insolventnosti a projednání úpadku, ale zatím ČR nemá zkušenosti v jednání s Ukrajinou 
v tomto směru. 

Podle názorů odborníků (Fond efektivního řízení, 2010) existují dvě různé koncepce 
zákonodárství o úpadku: preferující práva věřitelů (např.: Britanie, Německo, ČR, Bělarusko), 
nebo preferující zájmy subjektů podnikatelské činnosti (např.: USA, Francie). Současný 
systém insolvenčního zákonodárství Ukrajiny (Zákon č. 2343-XII, 2012)  se změnil z 
preferujícího práva věřitelů na preferující zájmy subjektů podnikatelské činnosti a diskuse v 
tomto směru se pokračuje. Existující systém insolvenčního práva Ruské Federace (FZ č. 127-
F3, 2012), odbornici se považují za neutrální (Fond efektivního řízení, 2010), ale s tendencí 
podpory zájmů dlužníka a sociální ochrany zaměstnanců podniků. Je nutno poznamenat, že 
z hlediska  tohoto přístupu cílem právní úpravy je hodnocení možnosti dlužníka za účelem 
záchrany jeho ekonomické a sociální struktury, a nesouvisí s majetkem vlastníka nebo 
pravomocemi managementu. Ale na druhé straně, jak varují odbornicí (Kislingerová, 2012), v 
příštích turbulencích by se měly podnikatelské subjekty přehodnotit svoje dlouhodobé 
finanční strategie a přílišné spoléhání na cizí zdroje a hledat vhodný poměr mezi vlastním a 
cizím kapitálem v kapitálové struktuře podniku. 

Aplikace insolvenčního řízení s mezinárodními prvky, podle názorů odborníků (Nový, 
2012) „lze uplatnit u dlužníka, který podniká v různých státech, nebo má v těchto státech svůj 
majetek, a to na základě principů univerzality a teritoriality. Princip univerzality znamená, že 
existuje jediné insolvenční řízení pro celý svět a všechen majetek dlužníka. Princip 
teritoriality naopak předpokládá, že je tolik insolvenčních řízení, kolik je majetkových 
podstat. Je zřejmé, že princip teritoriality není příliš efektivní jak pro věřitele, tak pro soudy. 
Proto jeho důsledné uplatňování nemůže vyhovět požadavkům globalizované ekonomiky. 
Umožňuje totiž mimo jiné přesuny majetku insolvenčního dlužníka z jednoho státu do 
druhého, tím samým ztěžování možnosti věřitelů domoci se jejich pohledávek. Na druhou 
stranu, princip univerzality v jeho absolutní podobě není více než utopií. Jak bylo zmíněno, 
každý stát má svoji suverenitu. Proto je těžce představitelné, že by státy zcela ponechaly vliv 
na postavení věřitelů (např. zaměstnanci) působících na jeho území (tzv. lokálních věřitelů) 
v rukou soudu jiného státu. Jak vidno, princip univerzality je téměř ideálním řešením. 
Nicméně je limitován snahou o ochranu lokálních věřitelů. Proto alespoň v EU převládl 
princip tzv. omezené univerzality, který znamená, že existuje jediné insolvenční řízení, které 
zahrnuje majetek dlužníka na celém světě, ale vedle něj existují teritoriální řízení za účelem 
ochrany lokálních věřitelů“. Podle našeho názoru, uvedený přistup zdůrazňuje složitost 
procesu insolvenčního řízení s mezinárodními prvky a rozhodování o insolvenci 
podnikatelských subjektů ČR na území výše uvedených států a dosažení příznivých výsledků. 
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Jak ukázala praxe, v rámci přeshraničního insolvenčního řízení mohou vzniknut problémy 
spojené s odlišností a interpretací základních pojmů, což může ovlivnit průběh řízení. Tak, 
například, podle (FZ č. 127-F3, 2012) v aktuálním znění: 

• úpadek – uznána arbitrážním soudem neschopnost dlužníka platit své splatné peněžité 
závazky (dluhy) věřitelům a (nebo) hradit povinné platby; 

• peněžitý závazek – povinnost dlužníka splatit věřiteli peněžitou částku stanovenou na 
základě transakce občanskoprávní povahy podle Občanského zákoníku RF;  

• povinné platby – daně a jiné poplatky do rozpočtu RF; 

• arbitrážní soud RF je orgán soudní moci, který má právo rozhodovat o sporech, spojených 
s podnikatelskou činností a jiných sporech, které Arbitrážní procesní zákoník RF 
(Arbitrážní procesní zákoník RF, 2012), odnesl k jeho kompetenci. Podle Federálního 
ústavního zákona RF „ O arbitrážních soudech RF“ (FUZ RF č. 4-ФКЗ, 2012) arbitrážní 
soud je federální soud, patří k soudnímu systému RF, rozhoduje o ekonomických sporech, 
které vznikají jako výsledek občanských, správních a jiných právních vztahů. 

Kromě jiného, problémy mohou vzniknout s interpretací i dalších pojmů: „právní úkon v 
ČR - transakce občanskoprávní povahy v RF; zpochybnění platnosti a účinnosti postupů; 
odporovatelnost právních úkonů; přístup k proceduře jednání insolvenčního soudu v ČR a 
arbitrážního soudu v RF atd. 

Ještě vice otázek vzniká ohledně praktické realizace procedur přeshraničního 
insolvenčního řízení a zapojení do něho takových států jako Kazachstán, Arménie, 
Ázerbájdžán.  

Závěr 
Z našeho hlediska tento příspěvek okreslil jen některé problémy realizace insolvenčního 
zákona ČR v případech přeshraničního insolvenčního řízení, zajištění rovnováhy mezi zájmy 
věřitelů a možnostmi zadlužených firem a má sloužit k dalšímu výzkumu uvedených problém 
ekonomického a právního charakteru.  
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Jak může audit operací přispět ke 
konkurenceschopnosti#### 

How Can Operational Auditing Contribuite to the 
Competitiveness 

Jiří Dvořáček* 

ABSTRAKT 

Audit operací zkoumá využití zdrojů z hlediska efektivnosti a účinnosti při plnění cílů 
organizace. I když je primárním cílem auditu operací zvyšování přidané hodnoty, je tento 
audit také metodou pro identifikaci, posouzení a stanovení priorit z hlediska rizika ve všech 
typech operací. Audit operací dává managementu doporučení pro zdokonalení. Audit operací 
je orientován na budoucnost, představuje systematickou a nezávislou cestu pro identifikaci 
příležitostí a problémů v podnikatelských procesech – slouží ke zvyšování 
konkurenceschopnosti organizace. 

Klí čová slova: audit operací; konzultační činnost; přidaná hodnota. 

ABSTRACT   

Operational auditing examine the use of resources to evaluate whether thous resources are 
being use in the most efficient and effective ways to fulfil an organizations objectives. 
Although is primary task  of operational auditing problem of value added, this type of 
auditing is  also method to identify, measurement a prioritising risk in all types  of operations. 
Operational auditing report to management with recommendations for improvement. 
Operational auditing is future oriented, systematic and independent way to identify 
opportunities and problems in business process – serve to improve organizations 
competitiveness. 

Key words: operational  auditing; consulting acitivity; value added. 

JEL classification: M100 

 

Podstata auditu operací 
Současná recese obrací pozornost vedení organizací stále více na zkoumání toho, jak 

z organizací mizí peníze díky podvodům a korupci. Stranou pozornosti vedení organizací by 
však neměly zůstat otázky zvyšování efektivnosti a vedle hloubkových kontrol a využívání 
služeb tzv. forenzního auditu, by měl aktivnější roli při zvyšování efektivnosti a 
konkurenceschopnosti hrát interní audit zaměřeny na operace organizace. 

 

                                                 
#  Článek byl vytvořen z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 

organizace (projekt „Konkurenceschopnost“, kód projektu VŠE IP300040), dílčí projekt „Rozhodující aspekty 
vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému“. 

* Prof. Ing. Jiří Dvořáček, CSc. – profesor; katedra podnikové ekonomiky Vysoká škola ekonomická v Praze. 
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Operace představují opakující se aktivity organizace zaměřené na výrobu produktu nebo 
poskytnutí služby. Podstatu auditu operací lze vymezit jako kritické,  systematické a nezávislé 
posouzení řízení organizace pro určení úspěšnosti, s jakou  jsou dosahovány stanovené cíle a 
účinnosti a hospodárnosti, s jakou jsou využívány zdroje, s posláním poskytnout doporučení, 
která zlepší budoucí řízení. Audit operací je: 

• kritický -auditor nesmí přijmout to co se mu jeví jako primární, musí hledat všechny  
možné důkazy, aby získal dobrý úsudek, 

• systematický – proto se vypracovává plán pro dosažení cílů, 
• nezávislý – nikdy nesmí porušit svou objektivnost a nezávislost (a to jak ekonomickou, 

tak osobní) na auditovaných operacích. 

I když se z jakéhokoliv důvodu nezkoumá organizace jako celek, auditor nesmí 
zapomínat, že organizace je systém a operace je částí tohoto systému. V tomto smyslu jeho 
práce musí být komplexní. Proto jsou do auditu operací zahrnovány i charakteristiky vnějšího 
prostředí a jejich působení na organizaci. Audit operací: 

• je zaměřen na manažerské cíle, iniciativy a strategii, 
• posuzuje manažerské cíle a úkoly z hlediska jejich vymezení, plánování a dosahování, tj. 

kdo, co , kdy, kde,  proč a jak uskutečňuje aktivity organizace?   
• všímá si i vlastní manažerské funkce, tj. plnění požadavků kladených na management, 
• orientuje se více na budoucnost, než na minulost, 
• využívá konzultantský přístup založený na přidávané hodnotě a podporuje nezbytné 

změny v nejrůznějších oblastech. Je partner managementu při přidávání hodnoty, 
• navrhuje kontrolní systémy umožňující zvládnutí klíčových rizik,  
• rozvíjí ukazatele a kritéria pro posuzování efektivnosti, hospodárnosti a účinnosti. 

Oblasti auditu operací jsou představovány prakticky všemi aktivitami, které organizace 
vykonávají. Volba objektu je spojena s problémem, který chceme řešit. Řešení problémů patří 
k základním činnostem managementu. Problémy jsou vždy různé, ale existují určité společné 
přístupy a procesy jejich řešení. Nelze však zapomínat, že konkrétní osoba může řešit určitý 
problém způsobem, který se bude lišit od řešení jiných osob. Přestože se zdá, že řešení je 
důležitější, než problém sám, je nutné získat jistotu, že řešení je správné, že problém byl 
pochopen. Řešení problému nepředstavuje pouze použití deduktivní logiky, ale jedná se 
zároveň o hledání všech cest pro řešení situace. Problém zahrnuje: 

• hledání (pomocí dotazníků), 
• řešení. 

Audit operací se zaměřuje na obojí, tj., jak na vyhledávání, identifikaci problémů, tak i na 
jejich řešení, Je tedy založen na dvouúrovňovém přístupu. Jedná se o: 

• předběžný přehled, 
• hloubkovou analýzu. 

Řešení problému může být negativně ovlivněno: 

• nevhodnými technikami zvolenými pro analýzu problému (někdy je méně více), 
• nesprávným vymezením (záběrem) problému. Dobře definovaný problém je problém 

vyřešený! 

Při řešení problému je nutné rozlišovat mezi: 
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• preventivními opatřeními – zamezuje se působení faktorů, které problém mohou způsobit,  
• korektivními opatřeními – u existujícího problému se tlumí či zmenšují jeho nepříznivé 

dopady. 

Východiska auditu operací jsou založena na definici interního auditu:  „Interní audit je 
nezávislá, objektivní, ujišťovací a konzultační činnost zaměřená na přidávání hodnoty a 
zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejich cílů 
tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování efektivnosti řízení 
rizik, řídících a kontrolních procesů a správy a řízení organizace“ (Rámec profesionální praxe 
interního auditu. Praha. ČIIA 2002, s.9,  důraz autor). 

Určení problémových (kritických) oblastí je tedy možné na základě: 

• přidávání hodnoty (zaměření na efektivnost, účinnost a hospodárnost operací, 
• vnášení kreativity do procesu auditu, operace jsou posuzovány z pohledu zákazníka), 
• analýzy rizika (zaměření na to, co je pro organizaci nejdůležitější, identifikace oblastí 

s nejvyšším rizikem pro operace, posuzování cílů, rizik, kontroly a výsledků organizace), 
• procesního přístupu (zaměření na klíčové procesy, analýza a zlepšení procesů, kontrolní 

mechanismy pro procesy). 

Audit operací se netýká jednotlivých osob, ale vykonávaných činností. Auditor si musí 
zajistit podporu managementu pro svou práci. 

Auditoři operací nejsou podnikatelé ani manažeři. Zkoumají, objevují, nabízejí možná 
řešení, ale za řešení problému odpovídá management. Auditory operací nelze považovat za 
spasitele organizace. 

Výběr oblastí, na které se audit operací zaměří, bývá podmiňován účinností a 
hospodárností disponibilních zdrojů. Nelze zapomínat, že audit operací se o tyto zdroje dělí 
s ostatními audity, např. s finančními. 

Interní auditor jako konzultant 

Podstata konzultační činnosti  

Konzultační činnost v oblasti managementu představuje poradenskou službu, která je 
smluvně prováděna organizacemi a pracovníky speciálně vyškolenými, kteří pomáhají 
nezávislým objektivním způsobem klientské organizaci při identifikaci problémů, jejich 
analýze a doporučování řešení těchto problémů a pomáhají, v případě, že jsou o to požádání, 
při zavádění řešení do praxe. 

Za výhody konzultantské činnosti lze z hlediska organizace považovat: 

• zkušenost konzultantů,  
• nezávislý pohled,  
• svého druhu zvláštní zdroj, který doplňuje zdroje organizace,  
• dostupnost – zpravidla bývají k dispozici v době, kdy je organizace potřebuje. 

K nevýhodám patří: 

• cena poskytovaných služeb,  
• navrhované řešení může být neuspokojivé, 
• konzultantské firmy mohou na práci vysílat začínající, nezkušené pracovníky, pracovníci 

se mohou v průběhu práce pro organizaci měnit, 
• zaměstnanci organizace mohou vůči konzultantům chovat zášť. 
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Před rozhodnutím o kontrahování konzultantů by vedení organizace mělo mít jasno: 

• z hlediska přesného vymezení problému, který potřebuje řešit,  
• že potřebnou expertízu nelze provést z interních zdrojů,  
• zda konzultanti v minulosti pro organizaci pracovali, přinesli požadované výsledky. 

Konzultanti by neměli být najímáni na základě přátelských vztahů, bez přihlédnutí 
k referencím na jejich dosavadní práci, k faktickým výsledkům.  

Interní auditor jako konzultant 

Interní auditor vlastní aktivum, které externí konzultant nemívá, a tím je vlastní zkušenost 
z práce v organizaci. Tato výhoda však na druhé straně znamená jisté nebezpečí ztráty 
objektivity, protože může navrhovat akce, pro které neexistuje racionální opodstatnění. 
Externí konzultant zpravidla přistupuje k organizaci oproštěn od apriorních představ a svůj 
přístup zakládá na realitě tím, že odlišuje slova a činy. 

Konzultační funkce interního auditu nabízí mnoho příležitostí, ale také vyvolává mnoho 
pochybností. Tradiční funkce auditu, někdy nesprávně a zjednodušeně vymezována jako 
„hlídací pes“ může být ohrožena nesprávně chápanou konzultantskou funkcí interního auditu. 
Vedení organizace se může domnívat, že konzultační činnost auditorů snižuje jejich 
objektivitu při auditu, což může poškozovat důvěryhodnost interního auditu. V konečných 
důsledcích to může vést k tomu, že funkce interního auditu může být zabezpečována 
outsourcingem. Auditoři musí citlivě tuto novu funkci zařadit k funkcím tradičním. 
S nárůstem konzultačních činností možnost konfliktu stoupá.  

V souvislosti s výkonem konzultantské funkce interních auditorů, autor považuje za nutné 
zdůraznit: 

• interní auditoři by jako konzultanti měli věnovat pozornost především rizikům a vnitřní 
kontrole, 

• aby interní auditoři nezačali plnit výkonné funkce nebo přijímat manažerská rozhodnutí. 
Proto musí být stanoveny hranice, přes které by interní auditor neměl jít,  

• interní auditoři by neměli posuzovat, zda manažerská rozhodnutí jsou správná, ale měli by 
uvádět varianty možných řešení a jejich pro a proti. Měli by hledat řešení, která jsou 
nejlepší pro organizaci, 

• auditoři by se měli učit, jak pomáhat klientům při identifikaci alternativních, resp. 
variantních řešení, aniž by auditoři vnucovali své vlastní preference nebo snímali 
z managementu odpovědnost za  jeho rozhodování. 

Základní rozdíly mezi konzultantskou a auditorskou činností změřenou na operace jsou 
patrné z tabulky 1. 
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Tab. 1: Rozdíl mezi konzultantem a auditorem operací 

Konzultant Auditor operací 

do určité míry se jedná o totožné věci 

• hledá operace, které by měly být 
zdokonaleny, 

• vypracovává seznam doporučení, 
• podílí se na zavádění doporučení do praxe 

• sleduje to,co schází, 
• posuzuje adekvátnost  kontrol, 
• nesmí navrhovat nic, 
• nepodílí se na zavádění, 
• provádí postaudit, 
• nehodnotí lidi (to dělají psychologové a 

psychiatři) 

Zdroj: autor 

 

Audit operací založený na přidávané hodnotě 

Hodnota přidávaná interním auditem 

Jak audit přidává hodnotu? Odpověď není možná bez uvědomění si toho, komu audit 
slouží. K jeho zákazníkům patří: 
• auditovaní (zajímá je především efektivnost a účinnost operací), 
• výbor pro audit (požaduje zejména ujištění o kontrolách, má výrazně menší zájem o 

efektivnost), 
• finanční manažeři,  
• top manažeři,  
• dodavatelé, odběratelé, 
• externí auditoři (zaměřují se na prohloubení informací o vnitřním kontrolním systému), 
• regulační orgány… 

Požadavky na činnost interního auditu se liší, proto je různý pohled na vytváření hodnoty 
– hodnota přichází z různých cílů auditu. 

Hodnota přidávaná interním auditem může být různě vnímána. Lze ji spojovat jak 
s pomocí managementu při zdokonalování podnikání, tak i s ověřováním, zda organizace 
jedná v souladu s přijatými politikami a postupy.  

Základním předpokladem pro zvyšování přidávané hodnoty interním auditem je důkladná 
znalost organizace, včetně její kultury a konkurenčního prostředí. Je to kultura, které se musí 
nové auditorské praktiky přizpůsobovat. Interní auditoři se musí rovněž přizpůsobovat 
očekáváním stakeholderů, nesmí však ztrácet odvahu k inovacím. 

Audit operací může přispívat k přidávané hodnotě např. úsporou používaných zdrojů, 
zkracováním potřebného času, zlepšováním komunikace apod. Jinak řečeno – odstraňováním 
toho, co hodnotu nepřidává. Hodnota přidávaná auditem operací může být vyjádřena 
následujícím vztahem:¨ 

                                

 A + B = C 
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kde A je hodnota organizace před realizací auditu operace, 

B jsou doporučení vyplývající z auditu operace, 

C je hodnota organizace po zavedení doporučení vyplývajících z auditu operace. 

Z hlediska auditu podniku a jeho operací se může hodnota přidávaná auditem zvyšovat 
zejména tehdy, pokud budou auditoři: 
• připraveni audit podniku a jeho operací provádět, nebudou mít zbytečné obavy z jejich 

fungování jako vnitropodnikových konzultantů, 
• monitorovat zavádění a nepřetržité zdokonalování projektů a programů s cílem informovat 

o pokroku a vhodném využití zdrojů,  
• sledovat systém řízení z hlediska požadavků jednotlivých procesů a projektů, 
• auditovat náměty na zdokonalení projektů a procesů, aby prověřili, že skutečně přinesou 

zisky  a přidají hodnotu, 
• naslouchat a předávat top managementu informace o problémech a příležitostech tak, aby 

se podnik mohl učit a zdokonalovat, 
• věnovat pozornost korektivním akcím, realizovaným na základě jejich přijatých 

doporučení,  
• spojovat svá zjištění s odstraňováním slabých míst podniku, 
• auditovat výkonnost podniku a jeho operací s cílem identifikovat neefektivnost a 

nehospodárnost a procesy, které je nutné optimalizovat,  
• poskytovat ujištění, že příčiny problémů jsou identifikovány a odstraněny,  
• monitorovat nápravná opatření s cílem poskytnout ujištění, že skutečně přidávají hodnotu,  
• poskytovat své služby v souladu s platnými standardy, kritérii a nejlepší praxí a provádět 

srovnání s nejlepšími (benchmarking). 

Hodnotový řetězec 

Hodnotová pozice není v organizaci vymezena pouze tím,  co dělá pro zákazníka, který 
chce hodnotu a chce za ni zaplatit, ale pozornost je třeba věnovat i tomu, jak zákazníkovi 
hodnotu zabezpečit. Zde lze použít známý Porterův hodnotový řetězec. Ten představuje 
nástroj pro systematickou analýzu toho, co organizace dělá. Základní myšlenkou je, že 
hodnota je vytvářena primárními činnostmi (nákupem, výrobou, servisem,...). Další činnosti, 
které jsou označovány jako podpůrné (financování, řízení lidských zdrojů, technologie,…) 
přidávají hodnotu celému podniku. 

Přístup založený na hodnotovém řetězci předpokládá, že proces přidávání hodnoty se 
uskutečňuje krok za krokem. Ale v neustále se měnícím prostředí je nutné: 
• identifikovat příležitosti a hrozby jak vně, tak uvnitř organizace, dávat jim smysl a vidět 

spojitost mezi nimi, 
• zajišťovat všechny potřebné zdroje (materiálové, finanční, lidské), 
• dodávat hodnotu, kterou zákazník očekává, 
• zabezpečovat soulad s očekáváními všech zájmových skupin (stakeholderů), 
• všechno výše uvedené ovládat současně tak, že celý hodnotový systém je vyrovnaný, jsou 

vytvářeny reálné synergie a dochází ke snižování nákladů. 

 Audit operací založený na analýze rizika 
Riziko je pravděpodobnost, že určitá událost či jev budou mít negativní dopad na 

organizaci (tzv. čisté riziko). Nejistota vyplývá z neschopnosti přesně určit pravděpodobnost, 
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že určitá možná událost nastane a jaké s ní budou spojené účinky. Řízení rizika se dotýká 
každé organizace – ziskové, neziskové, vládní, neboť tyto instituce existují proto, aby 
vytvářely hodnotu pro své stakeholdery. Všechny čelí nejistotě a výzvou pro management je 
určit, jakou míru nejistoty je organizace připravena přijmout, aniž by proces vytváření 
hodnoty ohrozila. Řízení rizika vymezuje rámce pro management, aby efektivně jednal 
s nejistotou a s ní spojeným rizikem a využíval schopnosti tvořit hodnotu. Hodnota je 
vytvářena, chráněna nebo ztrácena manažerskými rozhodnutími, která vycházejí ze strategie a 
její transformace do každodenních úkolů organizace. Součástí rozhodování musí být poznání 
rizika, což vyžaduje, aby management bral do úvahy vnitřní a vnější prostředí, využíval 
vzácné zdroje a usměrňoval aktivity organizace podle měnících se okolností. Žádná instituce 
nepracuje v bezrizikovém prostředí a systém řízení rizika takovéto prostředí nevytváří. Ale 
systém řízení rizika umožňuje managementu pracovat v rizikovém prostředí mnohem 
efektivněji. Systém řízení rizika umožňuje: 

• spojení přijatelného rizika a strategie. Přijatelné riziko je takový stupeň rizika, které je 
organizace ochotna přijmout při prosazování svých cílů. Přijatelné riziko je primárně 
založeno na posuzování strategických alternativ a následně na stanovení cílů vybraných 
strategií a v rozvoji mechanismů pro řízení s těmito strategiemi spojeného rizika; 

• spojení růstu, rizika a výnosnosti. Instituce akceptují riziko jako součást tvorby hodnoty a 
její ochrany, a očekávají výnos přiměřený riziku; 

• spojení rizika jako odpovědi na rozhodování. Systém řízení rizika dává doporučení 
ohledně identifikace rizika a řízení rizika – vyhnutí se riziku, zmenšení rizika, sdílení 
rizika, přijetí rizika. Systém řízení rizika poskytuje metodologie a techniky pro přijímání 
takovýchto rozhodnutí; 

• minimalizovat operativní překvapení a ztráty. Organizace mají schopnost identifikovat 
potenciální události, určit riziko a reagovat tak, aby zabránily překvapením a s nimi 
spojeným nákladům a ztrátám. 

Audit operací využívající procesní přístup 
Základem vytváření hodnoty v organizaci je proces. Proces je skupina logicky 

provázaných činnosti, která používá vstupy a transformuje je na vytváření výstupů, které tvoří 
hodnotu pro zákazníka. Proces má jasně definovaný začátek, konec, vstupy, výstupy a dobu 
trvání. Začátky a konce procesů, které jsou patrné z postupových diagramů nebo map procesů. 

Do procesu je zpravidla zapojeno více organizačních jednotek, které vzájemně v rámci 
procesu spolupracují. Každý proces má svého vlastníka, který je primárně zodpovědný za 
dosahování cíle procesu a za dlouhodobý systematický rozvoj a zlepšování celého procesu. 

Proces je složen z řady sériových či paralelních aktivit nezbytných pro dodání hodnoty 
zákazníkovi.  Procesy vyvolávají toky materiálů, informací a závazků.  Základním kamenem 
procesu je aktivita. Je představována jedním úkolem v rámci procesu. Osoby, technologie a 
jiné faktory působící v rámci aktivity musí mít odpovídající úroveň kompetencí, autority a 
schopností nezbytných pro to, aby aktivita byla úspěšná. Aktivity mohou být uspořádány 
sériově nebo paralelně, podle toho, které uspořádání je optimální. Také mohou být 
uspořádány do logických skupin, které se označují jako subprocesy (dílčí procesy). 

Pro procesy je charakteristická: 

• značná dynamika. Musí reagovat na měnící se potřeby zákazníků a tržní podmínky, 
• široká rozvětvenost a spojení přes toky materiálů, informací a závazků a mezi procesy 

navzájem, 
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• dlouhodobost. Např. jeden proces může trvat měsíce či roky, 
• obtížná viditelnost. V řadě organizací procesy nejsou dokumentovány nebo explicitně 

vysvětleny, ale nezdokumentovány, implicitní, zakotvené v historii organizace, 
• závislost na lidském posouzení. Lidské úkoly jsou příliš složité na to, aby byly delegovány 

na počítače pro následnou automatizaci, nebo se jedná o úkoly, které vyžadují osobní 
interakci se zákazníky. 

Procesní audit se zaměřuje na: 

• instalaci procesu (realizuje se zpravidla každý týden v průběhu zavádění), 
• dodržování procesu (audit se uskutečňuje v době půl až jednoho roku po dokončení 

komplexní instalace procesu), 
• hodnocení procesu (rovněž tento audit se uskutečňuje v době půl až jednoho roku po 

dokončení komplexní instalace procesu). 

Zdokonalování procesů musí být založeno na analýze následujících klíčových otázek: 

• Vytváří každý proces dostatečnou hodnotu? 
• Může být proces vyloučen (odstraněn)? 
• Může být proces realizován za kratší dobu? 
• Může být proces realizován s nižšími náklady? 
• Může nějaká jiná osoba zabezpečit lepší fungování procesu? 
• Může být proces zjednodušen, zredukován nebo změněn? 
• Reaguje proces dostatečně na potřeby zákazníka? 
• Je proces vhodně kontrolován? 

Závěr 
Audit operací se zaměřuje na vše, co je možné v rámci organizace auditovat. Audit 

operací je spojen s řešením problémů, Zde je nutné rozlišovat mezi preventivními opatřeními, 
kterými se zamezuje působení faktorů, které problém mohou vyvolat a korektivními 
opatřeními, kterými se u existujícího problému tlumí či zmenšují jeho nepříznivé dopady. 
Dobře definovaný problém je problém vyřešený. Auditor se musí ptát, jak se dá daná operace 
vykonávat lépe. Auditor nesmí k auditované oblasti přistupovat s již předem hotovým 
názorem. Jeho posláním je hledat na základě analýz a logického uvažování takové formy, 
které zlepší prováděné operace. Auditor musí být objektivní. Audit operací musí sledovat 
nejenom úroveň vynaložených nákladů, ale i spokojenost nejrůznějších zájmových skupin, 
které jsou s podnikem spojeny a které označujeme jako stakeholdery.  Hodnota přidávaná 
auditem operací se bude zvyšovat, pokud se auditoři naučí tyto audity kvalifikovaně provádět. 
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Energy Consultancy – the UK Energy Management 
Practice 

Michal Felcman* 

ABSTRACT   

The paper focuses on energy consultancy business through an assessment of the UK energy 
management practice. It introduces readers with an insight into the energy management 
industry composed of data gained from industrial researches and market analysts. The paper 
firstly covers an area of energy management industry analysis describing products and 
services available on the market, structure of energy management providers and analysis of 
their strengths and weaknesses. In the second section it follows with the UK energy 
consultancy practice which is summarised with reference to what is the clients´perception of 
energy management, what are hurdles and also recent trends and challenges on the energy 
management market. The last section is devoted to the energy management outlook; it 
provides an outlook of the energy management industry itself, as well as the forecast of 
clients´ demand for services and expected development of the energy management market 
structure.  

Key words: Energy, Consultancy, Management 

JEL classification: Q49 
 

Focus on reduction of the energy costs became a concern of most companies during the 
last few years. Despite majority of them claiming that they focus on the reduction of energy 
consumption because of their CO2 reduction commitments, the main reason obviously lies in 
the reduction of costs. Except this, some companies also leverage this goal by displaying their 
energy consumption reductions in the company CSR report. As it is widely appreciated by 
public, it has a positive impact on the customers and other stakeholders; as such this CSR 
aspect delivers considerable contributions on the revenue side of the business. 

Regardless on the purpose of the companies’ energy reduction activities, in order to be 
maximally efficient they have to seek for support from experts, mostly energy consultants or 
providers of energy management services. But what is the energy consultancy business about, 
how it is structured, what services it provides and what is the outlook of this industry? To be 
able to see the potential in the Czech Republic, the description of the situation on the more 
development market is helpful. And because the market in the United Kingdom belongs 
between the most developed energy consultancy markets, the UK energy management 
practice is thus one of the best to get understanding of the industry, its drivers and available 
opportunities. 

This paper will provide readers with an insight into the energy management industry 
based on the industrial researches and market analysis. The paper covers area of industry 
analysis describing energy management products and services, energy management providers 
and their strengths. In the second section it follows with the UK energy consultancy practice 
summarising what is the perception of energy management, what hurdles to energy 
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management are and also what are recent trends and challenges. The last section provides an 
insight into the area of energy management outlook; it is focused on the energy management 
industry itself, as well as outlook of provided services and future market structure of the 
energy management.  

Introduction into the Energy Management 
Energy management is defined as “the sum of measures planned and carried out to 

achieve the objective of using the minimum possible energy at minimal costs whilst comfort 
levels (in offices or dwellings) and production rates (in factories) are maintained”. (Energy 
Office, n.d.) 

“Energy management can be applied to any kind of business where energy use is required. 
To make efficient use of the energy and, as a consequence, to save it, the actions are focussed 
on energy conservation, energy recovery; and/or energy substitution”. (Energy Office, n.d.) 

Energy management is thus undertaken either in-house by special employees/departments 
and/or externally by energy consultants. Center for Sustainability and the Global Environment 
(n.d.) define that task of energy consultants include: 

• Provision of advice and recommendations on how a corporation can save costs by 
increasing energy efficiency. 

• Analysis of client's energy bills to track patterns in the energy consumption. From this 
energy consultants can assist corporations develop more energy efficient means through 
which they reduce utility bills and increase their energy efficiency.  

• “To devise and implement cost saving strategies, and partner with private, government, 
and non-governmental organizations to further reduce a corporation’s environmental 
footprint; and design and initiate programs that maximize a company’s ability to 
successfully integrate sustainable materials, products and processes into the business” 
(Center for Sustainability and the Global Environment, n.d.).  

• Provision of recommendations as how to change a clients’ facilities, adjust their office 
heating consumption, or altering their equipment energy usage procedures.  

• Creation of cost saving strategies, rise of public relations, and encourage environmental 
stewardship at client or corporations (Center for Sustainability and the Global 
Environment, n.d.). 

Energy Management Products and Services 

In order to understand the energy management market, the important factor is type of 
products and services that is/can be offered. Energy consulting service lines can be classified 
and ranked, according to their market share. In the UK, BSRIA (2010) structured products 
and services into the following 9 areas: 

1. Energy retrofit  – includes mainly the supply and installation of energy saving equipment. 
Project management and design fee may be included for design and build projects. 
(Project management, Plan, Design, Supply and installation, Financial arrangement, 
Financial advice, Measurement & validation) 

2. Energy supply contract – includes the O&M and energy supply tariff but excludes fuel 
price. (Design, finance and install energy centre, Operate and maintain energy centre, 
Supply electricity and/or heat to end user, District / community heating and micro-
network, Energy management contract)  
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3. Energy procurement service – includes all professional service charges and commission 
received from the Utilities but excludes fuel price. (Risk management, Energy contract 
management, Energy tendering and negotiation, Procurement strategy) 

4. Energy performance contracting – includes design, supply, install, commission, M&V 
of energy saving measures and financial charges.( Design, finance and execution of 
energy saving work, Project financing, Project management, Guarantee or share saving) 

5. Energy management service – includes all service charges by the energy management 
company. ( Bureau services, Utilities data capturing and management, Energy report and 
benchmark, Online meter reading, Energy consumption and data management) 

6. Accredited certification – includes service charge of energy assessors and all necessary 
registration charge of the certificates.( EPC certification, DEC certification, BREEAM 
certification, LEED certification) 

7. Energy efficiency consultancy – includes all type of professional consultancy services in 
energy efficiency area. It may also include project management and design fee for energy 
retrofit work.( Energy audit, Energy saving advice and feasibility study, Feasibility studies 
for CHP and renewable energy, Energy retrofit project design, CRC compliance, 
Legislation compliance, Carbon Trust Standard, Energy retrofit project management, 
Energy consumption analysis and optimisation, EN 16001 accreditation, EUETS 
consultancy) 

8. Smart metering – include selling price of smart meters, installation and the monthly 
service charge on data collection.( Smart meters, Automated Monitoring and Targeting 
Software (AT&M), Demand response devices) 

9. AM&T software – include software licences fee and supporting service. 

Energy Management Providers 

“The energy management sector is composed of a variety of companies with different 
business models, size, product/service offerings and target markets. The range of energy 
efficiency solutions on the market is also very diverse, with products ranging from DIY to 
major project management services and advanced software”. (InterTradeIreland, 2011, p.10) 

The following is BSRIA´s (2010) brief description of the main categories in which most 
of the businesses could be classified: 

1. Energy procurement companies / Energy Consultants – provide all kinds of 
professional services involving buying energy in the non-domestic sector. Their major 
scope of service covers: Energy tender and evaluation, risk management, energy contract 
management, procurement strategy and budgeting consultancy, energy market 
intelligence. The providers of Energy Procurement services are called Energy Consultants. 

2. Mechanical & electrical (M&E) consultants – “trained and registered assessors who are 
usually sole traders diversifying from their main trade (plumbing, electrical, construction, 
surveyor, etc.). Many of them are registered in industry directories and/or in directories 
created by government agencies offering energy efficiency related grants”.  
(InterTradeIreland, 2011, p.11) 

3. M&E service contractors / facilities management (FM) contractors - have close 
relationships with the building owners or tenants. Therefore, are most likely to offer 
energy retrofit, energy efficiency consultancy and accredited certification service to their 
existing clients. Due to their close relationship, they may also supply energy procurement 
consultancy and energy monitoring service occasionally.  
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4. Energy management companies - energy management service in the UK is known as 
monitoring and target service (M&T) or also Bureau Service. Their services cover energy 
data collection and management, energy reporting and analysis, and energy bill validation. 
FM companies may offer this service but it is more likely to be provided by energy 
management companies who are specialized in M&T. Moreover, some companies which 
initially only sold automatic M&T software are also starting to offer the M&T service for 
business growth.  

5. Energy Service Companies (ESCO) - “companies that provide energy savings and/or the 
provision of energy at lower cost through an energy performance contracting guarantee. 
The services delivered by these companies could include: Energy analysis, energy 
management, project design and implementation, as well as maintenance and operation of 
the systems to ensure energy savings during the payback period.” (InterTradeIreland, 
2011, p.11)  

6. Software companies - “companies develop and offer energy management systems and 
software energy monitoring and management applications. These are generally IT and/or 
high tech companies that develop software systems and distribute them through energy 
management companies or directly to their clients. These types of companies are generally 
exporters.” (InterTradeIreland, 2011, p.11) As an example, we can name ResourceKraft 
that launched its operations in the UK in May 2012, or EFT Control Systems 

Apart from the traditional players, there are some new entrants during recent years.  

7. Energy suppliers - the major energy suppliers: British Gas, EDF Energy, E.ON, Npower, 
and Scottish Southern Energy, all recently set up new business units to supply energy 
services to the business sector. They supply a full package of energy services including 
energy efficiency consultancy, energy management (M&T), smart metering, and energy 
retrofit. E.ON is the only such company to enter the energy supply contract market. 

8. Finance consultants - started their marketing activities in the energy services market by 
offering carbon and CRC consultancy. 

Strength Analysis of Energy Management Providers  

To determine the strength of individual types of energy management providers, it is 
necessary to look at the critical success factors in energy services. The BSRIA (2010) 
research has identified five critical success factors in the energy services business, these are:  

1. energy efficiency knowledge (EE);  

2. client relationship (Relation);  

3. data accessibility and control (Data);  

4. legislation knowledge (Legal); and  

5. financial knowledge (Finance). 

ESCOs and M&E service contractors / FM companies have a greater strength in the 
energy services market. The strength of energy management companies (M&T companies), 
energy efficiency consultants and energy procurement consultants are complementary. 

ESCO and M&E service contractors are therefore already in a privileged position to 
have an early penetration of the energy service market. In view of the latest marketing and the 
change in company structure in recent years, it is likely that companies in these two groups 
will be, in the future, a single source supplier in the energy services market.  
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Image No. 1: Strength Analysis of Providers 
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Source: BSRIA (2010) 

It is possible that there will be more cooperation between energy management companies, 
energy procurement consultants and energy efficiency consultants. On the other hand, these 
groups may also look for partnerships with M&E contractors and FM companies to 
compensate for their weaknesses. 

UK Energy Management Practice 
Regarding the energy management activities already implemented in the UK, the BSI 

Group survey (2009) revealed that most companies (84%) implemented monitoring of 
energy consumption in some form. Nevertheless, this was with varying degrees of 
sophistication. Few companies can quantify performance in any terms other than expenditure 
and very few can quantify performance at the operational level. Other key energy 
management tasks included awareness building within the organisation (63%); keeping up 
to date with legal requirements (57%); and internal communication programmes (57%) 
which often focused on simple actions however with limited success. 

The survey revealed that the compliance with the best EM practice was less prevalent. 
Only 34% companies did any kind of energy management systems audit and only around 
the same proportion (36%) maintained a current energy policy. 

Among the measures likely to adopt in energy management, “the reduction energy costs 
and improve energy efficiency was mentioned by the majority of companies (59%), followed 
by seeking a new supplier (31%) and renegotiating contracts (25%)” (InterTradeIreland, 2011, 
p. 21). It would represent a great chance for those businesses specialising in energy efficiency 
products and energy procurement services” 
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Image No. 2: Energy management activities in the UK (2009) 
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Image No. 3: Measures to reduce energy costs likely to be 

applied by companies in Ireland 
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Source: InterTradeIreland (2011) 
 

To gain a deeper insight into the quality of current practice, the BSI Group (2009) survey 
compared current energy management practices against a list of 5 key practice requirements, 
which are: 

1. an energy management policy;  

2. an energy management plan;  

3. a policy to encourage energy efficiency across the supply chain;  

4. a communications programme for staff; and  

5. a communications programme for external stakeholders. 

Results of the BSI Group (2009) survey showed that comparing to the best practice: 

• a total of 42% of firms reported that they currently had an energy management policy in 
place. Among those who do not have EM policy, there is significant interest of 34% 
companies who are thinking of implementing one within the next two years. Only 15% of 
companies do not contemplate implementing an energy management policy;  

• as to encouraging energy efficiency across the supply chain, 18% do this currently. 
However, 35% contemplate doing so within the next two years;  

• in terms of communicating programmes to employees, 51% are communicating with 
staff already, with 29% intending to start within two years; and 

• only 21% are currently communicating with external stakeholders, but 32% look to start 
in the next two years. 
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Image No. 4: Engagement with best practice activity in the UK (2009) 
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These figures indicate that there is a 
significant level of interest in 
implementing more sophisticated energy 
management practice. 

Among the companies, there is a sense 
that ‘low hanging fruit’ in terms of energy 
management has already been tackled, but 
that deeper organisational and cultural 
change and the change of behaviour is 
necessary to be addressed, along with 
greater senior management commitment. 

Perception of Energy Management 

To determine the level of companies’ interest in energy management, the most relevant is 
survey carried out by BSI Group in the UK in 2009. 

The BSI Group (2009) survey described that 78% of respondents perceived energy 
management as important or even very important for their organisations, and indicated that 
energy management would carry on to grow in importance on 88% in 2011. The survey 
indicated trend of rising demand for EM/EC services. On the other hand, about 21-23% of 
organizations indicated they would not be interested in the energy management. 

Regarding the current energy management practices within the organisations, a vast 
majority felt their practices were satisfactory or better (85%). However, many of the 
respondents are operating in isolation and have not had any formal training on the best 
practices. Supposing this is fact, satisfactory levels could perhaps be translated as ‘could it be 
done better’. As such, in total about 53% of companies operate under insufficient energy 
management practice. 

The InterTradeIreland survey (2011, p. 19) indicated that “energy costs are a significant 
challenge to competitiveness and the cost category that most businesses would like to reduce, 
providing potential opportunities for energy management companies”. 

Deloitte’s (2012) latest figures from the USA reveal an even greater importance attached 
energy costs regarding competitiveness:  

• 85% of companies perceive reducing electricity spending as important to remain 
competitive from a financial view, in comparison to 76 % in 2011.  

• 81% see the reduction of electricity costs as crucial to be competitive from an image 
view, which is 11 points over the 2011 figure.  

A significant proportion of companies in the UK in 2009 reported that they are focusing 
on energy savings, as they believe that this is an area which they can control and that, if 
successful, can help offset less attractive cost cutting measures (labour costs) brought on by 
the current tough economic climate. (Deloitte, 2012) 

Increasing competitiveness through reduction of energy costs instead of other less 
attractive costs is thus viewed as the main motivator for companies to launch energy 
management programme.  
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The growing importance of energy management was attributed to a range of factors. 
Based on BSI Group (2009), the most frequently cited being cost (80%).  

Regarding the cost of energy per unit of production, 39% companies reported their 
increase; 20% decrease, at 18% companies costs had stayed the same; and even 22% 
companies admitted that they didn’t know how costs had changed. 

The next most common reason is protecting the global climate, cited by 35% of 
companies. However, most companies admit that increased interest in energy management is 
due to the topic’s PR value than to a real concern for global climate protection. The positive 
by-products that result from efficient energy management are seen as useful selling points in 
the market, but not as a strong lever to obtain buy-in internally.  

These findings confirmed Schneider Electric survey (2010) that highlighted drivers such 
as costs reduction together with CSR aspects and reduction of carbon emissions. Other drivers 
can be split into internal and external groups: 

• Internal drivers – consistency with culture and standards; room for future growth; and 
prolongation of equipment. 

• External drivers– improving company reputation; compliance with legislative 
requirements. 

Hurdles to Energy Management  

Based on the Schneider Electric research (2010), 62% of energy persons believe that their 
company could do more in the energy management field. The main impediments are other 
priorities of company, lack of knowledge, time and resources. 

Regarding the lack of knowledge, 33% gain knowledge from web searching by keyword, 
30% from electricity providers, 16% claim to be self taught (which means that they use one of 
the two mentioned sources) and training courses and known specialized web pages use only 
9% of energy management dedicated staff (Schneider Electric, 2010). 

Deloitte (2012) highlights lack of understanding within the company. Employers’ energy 
management efforts are not visible to employees, but are valued and wanted. 27% of 
employees believe their employers are taking steps to reduce their electricity usage, in 
contrast with 90% of businesses that report having set energy management goals. 

The Economist Intelligence Unit (2010) sees three barriers to investment in emissions-
reduction projects. Two are cost-related, which are:  

1. unease over deploying solutions that are perceived as possibly costly; and  

2. the need to prioritize spending to keep businesses afloat through the recession.  

The third, which is less directly relevant is: 

3. regulatory uncertainty. 
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Image No. 5: Energy management activities in the UK (2009) 
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Image No. 6: Measures to reduce energy costs likely to be 

applied by companies in Ireland 
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Source: Deloitte (2012)  

Recent Trends in Energy Management  

Despite the energy management segment being relatively new, there are certain trends 
which have emerged on the energy management market. 

• “Economic conditions and the current economic climate are stimulating businesses to 
diversify and seek out new areas for their existing energy management skills to be 
maximised and redeployed. Therefore companies involved in the construction and 
property sectors have begun to include energy management activities in their portfolio – 
either by providing additional services such as energy audits, or by creating new divisions 
primarily focused on energy management”. (InterTradeIreland, 2011, p.17) 

• “Energy procurement emerged as an increasingly popular service offered by energy 
management companies. Energy procurement entails the negotiation of prices and 
contracts on behalf of the client, and the energy management company acts as 
intermediary between the client and the energy supplier. An example of success, 
Utilitywise plc, tripled its revenues to £12m in 2010”. (InterTradeIreland, 2011, p.17) 

• “Technical knowledge and value for money are essential to the positioning of energy 
management products and services as viable options for companies. To enhance the 
development and reputation of the industry, businesses offering energy management 
products and services need to provide customised end-to-end energy management 
solutions (including products supply, installation, and verification). At the moment 
companies are only beginning to take this approach which will be critical to moving up 
the value chain”. (InterTradeIreland, 2011, p.17) 

• In the UK, there exist many state agencies that provide free of charge energy advice, 
which could generate confusion to households and businesses looking for energy 
consumption solutions. However, the subsidised product is not the same as what a client 
could obtain at market rates: if it is focused on carbon reduction rather than energy costs 
savings. Subsidised product is usually under-resourced and oversold, and encumbered 
with elements that to not add value but are there purely to satisfy the requirements of the 
government’s agency that administers the scheme. (InterTradeIreland, 2011; Schneider 
Electric, 2010) 
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Challenges in Energy Management 

Even despite the fact that the energy management is relatively new field, it has to face also 
certain challenges such as: 

• “The Role of public policy and legislation which is extremely important to the market’s 
uptake of green sectors including energy management; therefore there is the risk that 
government’s policy and funding supports contribute to a distorted market by 
championing large companies and thus creating a difficult environment for SMEs”. 
(InterTradeIreland, 2011, p. 18)  

• In the present tight economic situation, cash flow is a challenge for both – clients and 
energy consultants. SMEs find it challenging to match their focus on long-term growth 
with the currently accessible cash flow. In total, 64% of businesses saw cash flow as a 
key issue affecting their competitiveness in 2010. (InterTradeIreland, 2011) Despite the 
economic crisis is slightly fading away preserving cash flow remains the main challenge 
for clients and consultants.  

• “Companies constantly need to identify and implement market differentiators to 
remain competitive as well as to recognise in advance the market trends and new 
commercial opportunities of the industry. As a current new areas there can be named 
those such as smart grid, demand response mechanisms, automated controls etc”. 
(InterTradeIreland, 2011, p. 18) 

• “One of the challenges for some companies is to find the right mix of skills for their 
staff. Technical knowledge, and the ability to translate it to satisfy client’s needs require 
experience and training”. (InterTradeIreland, 2011, p. 18) Therefore not only technical 
skills but also the soft-skills such as effective negotiation, presentation and ability to sell 
the service will remain fundamental to success. 

• “More awareness raising and education on the benefits of energy efficiency is still 
required, both in the commercial and domestic sectors” - based on the InterTradeIreland 
report (2011, p. 18). For example, totally 45% of Irish companies had not invested in 
energy efficiency products due to perception of cost. Expecting similar number 
throughout Europe, convincing these companies about the benefits of energy 
management would generate huge market for energy management consultancy. 
(InterTradeIreland, 2011)  

• “Tight budgets and cuts not only in the public sector but also in the private sector are 
likely to require more innovative financing solutions and business models. A result of this 
may be the encouragement for the adoption of energy management services and supply 
contracts” (InterTradeIreland, 2011, p. 18). It pushes the consulting companies to create a 
new fee structure model which would fit to particular client’s situation.  

Outlook of Energy Consultancy  
The overview of the expected outlook of energy management consultancy in the UK and 

subsequently in the whole European Union will consist of the outlook of: 

1. energy management industry; 

2. energy management services; and 

3. energy management market structure. 
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Outlook of the Energy Management Industry  

The InterTradeIreland (2011) survey indicates that this could be future outlook of energy 
management sector: 

• “In 2008, the energy management services market in North America earned revenues of 
$20.4 billion and this figure is expected to double by 2013 due to favourable 
government legislation and increasing awareness about the benefits of energy 
management. This could be also replicated on the UK, where policy and legislation are 
pointing in the same direction”. (InterTradeIreland, 2011, p.23). The whole EU figures 
are expected to keep the same trend. 

• The newly launched UK Smart Metering Implementation Programme dictates the 
installation of new smart electricity meters throughout the UK. The UK government 
estimates it will cost about £7 billion to install some 26 million smart electricity meters 
and 22 million smart gas meters, which provides room for energy management services. 
As the launch of this programme is dictated by the European Union, the same opportunity 
will spread in the whole Union.  

• Because of the rise of energy costs and the impact of EU directives, the demand for 
energy management ICT (Information and Communication Technology) services will 
increase. (InterTradeIreland, 2011) 

• Quick adoption of policies and legislations is important driver for the energy 
management market commitment in the UK which will generate the prospects of the UK 
based companies at the international level. Energy management lessons learned in the 
UK will thus provide the experienced companies with a first mover advantage. 
(InterTradeIreland, 2011)  

• “With the market uptake of renewable energy technologies and the continuous increases 
in energy prices, there will be the requirement for advances in the area of energy 
management and smart grid solutions in order to maximise energy efficiency, reduce 
grid fluctuations and improve renewable use”. (InterTradeIreland, 2011, p.23) To 
illustrate the potential, 19% of companies in Northern Ireland indicated they are planning 
to implement some energy efficiency measures in the upcoming next two years. 
(InterTradeIreland, 2011)  

• “Business Energy Rating (BER) / Energy Performance Certificate (EPC) are 
expected to act as drivers for the energy management sector to become an area of 
potentially great growth. The design and supply of energy saving systems for buildings, 
BER/EPC monitoring services, and also its verification or other inspection, all during 
constructing of the building”. (InterTradeIreland, 2011, p.18)  These all services create an 
opportunity for energy consultants.  

• The implementation of green procurement guidelines in the public sector creates 
significant opportunities for energy consultants. “The use of innovative procurement 
models (that focus on reducing demand and energy efficiency improvements) develops 
the new market of energy management service companies”. (InterTradeIreland, 2011, 
p.18)  

• Energy saving programmes and carbon reduction goals within the public sector 
deliver certain opportunities to energy consultants. For example, the Climate Change Act 
2008 caused that the UK is the first country all over the world to set a long-term legally 
mandatory framework to reduce emissions by at least 80% by 2050 and by at least 34% 
by 2020 against 1990 levels. As it is expected to spread across the EU, these 
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commitments provide an area for provision of energy management services to public 
organizations.  

• “The European Union’s goal for 80% of consumers to have smart metering systems 
by 2020 brings vast opportunities for SMEs involved in data management, software 
development, building energy management and communications”. (InterTradeIreland, 
2011, p.18)  

• “Energy efficiency targets for private and public sectors are bringing more support for 
innovation and technology testing. Innovation on energy efficiency technologies could 
increase the opportunities for SMEs in international markets”. (InterTradeIreland, 2011, 
p.18) As such, it indicates that cooperation with producers of energy efficient 
technologies could be a way to innovativeness of energy management sector.  

Outlook of the Energy Management Services  

Within the energy management services, there is a high potential in all businesses related 
to carbon reduction, energy efficiency, or energy legislation compliance.  

BSRIA (2010) stratified the energy management segments by comparing their market size 
(represented by the size of the bubbles), and the perceived value to the customer and number 
of competitors. 
Image No. 7: Strategic comparison of various market segments 

1. Energy retrofit

2. Energy 
performance 
contracting

3. Energy efficiency 
consultancy

4. Energy 
management 
service

5. Energy supply 
contract

6. Energy 
procurement
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8. Accredited 
certification  

Source: BSRIA(2010)  

BSRIA indicates three segments 
with high potential – (1) energy 
performance contracting, (2) energy 
supply contract and (3) energy 
management services, as they have a 
high growth rate forecast over the next 
three years.  

New entrants should consider if this 
might be part of their growth area. At 
the same time, companies also need to 
be cautious if they target the energy 
performance contracting or the energy 
supply contract segments as these are 
both higher risk. 

For larger firms may it be more sensible to focus on these segments that bring higher 
value to the customer and with more concentrated competition. On the other hand, some 
segments may be less attractive to large firms, such as accredited certification; even though it 
has a large market size. This is because the market is highly fragmented and it will be difficult 
for large firms to compete with small firms with low overheads.  

The energy management market has great growth potential but the market also consists 
of a high number of smaller service providers and software providers. In order to capture the 
business opportunities, acquiring smaller existing players may be a good market entry 
strategy (BSRIA, 2010). 

The energy retrofit and energy procurement market is hindered by the global economic 
recession and the UK construction market downturn. BSRIA (2010) assume the consultancy 
work on energy retrofit project design and project management will decrease following the 
overall decrease in energy retrofit market. Retrofit is expected to rise in 2009-2012 only by 
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4%, only thanks to a recovery in 2012. Energy procurement is expected to drop by 4% in 
2009-2012. 

The segments with high growth potential in 2009-2012 are energy management (88% 
growth), energy supply contract (58%) and energy efficiency consultancy (38%), the 
accredited certification market is expected to remain steady. The energy efficiency market 
was stagnant in 2009 (BSRIA, 2010). 

The CRC (Carbon Reduction Commitment) scheme is going to create a new market in 
compliance and administration consultancy for the registration period. The smart meters 
market is driven by the government policy from 2010 on the roll out in small and medium 
non-domestic sites. As this policy was not in place at the time of forecast preparation, BSRIA 
(2010) assumed growth of only 10%. Because the government regulations were indeed 
launched, it would provide significant market opportunity with higher growth.  
Image No. 8: 2010 forecast of market size by segments in the 
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Image No. 9: 2010 forecast of market size by segments in the 
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Source: BSRIA (2010))  

Outlook of the Energy Management Market Structure  

At present, there are lots of different players providing energy services to the clients; 
players from different business backgrounds supplying different kind of energy services. At 
the same time, the industry is evolving: providers are structuring their organisations, 
expanding offerings and rebranding; and clients have new demands and expectations (BSRIA, 
2010). 

Energy supply - apart from the main supply from the grid by the Utilities, BSRIA (2010) 
predict decentralized supply will become more important, especially in dense urban areas. 
It can be in the form of larger district energy scheme (open network type energy supply 
contract) or from local energy plant (private network type energy supply contract). 

Energy services - instead of having many providers, it will most likely be a large single 
provider  or will be provided by a consortium formed by providers. As clients tend to buy 
energy services from a single source, providers having an existing relationship with clients 
will be in an advantaged position, such as FM or M&E service providers (BSRIA, 2010). 

As BSRIA (2010) states, the link between building operation and maintenance and energy 
services will become closer. Clients expect a total solution: design, supply, installation, 
control and monitoring, compliance, financing, operation and maintenance, ideally from a 
single source.  
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Image No. 10: Energy consultancy market structure – today 

 

Source: BSRIA (2010) 

Image No. 11: Energy consultancy market structure – in 2020 

 

 

Source: BSRIA (2010))  

Critical Success Factors for Energy Consultants 

Energy services market attracts all existing players in the building and construction 
industry and also those from consulting industry. The total market in 2020 is expected to over 
£6 billion. 

BSRIA (2010) summarized the several critical success factors of the future-winning firms: 

1. An holistic service – providers should be able to provide an holistic solution on energy 
services, which includes design and build capability on energy efficiency improvement 
works with financing options; consultancy in energy efficiency and also procurement; 
energy management; ultimately responsible for the energy performance of the buildings; 
and finally ensuring the clients on regulation compliance, low energy bill and carbon 
footprint, and assurance in energy supply and business continuity. 

2. Close partnership – a closer relationship with the clients will be necessary for future 
energy services providers as the providers can have the ability to manage the energy 
efficiency or even the overall carbon footprint of the clients. 

3. Renewables knowledge – as renewables is one key element in a low carbon business, 
and 31% of the energy consumption will be from renewables in 2020, a lot of investment 
and improvement work will be on renewables. The current trend shows that knowledge in 
CHP and biomass would be a must for the future service providers. 

4. Creditability – track records on delivering carbon reduction would be a necessary 
credential for a provider to be selected by the client. Creditability in the expert knowledge 
and the professionalism of the business is vital for success as carbon footprint is going to 
become an important element for the success of the client’s business too. 

5. Financing – a lot of customers are starting to expect financing options from their service 
providers and the trend is going to continue with the on-going challenges in the business 
environment. Thus, financing will become necessary element in all energy efficiency 
investment proposals. 

Conclusion 
This paper traced the main drivers of energy consultancy business; it revealed its 

characteristics and structure of market players together with the analysis of their strengths and 
weaknesses. Moreover, it indicated the outlook of energy management business potential in 
terms of the most promising market sectors and the most probable future formation of the 
business structure.  
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The description of energy management practice in the UK market reflected the latest 
trends which could be applied in the whole European Union. The basics characteristics of the 
UK market could be used as hints for energy management consultants in the Czech Republic 
or other European countries. As such, paper provided an insight into the business which could 
serve as an instructional basis for those who already operate on the energy management 
market or who consider entering into the market. 
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Platobná neschopnosť slovenských podnikateľských 
subjektov v závislosti od hospodárského cyklu a 

legislatívnych zmien 
Insolvency of the Slovak companies depending on the economic 

cycle and legislative changes 

Miroslav Jakubec* – Peter Kardoš**  

ABSTRAKT   

V období finančnej a hospodárskej krízy dochádza v podmienkach Slovenskej republiky 
k nárastu platobnej neschopnosti na strane podnikateľských subjektov, ktorá následne vedie 
k bankrotu týchto spoločností. Z uvedeného dôvodu je tento príspevok zameraný na analýzu 
vývoja insolvencie slovenských podnikateľských subjektov od roku 2008 v závislosti od 
hospodárskeho cyklu a legislatívnych zmien. Okrem vyššie uvedenej analýzy sa budú autori 
príspevku venovať novej legislatíve z oblasti konkurzu a reštrukturalizácie, ktorá má 
zabezpečiť vyššie a rýchlejšie uspokojenie na strane veriteľov.  

Klí čová slova: Životný cyklus; Konkurz; Finančná kríza. 

ABSTRACT   

During the financial and economic crisis occurs in the Slovak Republic to the increase of 
insolvency on the part of businesses, which in turn leads to the bankruptcy of the companies. 
For this reason, this article focuses on analysis of insolvency Slovak businesses since 2008, 
according to the business cycle and legislative changes. Authors will pay attention on a new  
the field of legislation, bankruptcy and restructuring, which should provide faster and greater 
satisfaction on the part of creditors. 

Key words: Economic cycle; Bankruptcy; Financial crisis. 

JEL classification: G33 

 

Hospodársky vývoj od roku 2008 
V poslednom období sa čoraz častejšie stretávame s pojmom finančná a hospodárska 

kríza, menová kríza, negatívny hospodársky vývoj, extrémna zadlženosť krajín, 
nedodržiavanie rozpočtových pravidiel atď. Tieto slová sa objavujú na titulných stránkach 
novín a časopisov, televíznych a rozhlasových správach a tlačových konferenciách, tzn. že nás 
prenasledujú všade kam sa pohneme. Verejnosť, či už ide o odbornú alebo širokú je z týchto 
fráz unavená, pretože kompetentní sa za posledné tri roky zmohli iba na holé konštatovanie, 
že sa niečo deje, avšak nikto z nich nenabral odvahu tak obrovský problém riešiť. Je 
v podstate jedno, či ide o našich alebo zahraničných politikov alebo predstaviteľov Európskej 

                                                 
*  Ing. Miroslav Jakubec, PhD. – odborný asistent; Ekonimická univerzita v Bratislave, FPM, KPH. 
**   Ing. Peter Kardoš, PhD. – odborný asistent, Ekonomická univerzita v Bratislave, FPM, KPH 
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únie. Prehľad historického vývoja a prognózy HDP Slovenskej republiky tento problém 
taktiež naznačuje.  

Tab. 1: Vývoj HDP v SR 

Vývoj HDP 

Skutočnosť Odhad 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

10,4% 6,4% -4,7% 4,2% 3,3% 2,5% 2,1% 3,5% 3,6% 

Zdroj: MF SR, ŠÚ SR 

Od roku 2007 dochádza k postupnému poklesu HDP. Kým v roku 2007 dosahoval rast 
HDP úrovne 10,4 %, v roku 2009 to bol prepad do červených čísiel na úrovni 4,7 %. V roku 
2010 sme zaznamenali mierne oživenie ekonomického vývoja, avšak k jeho spomaleniu došlo 
opäť v roku 2011, kedy HDP rástlo iba o 3,3 %. Ďalší pokles sa očakáva v roku 2012 a 2013, 
pretože Európa a najmä Eurozóna stoja pred riešením obrovského problému ako sú deficity 
extrémne zadlžených krajín, ako Grécko a Španielsko.  

Pre porovnanie uvádzame vývoj HDP v týchto krajinách spolu s vývojom HDP Európskej 
únie a Eurozóny. 

Tab. 2: Vývoj HDP vo vybraných krajinách 

Vývoj HDP 2007 2008 2009 2010 2011 

Grécko 3,0% -0,2% -3,3% -3,5% -6,9% 

Španielsko  3,5% 0,9% -3,7% -0,1% 0,7% 

Európska únia 3,1% 0,5% -4,3% 2,0% 1,5% 

Eurozóna 3,0% 0,4% -4,3% 1,9% 1,5% 

Slovensko 10,4% 6,4% -4,7% 4,2% 3,3% 

Zdroj: wikipedia.org 

 

Obr. 1: Vývoj HDP vo vybraných krajinách 

                   
   Zdroj: vlastné spracovanie 
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Aj z tohto tabuľkového prehľadu a grafu zistíme, že problém začal v roku 2008. Od tohto 
roku dochádzalo v niektorých krajinách k výraznému poklesu HDP. Do dnešného dňa sa však 
nenašiel správny recept, ako tento problém vyriešiť.  

Životný cyklus podniku  
Existencia podniku ako podnikateľského subjektu je časovo ohraničená začiatkom 

a ukončením jeho podnikateľskej aktivity. Obdobie od vzniku podniku až po jeho zánik sa 
nazýva životným cyklom. Životný cyklus podnikov môže byť dlhý (trvať desaťročia, storočia, 
respektíve nemusí byť ohraničený zánikom) alebo krátky (medzi vznikom a zánikom uplynie 
niekoľkomesačné, prípadne ročné obdobie života podniku). Životný cyklus podniku vytvára 
niekoľko fáz, ktorými podnik počas svojho života môže, no nemusí prechádzať. Každý 
podnik prechádza prvými fázami životného cyklu, no môže predčasne zaniknúť a tak sa 
nedostane napr. do tretej fázy životného cyklu. Za základné fázy životného cyklu podniku 
možno označiť: 

• zakladanie a vznik, 
• rast, 
• stabilizáciu 
• krízu 
• zánik33. 

Podnikanie sa v trhovej ekonomike vyznačuje určitou mieru podnikateľského rizika. 
V dôsledku silnej konkurencie a ďalších interných a externých faktorov sa niektorí 
podnikatelia môžu dostať do situácie, kedy musia svoju podnikateľskú činnosť 
reštrukturalizovať alebo ukončiť. V rámci životného cyklu podniku toto obdobie nazývame 
obdobím krízy a zániku. Životný cyklus podniku je zobrazený na nasledujúcom grafe. 

Obr. 2: Životný cyklus podniku 

                      
Zdroj: Kupkovič, M. a kol.: Podnikové hospodárstvo. Sprint vfra, Bratislava 2002 

                      

V prípade, ak sa spoločnosť dostane do takejto situácie, tzn. že nie je schopná plniť si 
svoje záväzky, môžu sa veritelia brániť individuálnym uplatňovaním svojich pohľadávok. Sú 

                                                 
33 Kupkovič, M. a kol.: Podnikové hospodárstvo. Sprint vfra, Bratislava 2002, s. 47, ISBN 80-88848-93-8 
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však neúspešní vtedy, ak ten istý dlžník má viacero veriteľov a majetok, ktorý nestačí na 
uspokojenie všetkých veriteľov. Na riešenie uvedenej situácie sa v práve vyvinul inštitút 
bankrotu – konkurzu. Už z latinského označenia Concursus creditorum vyplýva, že ide 
o súbeh veriteľov, kedy v jednom konaní dochádza k pomernému uspokojovaniu nárokov 
viacerých veriteľov. Cieľom konkurzného konania je usporiadať majetkové pomery dlžníka, 
ktorý je v úpadku a zároveň zabrániť tomu, aby sa problémy jedného podnikateľa prenášali na 
ďalších a blokovali sa zdroje v neperspektívnych aktivitách. V takomto ponímaní je konkurz 
ozdravným inštitútom, ktorý včas vyradí z ekonomického procesu neúspešné subjekty. Na 
druhej strane však môže mať nepriaznivý sociálny dopad prejavujúci sa zvýšením 
nezamestnanosti.  

Dôležitú úlohu pri vysporiadaní záväzkov neúspešného podniku plní právna úprava 
o konkurze a vyrovnaní (v súčasnosti konkurze a reštrukturalizácii). Historicky bol vývoj 
zákona o konkurze nasledovný. Zákon o konkurze a vyrovnaní č. 328/1991 Zb. má korene 
v československom zákone o bankrote z roku 1931, v rakúskom zákone z roku 1914 
a v uhorskom zákone o bankrote z roku 1881. Zákon o konkurze a vyrovnaní z roku 1991 
poskytoval nesolventným dlžníkom tri možnosti riešenia. Dve z nich sú dlžníkom iniciované 
procesy vyrovnania, tretia možnosť riešenia zlej situácie bolo vyhlásenie konkurzu, ktoré bolo 
iniciované veriteľmi alebo samotným dlžníkom. V roku 1993 bol zákon novelizovaný 
zákonom č. 122/1993 Z.z. Na základe tejto novely mohol dlžník riešiť svoju zlú situáciu 
prostredníctvom dohodovacieho konania, ktorého výsledkom malo byť prijatie a realizácia 
projektu ozdravenia. Prijatie projektu ozdravenia bolo povinným mimosúdnym 
reorganizačným procesom. Od februára 1998 bola v platnosti ďalšia novela, ktorá zo zákona 
odstránila inštitút dohodovania, pretože ten nepriniesol v praxi očakávané výsledky. Táto 
novela so sebou priniesla tzv. inštitút vyrovnania, ktorý sa uskutočňuje pod dohľadom súdu. 
Vyrovnanie malo poskytnúť väčšiu mieru rozhodovacej slobody veriteľom a zjednodušiť 
prísne kritériá zákona na obsah vyrovnacieho konania. Novelizovaný zákon predpokladal, že 
vyrovnacie konanie bude pre veriteľov zaujímavejšie ako bolo doteraz a začne sa vo väčšej 
miere využívať. Dôležitou zmenou v tejto novele je povinnosť dlžníka podať návrh na začatie 
konkurzného alebo vyrovnacieho konania v prípade, ak je dlžník nepretržite počas 60 dní 
v predĺžení34. V roku 2004 bol do platnosti uvedený nový zákon o konkurze 
a reštrukturalizácii, ktorý priniesol novú koncepciu insolvenčného systému. Úprava zákona by 
mala stimulovať podnikateľov na uplatňovanie reštrukturalizácie ako formy riešenia 
problémov s platobnou neschopnosťou. Jednou z možností, ktorú tento zákon priniesol je 
využitie neformálnych reštrukturalizácií, ktoré predstavujú alternatívu formálneho konania 
pred súdom.  

V nasledujúcej časti uvádzame prehľad konkurzov a reštrukturalizácií za obdobie od roku 
2008 do polovice roku 2012. 

                                                 
34 Predĺženie definuje zákon ako stav, keď suma všetkých záväzkov dlžníka presiahne hodnotu jeho majetku.  
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Tab. 3: Prehľad prebiehajúcich, vyhlásených a zrušených konkurzov v SR 

  2008 2009 2010 2011 1/2 2012 

Prebiehajúce konkurzy  615 706 1 044 1 325 1 588 

Vyhlásené konkurzy  251 276 344 414 222 

Otvorené malé konkurzy  92 90 143 235 124 

Zrušené pre nedostatok majetku 35 53 61 101 43 

Zrušené po splnení rozvrhového uznesenia 23 36 55 85 44 

Zrušené z iného dôvodu 1 1 3 3 3 

Zdroj: MS SR, vlastné spracovanie 

Prehľad prebiehajúcich, povolených a skončených reštrukturalizácií v SR 

  2008 2009 2010 2011 1/2 2012 

Prebiehajúce reštrukturalizácie   7 45 110 98 94 

Povolené reštrukturalizácie 10 58 87 86 33 

Skončené reštrukturalizácie 11 15 49 67 29 

Zdroj: MS SR, vlastné spracovanie 

 

Ako môžeme vidieť z vyššie uvedených tabuliek od roku 2008 dochádza k postupnému 
nárastu počtu prebiehajúcich a najmä vyhlásených konkurzov. Kým v roku 2008 bolo 
vyhlásených 251 konkurzov, v roku 2011 to už bolo 414 konkurzov a za prvý polrok 2012 to 
bolo 222 vyhlásených konkurzov. Počas troch rokov došlo k nárastu počtu vyhlásených 
konkurzov o viac ako 64 %. Podobný vývoj ako pri konkurzoch sme zaznamenali aj pri 
reštrukturalizáciách. V roku 2008 bolo povolených 10 reštrukturalizácií, naproti tomu v roku 
2011 to už bolo 86 reštrukturalizácií. Tu došlo k nárastu o viac ako 800 %.  

Zároveň je veľmi dôležité pri konkurzoch sledovať aj dĺžku trvania konkurzného konania, 
ale aj náklady spojené s konkurzom. Vo svete a najmä v krajinách s vysoko rozvinutou 
ekonomikou trvá konkurzné konanie v priemere menej ako jeden rok. V porovnaní s týmito 
rozvinutými ekonomikami, dosahuje dĺžka konkurzného konania v rozvojových krajinách 
oveľa vyššie hodnoty a to až niekoľko rokov. Pre ilustráciu uvádzame prehľad dĺžky 
konkurzných konaní vo vybraných krajinách sveta.  
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Tab. 4: Konkurzné konanie a jeho dĺžka (roky) 

Najkratšie Najdlhšie 

Írsko   0,4 Indonézia   5,5 

Japonsko   0,6 Haiti   5,7 

Kanada   0,8 Filipíny   5,7 

Singapur   0,8 Bielorusko   5,8 

Belgicko   0,9 Angola   6,2 

Fínsko   0,9 Maledivy   6,7 

Nórsko   0,9 India   7,0 

Austrália   1,0 Mauritánia   8,0 

                                      Zdroj: Vlastné spracovanie podľa World Bank, Doing Business database35 

Ako bolo spomínané vyššie druhým veľmi dôležitým faktorom, ktorý je potrebné  
sledovať pri konkurzoch je výška nákladov spojených s konkurzom. Na jednej strane 
uvedieme krajiny, kde sú tieto náklady najnižšie a na druhej strane krajiny s najvyššími 
nákladmi na konkurzné konanie. Náklady sú zvyčajne vyjadrené percentom z nehnuteľného 
majetku.   

Tab. 5: Náklady na konkurz v % z nehnutelného majetku 

Najnižšie Najvyššie 

Kolumbia 1,0 Filipíny 38,0 

Kuvajt 1,0 Šalamúnove ostrovy 38,0 

Nórsko 1,0 Vanuatu 38,0 

Singapur 1,0 Venezuela 38,0 

Fínsko 3,5 Siera Leone 42,0 

Belgicko 3,5 Ukrajina 42,0 

Kanada 3,5 Libéria 42,5 

Bahamy 3,5 Centrálna Afrika 76,0 

                                 Zdroj: Vlastné spracovanie podľa World Bank, Doing Business database36 

Je veľmi dôležité sledovať tieto veličiny aj na Slovensku. Podľa spracovania World Bank 
je priemerná dĺžka konkurzného konania na Slovensku 4 roky a náklady 18 % z nehnuteľného 
majetku.37 

                                                 
35 Worldbank.org. Doing Business database. [cit. 2012-25-02]. Dostupné na internete: < 

http://www.doingbusiness.org/~/media/fpdkm/doing%20business/documents/annual-reports/english/db11-
fullreport.pdf> 

36 Worldbank.org. Doing Business database. [cit. 2012-25-02]. Dostupné na internete: < 
http://www.doingbusiness.org/~/media/fpdkm/doing%20business/documents/annual-reports/english/db11-
fullreport.pdf> 

37 Worldbank.org. Doing Business database. [cit. 2012-25-02]. Dostupné na internete: 
<http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Profiles/Country/SVK.pdf
> 
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V porovnaní s vyššie uvedenými krajinami nedosahuje Slovenská republika uspokojivé 
výsledky. Pomaly sa zvyšujúci podiel ukončených konkurzoch na celkovom počte 
prebiehajúcich konkurzoch a zlé výsledky v štatistikách o dĺžke konkurzného konania 
a nákladoch na konkurzné konanie, prinútilo zákonodarcu k tomu, aby riešil túto nelichotivú 
situáciu prípravou novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. 

V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou zákona o konkurze a reštrukturalizácií 
novela tohto zákona priniesla nasledovné zmeny (ide o podobu tohto zákona platnú 
v súčasnosti). 

Nová právna úprava má umožniť veriteľom podať návrh na vyhlásenie konkurzu i bez 
toho, aby mali uznanú pohľadávku dlžníkom alebo vykonateľnú pohľadávku. Táto zásadná 
zmena umožní veriteľom uplatňovať si svoje nároky voči dlžníkovi skôr ako skonzumuje svoj 
nezabezpečený majetok, či sa predpokladá vyššie uspokojenie veriteľov.  

V novele zákona došlo k spresneniu pojmu platobná neschopnosť. Dlžník je platobne 
neschopný, ak je viac ako 30 dní v omeškaní s plnením aspoň dvoch peňažných záväzkov 
viac ako jednému veriteľovi a bol jedným z týchto veriteľov písomne vyzvaný na zaplatenie. 
Ďalšou dôležitou zmenou je zadefinovanie pojmu predĺženie. Predĺženie je stav, keď suma 
všetkých záväzkov dlžníka presiahne hodnotu jeho majetku. V záujme umožniť 
podnikateľom, aby sa financovali aj z finančných prostriedkov akcionára prípadne 
spriaznených osôb iným spôsobom ako len zo základného imania, sa do sumy záväzkov na 
účely stanovenia predĺženia sa nezapočítavala suma záväzkov, ktoré sú spojené so záväzkom 
podriadenosti. Naproti tomu však veritelia z týchto záväzkov nebudú  mať v konkurze ani v 
reštrukturalizácii možnosť ovplyvňovať priebeh týchto konaní hlasovaním vo veriteľských 
orgánoch a v prípadnom konkurze budú uspokojovaní až ako poslední v rámci skupiny 
podriadených pohľadávok. Miera uspokojenia týchto veriteľov v konkurze sa automaticky 
premietne aj do miery ich uspokojenia v prípadnej reštrukturalizácii. Doterajšia definícia 
predĺženia predstavuje len druhú formu platobnej neschopnosti, ktorá však nastáva omnoho 
neskôr ako samotná zákonom definovaná platobná neschopnosť. Predchádzajúca právna 
úprava definuje predĺženie ako stav, keď hodnota splatných záväzkov presahuje hodnotu 
majetku, t.j. hodnotu majetku neporovnáva so sumou všetkých záväzkov avšak iba so sumou 
splatných záväzkov. Negatíva takejto právnej úpravy predĺženia boli nasledovné:  

• Predchádzajúca právna úprava umožňovala podnikať aj tým podnikateľom, ktorí 
dlhodobo vykazujú stratu, v dôsledku ktorej hodnota ich majetku nekryje ich 
záväzky. Takýto stav pôvodná právna úprava nielenže nesankcionuje, ale svojim 
spôsobom právne dovoľuje a podporuje.  

• Predchádzajúca právna úprava umožňuje zbavovať sa majetku dlžníkovi, ktorý je 
účtovne v predĺžení, avšak právne predĺžený nie je. Takéto chovanie dlžníka nie je 
možné postihovať ani prostredníctvom odporovateľných právnych úkonov v rámci 
konkurzu, ani trestnoprávne, nakoľko dlžník, ktorý je účtovne / fakticky 
v predlžení nie je v predlžení v právnom slova zmysle.  

• Predchádzajúca právna úprava podporuje financovanie dlžníka zo strany 
akcionára, resp. spriaznených osôb, nie do equity, resp. základného imania, ale 
spôsobom ako bežní veritelia, v dôsledku čoho akcionári, resp. osoby spriaznené 
s dlžníkom neskôr v priebehu konkurzu prípadne reštrukturalizácii zásadne 
ovplyvňujú, resp. deformujú priebeh týchto konaní v postavení bežných veriteľov 
a nie v postavení akcionárov. Záujmy týchto „spriaznených veriteľov“ sú však 
zásadne iné ako základný záujem sledovaný konkurzom, resp. reštrukturalizáciou, 
a to dosiahnuť pre veriteľov čo najvyššiu mieru uspokojenia ich pohľadávok.  
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Ďalšia novinka, ktorú novela zákona prináša je zodpovednosť členov predstavenstva za 
porušenie povinnosti včasného zahájenia konkurzného konania. Manažment vo všeobecnosti 
nie je sám od seba zvlášť motivovaný chrániť veriteľov, preto túto úlohu má splniť aspoň 
zákonná úprava a hrozbou sankcií za nesplnenie povinnosti, ktoré zákon o konkurze 
a reštrukturalizácií ustanovuje za účelom ochrany veriteľov, má motivovať členov 
predstavenstva k aktívnemu konaniu a plneniu svojich povinností. V prípade, ak spoločnosť 
nedokáže splatiť svoje dlhy a manažment spoločnosť o tom vie, je povinný v zmysle zákona 
podať návrh na vyhlásenie konkurzu (§ 11) alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie (§ 
111). Túto povinnosť môžeme nazvať povinnosťou včasného zahájenia insolvenčného 
konania. Člen predstavenstva má zákonnú povinnosť zahájiť konkurzné konanie do 30 dní od 
kedy sa dozvedel alebo sa pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o úpadku 
spoločnosti. V prípade, ak tak neurobí, zodpovedá veriteľom za škodu, ktorá im v dôsledku 
toho vznikla. Výška škody je daná sumou pohľadávok, ktoré po zrušení konkurzu alebo 
zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku zostali neuspokojené. Nárok na 
náhradu škody sa premlčí jeden rok od zrušenia konkurzu alebo zastavenia konkurzného 
konania pre nedostatok majetku. Z uvedeného vyplýva, že tento nárok na náhradu škody si 
môžu veritelia uplatniť až po skončení konkurzného konania, t.j. v období, keď je známa 
výška neuspokojených pohľadávok. Dôkazné bremeno je v tomto prípade na strane 
manažmentu, aby dokázal, že konal s odbornou starostlivosťou. 

V súčasnosti nie je jasné, čo posledná novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii 
prinesie. To zistíme až s odstupom času. Hlavným účelom novely bolo: 

• Upravenie bankrotu spoločnosti moderným zákonom, ktorý by zohľadnil osobitosti 
slovenského právneho a ekonomického prostredia. 

• Zamedzenie straty hodnoty majetku úpadcu v období bezprostredne pred začatím 
konania a počas konania. 

•  Zabezpečenie zrýchlenia konania (zohľadňujúc prirodzené obmedzenia, ktoré zväzujú 
súdny systém) a prijatie opatrení, ktoré stimulujú dotknuté strany urýchlene konať 
a v konaní postupovať pro-aktívne. 

• Naznačenie východísk pre neformálne reštrukturalizácie, ako alternatívy formálneho 
konania pred súdom. 

• Zvýšenie štandardov zodpovednosti všetkých strán zúčastnených v konaní, najmä však 
správcov.  

• Zabezpečenie konzistencie cieľov reformy a práva zabezpečenia záväzkov, 
konkurzného práva a koherentnosti právnej úpravy.  

• Odstránenie doterajšej absencie medzinárodného práva súkromného v oblasti 
konkurzu. 

Závěr 
Problémy v tejto oblasti sú aj v iných krajinách, čo dokumentujú vyššie uvedené statistiky. 

V jednotlivých krajinách sú tieto problémy rôznej intenzity a trvania. Štatistiky o počte, dĺžke 
a nákladoch konkurzných konaní tieto skutočnosti potvrdzujú. Insolvencia a platobná 
schopnosť firiem tu vždy bola, je a bude, je však dôležité do budúcnosti nájsť také 
ekonomické nástroje, aby poškodenie veriteľov bolo čo najnižšie.   
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Národní strategie v boji proti korupci 
National strategy for combating corruption 

Vladislava Jedličková* 

ABSTRAKT   

Vláda ČR schválila Strategii v boji proti korupci, ve které potírání korupce postavila na třech 
pilířích. Těmito pilíři jsou: prevence, průhlednost a postih. Skutečnosti, jež se však v České 
republice odehrávají, však vypovídají o tom, že se tento boj vládě vyhrávat moc nedaří. Praxe 
je taková, že: Finanční prostředky z fondů EU jsou rozděleny ještě před schválením 
přihlášených projektů. Při hodnocení projektů (v rámci jejich výběru) jsou „potopeny“ 
konkurenční projekty. Na „důležitých“ místech jsou úředníci, kteří zabezpečují hladkou 
administraci projektů. Iniciátory projektů nejsou příjemci dotace, ale firmy, které budou 
zakázky související s projektem realizovat. Stanovené monitorovací indikátory nevypovídají o 
smysluplnosti a udržitelnosti projektů. Kontrola projektů je prováděna pouze formálně. 

Klí čová slova: Strategie; Korupce; Projekt. 

ABSTRACT   

The Czech government approved the Strategy for Combating Corruption Strategy built on 
three pillars: prevention, transparency and punishment. The government is failing to fight 
corruption: Financial resources from the EU funds are distributed prior to the approval of 
projects. Officials ensure the smooth administration of the projects. The initiators of the 
projects do not receive subsidies. Monitoring indicators is not indicative of meaningful and 
sustainable projects. Monitoring of projects is carried out only formally. 

Key words: Strategy; Corruption; Project. 

 

Úvod 
Hlavním zdrojem rozpočtu EU jsou peníze daňových poplatníků. Rozpočet je přijímán 

rozpočtovým orgánem (Evropským parlamentem a Radou ES) na základě návrhu EK. 
Evropské instituce mají proto s ohledem na daňové poplatníky povinnost garantovat co 
nejefektivnější využití jejich prostředků a zejména bojovat v co nejvyšší možné míře 
s podvody. To je důvod, proč se ochrana finančních zájmů EU stala jednou z hlavních priorit 
evropských institucí. Spadají sem aktivity týkající se vyhledávání a monitoringu podvodů 
v oblasti cel, chybného využívání dotací a daňových úniků, pokud je jimi ovlivněn rozpočet 
EU, stejně jako boj s korupcí a jakékoliv jiné ilegální činnosti, které poškozují finanční zájmy 
EU. Instituce EU a členské státy EU přikládají velký význam ochraně finančních a 
ekonomických zájmů EU, stejně tak jako boji s nadnárodním organizovaným zločinem, 
podvody a jinými ilegálními aktivitami poškozujícími rozpočet. Efektivní boj proti 
podvodným jednáním a jiným protiprávním činům si tedy nelze představit bez zavedení 
účinných opatření směřujících k potlačení korupce. 

                                                 
*  Ing. Vladislava Jedličková, Ph.D. – interní auditor; MV ČR. 
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Cílem příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s „Národní strategií proti podvodným 
jednáním ohrožující finanční zájmy ES“ se zaměřením na boj proti korupci a skutečnostmi, 
které se v  České republice v rámci čerpání finančních prostředků  z rozpočtu EU odehrávají. 

Popsané události nejsou z autorčiny praxe. Považuje je ale za natolik závažné, že se 
rozhodla s nimi odbornou veřejnost seznámit, jelikož má také vzhledem ke své praxi 
negativní zkušenosti, v některých případech velmi podobné těm popisovaným. 

1. Národní strategie 
Vláda ČR usnesením č. 1199 ze dne 25. října 2006 schválila Strategii v boji proti korupci, 

kde potírání korupce postavila na třech pilířích, kterými jsou prevence, průhlednost a postih. 
V rámci uvedených tří pilířů vláda stanovila jednotlivé konkrétní cíle a opatření směřující 
k jejich naplnění. 

První pilí ř boje proti korupci -prevence 

V rámci prevence byly vládou stanoveny následující cíle: 

• minimalizovat státní regulaci, 
• zjednodušit legislativu, zvýšit transparentnost legislativního procesu, 
• snížit prostředky přerozdělované státem a zefektivnit kontrolu čerpání prostředků 

z veřejných rozpočtů, a zjednodušit a urychlit úřadování ve všech úřadech 
a institucích za využití moderních informačních technologií, 

• omezit počet zvláštních procesních pravidel univerzálního rámce správního řádu, 
• zabránit ukládání nadměrné byrokratické zátěže na občany i samosprávy, 
• zrovnoprávnit elektronickou a listinnou formu komunikace občana s úřadem a úřadů 

navzájem, 
• spolupracovat s profesními a dalšími organizacemi při podpoře etického jednání 

v jednotlivých oblastech společnosti a při vytváření protikorupční atmosféry ve 
společnosti, 

• posilovat odolnost orgánů veřejné správy proti korupci například formou nácviku řešení 
korupčních situací, jednoznačným určením odpovědnosti za přijaté řešení, 

• zavést protikorupční výchovu dětí a mládeže v rámci systému vzdělávání v předškolských 
a školských zařízeních, 

• uplatňovat zásadu diversifikace odpovědnosti v rozhodovacím a schvalovacím procesu. 

Dále je třeba, aby prokázané případy korupčního jednání byly medializovány a veřejně 
odsouzeny. Povědomí veřejnosti o správném postupu při získání poznatků nebo podezření 
z korupčního jednání musí být systematicky zvyšováno a upevňováno přesvědčení o 
smysluplnosti obrany proti korupci. 

Druhý pilí ř boje proti korupci – průhlednost 

Za zásadní považuje vláda ČR zprůhlednění systému čerpání prostředků z veřejných 
rozpočtů, zprůhlednění systému zadávání veřejných zakázek, zvýšení transparentnosti 
rozhodování orgánů veřejné správy, jimi zřizovaných organizací, jakož i dalších institucí, 
k nimž veřejnoprávní instituce uplatňuje práva zřizovatele nebo vlastníka s většinovou účastí, 
a zajištění dostupnosti všech informací o zadání a výběru veřejné zakázky, vytvoření 
podmínek pro kontrolu veřejnosti nad činností veřejných funkcionářů a jejich majetkovými 
poměry po dobu výkonu funkce, rozšíření možností veřejné kontroly nakládání s majetkem 
obcí a územních samosprávných celků a další opatření, zjednodušení způsobu podávání 
stížností v případech podezření z korupčního jednání ve veřejné správě. 
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Třetí pilíř boje proti korupci - postih 

Trvalá pozornost a průběžné vyhodnocování procesů, u kterých je možné předpokládat 
vznik korupčních podmínek, musí být zavedeny do systému vnitřní kontroly všech 
veřejnoprávních institucí. Policie ČR a další instituce musí mnohem aktivněji a důsledněji 
přistupovat k prověrce poznatků a podnětů získaných od občanů k podezření z korupčního 
jednání. Vláda ČR v této oblasti garantuje nekompromisní, nepolitické a profesionální 
vyšetřování korupčních podezření, za nezbytné považuje zřídit specializované justiční orgány, 
zvýšit tresty pro zkorumpované veřejné činitele a za korupční jednání spáchané v souvislosti 
s veřejnými zakázkami, soutěžemi a dražbami.  

K dosažení těchto cílů mimo jiné připravila novelu trestního zákona, podle níž jsou osoby, 
které jsou odsouzeny za korupční jednání v souvislosti s veřejnými zakázkami, soutěžemi, 
dražbami nebo insolvenčním řízením, mají vždy vedle trestu odnětí svobody či jiného trestu 
uložen trest zákazu činnosti (výkon určitých zaměstnání a funkcí).  

Financování z rozpočtu EU 

Čerpání finančních prostředků z fondů EU je možné pouze za předpokladu zajištění 
přísného dodržování pravidel daných EK, které si ovšem mohou některé do systému zapojené 
instituce a jejich příslušné výkonné složky v určitých pasážích vysvětlovat způsobem 
odlišným od původně zamýšleného. Tato skutečnost vytváří podmínky pro spekulace a 
možnosti obcházení daných pravidel ze strany odpovědných osob v rámci těchto institucí. 

Jedním z hlavních rizik možného zneužití poskytovaných finančních prostředků je proto 
lidský faktor, kdy zodpovědná osoba, popř. skupina osob, úmyslně zneužije svého postavení 
v systému, a to často za současného dovolávání se nejednoznačných legislativních pravidel. 

V systému poskytování finančních prostředků z fondů EU je tak řada míst, kde se 
přijímají rozhodnutí, která budou vždy ve větší či menší míře ovlivněna lidským činitelem, 
a to jak na centrální úrovni ministerstev, tak na úrovních nižších rozhodovacích a kontrolních 
článků v rámci výkonu přenesené působnosti. Řada poznatků z předchozích období ukazuje, 
že např. tzv. lobbyisté mají často možnost čerpání finančních prostředků buď zajistit, nebo 
alespoň ovlivnit jejich výši. Objevuje se tak riziko korupčního jednání, které v systému 
rozdělování omezených veřejných prostředků vždy existuje, a toto riziko je nezbytné 
systémovými opatřeními a kontrolou eliminovat v co nejvyšší možné míře. 

Vládní program boje proti korupci uvádí celou řadu konkrétních úkolů pro zainteresované 
instituce státní správy, včetně termínů jejich splnění, mj. pro resorty MV, MF a MMR38, které 
se přímo dotýkají problematiky odhalování a potírání korupce v oblasti ochrany finančních 
zájmů EU.  

ÚOKFK SKPV39 je garantem, a za Policii ČR pověřeným útvarem, který je příslušný 
a odpovědný za odhalování a vyšetřování trestných činů souvisejících s čerpáním finančních 
prostředků z fondů EU. ÚOKFK SKPV zaznamenal, že se v oblasti legislativy naplňují úkoly 
Vládní Strategie, např. ve schvalovacím procesu rekodifikace trestního zákona, který mj. 
zpřísňuje trestní postih za korupční jednání. V Poslanecké sněmovně ČR byla schválena 
a prezidentem podepsána novela trestního řádu zavádějící institut zvláštního policejního 

                                                 
38  MV – ministerstvo vnitra  
    MF – ministerstvo financí  
    MMR – ministerstvo pro místní rozvoj  
 
39 Útvar odhalování korupce a finanční kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování 
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agenta pro odhalování a dokazování korupčního jednání aj. opatření, která budou mít dopad 
na práci útvaru v následujících letech při odhalování a vyšetřování korupce ve státní správě, 
včetně oblasti ochrany finančních zájmů EU. 

2. Teorie a praxe při čerpání finančních prostředků EU 

2.1 Teorie   

Hlavním nástrojem pro distribuci prostředků EU je operační program (OP). Jsou v něm 
stanoveny prioritní oblasti, na něž má být podpora poskytnuta. Tyto priority vycházejí 
z národního strategického referenčního rámce (NSRR) – dokumentu, který schválila česká 
vláda a následně i Brusel. 

Každý OP musí mít nastavené ukazatele, takzvané monitorovací indikátory, podle nichž 
se vyhodnocuje úspěšnost realizace projektů i celého operačního programu. Patří mezi ně 
například nově vytvořená pracovní místa, počty proškolených osob, kilometry vybudovaných 
cyklostezek, počet obyvatel nově napojených na kanalizaci a tak dále. Pokud se při kontrole 
po dokončení realizace projektu zjistí, že  žadatel monitorovací indikátory nesplnil, musí mu 
být část nebo celá dotace odejmuta. 

Rozdělování peněz se odehrává prostřednictvím výzev k předkládání projektových 
žádostí. Administraci operačního programu zajišťují řídící orgány a zprostředkující subjekty 
(ministerstva, kraje, státní agentury). Mají za úkol vyhlašovat výzvy na předkládání projektů, 
hodnotit projektové žádosti, administrovat postup při proplácení dotace a následně 
kontrolovat realizaci. 

Přidělení dotace předcházejí tři fáze: 

1. Řídící orgán nebo zprostředkující subjekt vyhlásí výzvu na předkládání žádostí. V ní by 
měla být uvedena jasná, objektivní a transparentní kritéria pro výběr projektů. 

2. Předložené projekty (žádosti o dotaci) jsou dle kritérií bodově ohodnoceny. 

3. Na základě hodnocení jsou projekty dle míry úspěšnosti vybrány k realizaci. 

Administraci projektů nesmí dle evropských pravidel ovlivňovat „vyšší“ politická moc. 
Přání politiků mají být obsažena pouze ve strategických dokumentech (NSRR a OP).   

2.2 Praxe   

Rozdělení finančních prostředků 

Politici, kteří zasedají v řídících orgánech Regionálních operačních programů (ROP), 
chápou svěřené peníze jako svůj majetek, s nímž mohou zacházet dle vlastního uvážení. 
Krajští politici uzavřou tajnou dohodu o dělení peněz. V ní je určeno, kolik peněz půjde do 
jednotlivých krajů a okresů. To pravidla EU nepřipouštějí.  Místo volné soutěže 
nejvhodnějších projektů se tím totiž prostředky přesouvají na ta pravá místa. Součástí dohod 
jsou předem vytipované projekty, o kterých se dopředu ví, že dotaci získají. 

Pozice úředníka 

Součástí promyšleného systému jsou úředníci, kteří zabezpečují hladkou administraci 
projektů. Především je jasné, že pracovní místo úředníka přirozeně závisí na vůli politiků. 
Pokud by zaměstnanec úřadu neuposlechl byť i nepsaných a neformálních doporučení 
nadřízených, riskuje vyhazov. Všimněme se však jistého trendu: v Česku se stalo téměř 
železným pravidlem, že nové vedení ministerstva či kraje po nástupu do funkcí vymění 
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zaměstnance odboru evropských fondů, a to až na úroveň vedoucích odborů či oddělení. 
Nezkušenost úředníků pak přispívá k jejich snazšímu ovládání. 

Výměnami se navíc zásadně zpomaluje čerpání peněz z fondů. Nově příchozí úředníci se 
musejí ve složitém procesu administrace žádostí nejprve zorientovat. A to trvá na nejnižší 
úrovni rok až dva. Když získají zkušenosti, nastane ve vedení úřadu střídání v rámci 
volebního cyklu a personální šachy se opakují.  Stát se tím de facto stává inkubátorem 
zaměstnanců pro soukromé poradenské společnosti. V těch nemotivovaní úředníci po 
odchodu z veřejné sféry často končí.  

Výzva pro předkládání žádostí 

Je veřejným tajemstvím, že za každým operačním programem je určitá skupina lidí 
z byznysu a politiky, jež se snaží celý program ovládnout a získat jeho prostředky. Vzhledem 
k vysokému počtu OP a složitosti implementační struktury však většinou zvládnou 
kontrolovat „pouze“ vybrané prioritní oblasti.  Jak postupují? 

Nejprve si skupina prolobbuje nástup věrného člověka na významnou funkci spojenou 
s řízením OP (náměstek, vrchní ředitel, ředitel zprostředkujícího subjektu či řídícího orgánu). 
Ten si pak chodí pro úkoly mimo kancelář a slouží skupině osob, jimž vděčí za práci. 
Podnikatelé ze skupiny, jež operační program ovládá, pak žadatele informuje, s kým musejí 
spolupracovat, chtějí-li vůbec dotaci získat. 

Na každé úrovni, od malých žádostí až po velké projekty, je důležité sledovat, kdo je 
jejich iniciátorem. Projekty jsou často generovány firmami z jednoho podnikatelského 
segmentu, například stavaři. Firmy vymyslí projekt, často vypracují i dokumentaci, a 
přesvědčí konkrétního žadatele, zpravidla veřejnou instituci, aby předložil příslušnému OP 
žádost o dotaci. Za to očekávají, že po schválení si je příslušná instituce vybere jako 
dodavatele. Jedná se o variantu „Projekty dodavatelské“.  

Klasickým příkladem bývají čističky odpadních vod (ČOV). Jejich stavitelé mají Česko 
podrobně zmapované. Iniciují jednání se starostou, jehož obec ČOV nemá. Až potud je vše 
v souladu se zákonem. Důležitou součástí dohody je však domluva, že ČOV bude stavět právě 
firma, jež s nápadem přišla. A v tom jde již o trestnou činnost, neboť obec – příjemce dotace 
musí dle pravidel EU vybrat dodavatele v transparentním výběrovém řízení. Tato podmínka 
se dá obelstít „vhodně nastaveným“ výběrovým řízením. Tendr na míru připraví pro obec 
poradenská společnost, která je domluvena s dodavatelem. O profit z dotace se nakonec dělí 
dodavatel, poradci a komunální politici. Nebezpečím zmíněného postupu je, že pokud se na 
netransparentní tendr přijde, odpovědnost padne na příjemce dotace, tedy na obec, pro kterou 
může být výpadek financí v řádu desítek miliónů korun fatální. 

Něco jiného jsou tzv. „Klíčové projekty“. V jejich případě se nelobuje u žadatelů jako u 
dodavatelských projektů, ale u řídících orgánů operačního programu. Tyto projekty bývají 
charakteristické velkými objemy peněz v řádu až stovek miliónů či dokonce jednotek miliard 
korun. V praxi to vypadá tak, že si významné firmy z určitého odvětví dokážou prosadit, aby 
ministerstvo nebo poradní orgán vlády připravil seznam klíčových projektů, které je nutné 
podpořit z evropských fondů. Řídícímu orgánu OP je pak zadán úkol, aby se vypsala výzva 
k předkládání žádostí na klíčové projekty. A do výzvy se s projekty přihlásí právě firmy, které 
si témata výzvy prolobbovaly. Podklady pro klíčové projekty formálně připravují různé 
pracovní skupiny, přičemž jejich výstupy slouží pouze ke zvýšení tlaku na nutnost 
uskutečnění projektů. Kouzelnými slůvky, jež se v podobných materiálech často opakují, 
bývají „synergie“, „strategická potřeba“ a „komplementarita“. Implementační struktura pak 
jen formálně zařizuje, aby byly klíčové projekty schválené. 
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Zdánlivě paradoxní je, že uvedenou praxi pravidla EU umožňují. Důvod? Při určování 
národních priorit poskytuje Brusel členským státům EU benevolenci. Nepočítá však s tím, že 
ji zneužijí. 

Hodnocení 

K hodnocení projektů se používají dva základní modely: exaktní (objektivní) 
a „hodnotitelský (subjektivní). 

Exaktní model funguje na principu předem stanovených hodnotících kritérií, dle nichž si 
může žadatel v podstatě sám spočítat, kolik bodů jeho projekt získá. V rámci konkrétní výzvy 
se po vyhodnocení projektů sestaví žebříček dle získanýchbodů. Následně se z rozpočtu pro  
danou výzvu odečítají prostředky, a to od nejlepších projektů, až do okamžiku, kdy jsou 
peníze vyčerpané. 

V hodnotitelském modelu kritéria stanovená sice jsou, ale hodnotitelé žádosti bodují dle 
subjektivního uvážení. Nezřídka se stává, že posudky hodnotitelů se diametrálně liší, neboť 
někteří z nich nejsou dostatečně erudovaní či nezávislí.  A také bývají účelově vybíráni dle 
poptávky po určitém typu jejich stanoviska. Výjimkou nejsou případy, kdy se schválně 
„potápějí“ konkurenční projekty. 

O tom, který model bude při hodnocení projektů použitý, rozhodují řídící orgány OP. 
Zatímco kilometry prostavených dálnic a cyklostezek lze změřit celkem objektivně, 
posuzování toho, nakolik je projekt „inovativní“ či nakolik pomůže podpořit cestovní ruch 
v kraji nově postavený bazén u tříhvězdičkového hotelu, je už sporné. 

Výběrová řízení 

Žádostí o dotace, které se týkají rozsáhlejších investičních záměrů, mívají podmínku: 
žadatel musí vybrat dodavatele ve výběrovém řízení. Ve výběrových řízení po česku existuje, 
jak víme, obrovské korupční know-how. Základní poučky pro realizaci účelových zadávacích 
řízení jsou: 

• Nastavovat nesmyslná kritéria pro soutěžitele; 

• Klást důraz na hodnocení subjektivních kritérií; 

• Mít pod kontrolou společnost, jež zajišťuje realizaci výběrového řízení. 

Jen výjimečně pak tendr dopadne jinak, než jeho strůjci zamýšleli. Samozřejmostí je 
navyšování předpokládané ceny, často i na několikanásobek reálné hodnoty. Častým 
diskriminačním kritériem je velikost obratu, která však nevypovídá o schopnosti řádně a 
kvalitně zakázku uskutečnit. Běžné jsou případy diskriminačních podmínek v požadavcích na 
složení realizačního týmu. Příkladem je kladení nesmyslného požadavku na ISO pro bezpečné 
nakládání s informacemi pro všechny členy realizačního týmu, ačkoli tuto kompetenci 
potřebuje pouze jeden člen týmu. 

Monitorovací indikátory 

Důmyslný způsob, jak ohnout pravidla pro rozdělování dotací, se skrývá v monitorovacích 
indikátorech. Mají sloužit k co nejefektnějšímu stanovení poměru investic (dotace) a 
měřitelného přínosu projektu. Ne vždy ale toto pojetí zvítězí. Indikátory často sledují 
nepodstatné údaje, které se sice jednoduše změří (například rozsah prostavěné plochy), ale o 
smysluplnosti a udržitelnosti projektů nevypovídají. Neschopnost či neochota nastavit kvalitní 
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soustavu indikátorů (což je práce pro řídící orgány operačních programů) však znemožňují 
odpověď na základní otázku, jak efektivní projekty vlastně jsou. 

Kontrola 

Kontroly tvoří nedílnou součást systému čerpání evropských dotací. Jejich účelem je 
odhalovat nesrovnalosti, a to na všech úrovních, od příjemce dotace přes zprostředkující 
subjekt až po řídící orgán. Co se kontroluje? V naprosté většině jde kontrolorům jen o 
dodržení formálních postupů a procesů. Je-li systém zneužit, kontrola nic neodhalí, a pokud 
odhalí, průšvih se zahladí. Problém nastává ve chvíli, kdy po českých kontrolorech nastoupí 
jejich kolegové z Evropského účetního dvora. „Kontrola zjistila významné riziko (significant 
risk), že centrální auditní orgán České republiky systematicky upravuje výsledky auditů, aby 
se v roční kontrolní zprávě snížil podíl chyb pod nebo na dvouprocentní hranici“. Vzkázali do 
Česka auditoři z Bruselu, čímž totálně zdiskreditovali tuzemské úředníky. (Hranice dvou 
procent chybovosti je signálem pro Evropský účetní dvůr, aby se projekty členské země EU 
začal zabývat.) 

Poradenství 

Samostatnou kapitolu představují poradenské společnosti specializované na evropské 
fondy. Existují jich tisíce, nemluvě o samostatných „EU poradcích“. Celý segment „dotačních 
služeb“ účelově vyrostl a přiživuje se na složitosti systému, neznalosti žadatelů a velkém 
objemu nabízených peněz. Poradenské společnosti lze v zásadě rozdělit do pěti kategorií: 

1. Seriózní poradenské společnosti, které se snaží pracovat korektně a profesionálně. Těch je 
podle znalců z branže bohužel minimum. 

2. Političtí „hochštapleři“, tedy společnosti, jež jsou napojené na významnou politickou 
osobnost či dokonce stranu a těží z toho. Typicky je žadateli doporučí přímo „vlivné“ 
osoby. V případě vyšší míry arogance se žadatelům chlubí, koho znají a co všechno 
zajistí. Těchto společností je mnoho a operují zejména ve velkých městech a v regionech, 
kde jsou v operačním programu k dispozici vysoké částky.  

3. Společnost rádoby profesionální, tedy ty, které disponují potřebnou znalostí, týmem 
poradců, ale jejich podnikání je přímo závislé na osobním vztahu s poskytovatelem 
dotace.  

4. Experti na všechno. Těch je nejvíc. Tato skupina zásadně těží z toho, že je systém 
nepřehledný, složitý a jen oni dotaci „dokážou“ zařídit. Jsou jich tisíce a vyznačují se tím, 
že se zabývají také finančními službami, odkupem pohledávek, stavební činností, realitní 
činností a jinými aktivitami, které s poradenstvím vůbec nesouvisejí. 

5. Poradenské divize dodavatelských firem nebo jejich dceřiné společnosti. Typicky se 
objevují v oblastech, ve kterých jsou předmětem dotací stavební práce v dopravě a 
v životním prostředí. Tyto firmy potřebují podpořit své tržby a zajistit potenciálním 
zákazníkům dotace.  Z obcházení zákona o veřejných zakázkách strach nemají, formálně 
totiž vše s ohledem na předchozí zkušenosti dokážou perfektně připravit. 

Závěr 
Vláda ČR usnesením č. 1199 ze dne 25. října 2006 schválila Strategii v boji proti korupci, 

kde potírání korupce postavila na třech pilířích. Těmito pilíři jsou: prevence, průhlednost a 
postih.  
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Skutečnosti, které se však v České republice odehrávají, však vypovídají o tom, že se 
tento boj vládě vyhrávat moc nedaří. Praxe je taková, že: Finanční prostředky jsou z fondů EU 
rozděleny ještě před schválením přihlášených projektů. Při hodnocení projektů (v rámci jejich 
výběru) jsou „potopeny“ konkurenční projekty. Na „důležitých“ místech jsou úředníci, kteří 
zabezpečují hladkou administraci projektů. Iniciátory projektů nejsou příjemci dotace, ale 
firmy, které budou zakázky související s projektem realizovat. Stanovené monitorovací 
indikátory nevypovídají o smysluplnosti a udržitelnosti projektů. Kontrola projektů je 
prováděna pouze formálně. 

Události, které zobrazují stav v České republice jsou alarmující. Nabízí se otázky: Jsou 
vládní kroky v boji proti korupci dostatečné? A ty které vláda učinila, jsou účinné? Odpovědi 
nejsou jednoduché.  

Přese všechny tyto „děsivé“ informace si autorka dovolí tvrdit, že ne všichni lidé, kteří se 
pohybují v prostředí čerpání finančních prostředků z rozpočtu EU jsou zloději, podvodníci a 
„flinkové“ v oblasti kontroly. Má zkušenosti, že se zde nachází mnoho slušných a poctivých 
lidí, ale nedokáže odhadnout, zda-li jich je většina, či menšina. 

Literatura 
[1] http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Narodni_strategie_pdf.pdf  

[2] http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/desatero-rozkradani-evroopskych-
miliard 
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Vývoj insolvenčních návrhů v roce 2012 a výhled do 
budoucna#### 

The development of filings for insolvency in 2012 and future 
prospects 

Eva Kislingerová * 

ABSTRAKT   

Práce na základě statistických dat především z let 2010 až 2012 (známých k srpnu 2012) a na 
základě analýzy těchto dat predikuje další vývoj v oblasti insolvencí v roce 2013 a o výhled 
na rok 2014. Především se snaží o odhad budoucího vývoje v oblasti insolvenčních podaní na 
obchodní společnosti a fyzické osoby – podnikatele, v další části pak podobně pracuje i 
s oblastí insolvenčních podání na fyzické osoby. V oblasti podnikatelských subjektů existuje 
předpoklad, že jak v roce 2013, tak i v roce následujícím, bude pokračovat růst počtu 
insolvenčních podání a to navzdory některým legislativním opatřením, která se snaží zabránit 
tak zvaným šikanózním návrhům. Ve skutečnosti se ale počet vyhlášených úpadků řešených 
formou konkurzu (nebo případně reorganizace) nijak významným způsobem nezvýší – 
vzroste však počet návrhů, které budou zamítnuty pro nedostatek majetku dlužníka a 
z dalších, mimo jiné formálních důvodů. v případě insolvenčních podání fyzických osob 
(osobní bankroty) se zpomalí dynamika růstu, nikoliv ale kvůli zlepšení celkové pozice rodin 
(zvláště rodin z prvního a druhého příjmového decilu), ale kvůli velmi vysoké statistické 
základně, které bylo dosaženo v roce 2012. Ve skutečnosti tedy insolvenční situace budou 
hrát v českém ekonomickém prostředí znovu větší roli a povedou k prohlubování dílčích ztrát 
věřitelů z úvěrových a obdobných transakcí, jinými slovy k růstu rizik na straně věřitelů. 

Klí čová slova: Insolvence; Insolvenční řízení; Konkurz; Oddlužení. 

ABSTRACT   

On the basis of statistics from the years 2010 to 2012 (available as of August 2012) and the 
analysis thereof, the paper predicts further development in the area of insolvency in 2013 and 
also 2014. Firstly, it attempts to estimate the future number of filings for insolvency regarding 
companies and natural persons-entrepreneurs, then it goes on to examine the filings for 
insolvency regarding natural persons. The expectations are that among entrepreneurs, the 
number of filings for insolvency will keep rising both in 2013 and in the following year, 
despite various legislative measures trying to prevent from so-called chicanery filings. But the 
actual number of bankruptcies is not going to rise dramatically, only the number of filings 
will increase that will be rejected because of insufficient assets of the debtor and because of 
other, possibly formal reasons. In the case of filings for insolvency regarding natural persons 
(personal bankruptcies) the dynamics of growth is going to slow down; only not due to the 
overall improvement of the families’ situation (especially concerning low-income families),  

                                                 
#  Článek byl vytvořen z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 

organizace (projekt „Konkurenceschopnost“, kód projektu VŠE IP300040), dílčí projekt „Rozhodující aspekty 
vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému“. 

*  Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. – vedoucí katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské 
Vysoké školy ekonomické v Praze. 
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but because of high number of insolvencies filed in 2012. Therefore, insolvency situations are 
again going to play a major role in the Czech economic environment, leading to increased risk 
incurred by creditors. 

Key words: Insolvency; Insolvency proceedings; Bankruptcy; Debt relief. 

JEL classification: G33, G34 

 

Nárůst počtu insolvenčních návrhů v letech 2011 a 2012 je enormní a stal se jedním 
z podstatných znaků ekonomického vývoje v České republice v dané době. I když víme, že 
část těchto návrhů můžeme označit za šikanózní a tedy pokládat tyto návrhy spíše za projev 
nízké platební morálky a chabé úrovně vztahů mezi jednotlivými obchodními společnostmi 
navzájem, nijak to nesnižuje význam růstu počtu insolvencí jako indikátoru celkového zdraví 
ekonomiky. 

Avšak nejde zde pouze o přímé dopady úpadků na vývoj zaměstnanosti a dalších 
podstatných parametrů národního hospodářství. Je nutné neztrácet ze zřetele, že úpadky jsou 
také problém sociální. A to jak úpadky obchodních společností, protože ty znamenají 
v podstatě přímo růst počtu lidí bez práce, tak především úpadky fyzických osob – 
podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku i fyzických osob jako takových. Když se 
podíváme na podnikovou sféru, pak zde vidíme růst počtu insolvencí a to růst velmi 
významný a neobyčejně dynamický. To již během roku 201240 důrazně naznačuje, že krize a 
stagnace hospodářství budou ještě určitou dobu pokračovat. Co se pak týká fyzických osob, 
pak v případě osobních bankrotů již není možné hovořit jenom o razantním růstu počtu 
případů, protože to nevyjadřuje přesně situaci. Vývoj je totiž ve skutečnosti tak rychlý, že 
bychom museli používat slova daleko podstatně expresivnější. 

Dynamika insolvenčních procesů 
Pokud se podíváme pečlivěji na dostupná data týkající se insolvenčních procesů, pak je 

vývoj mezi léty 2010 až 2012 dokladem toho, jak hlubokou krizí bylo předchozí období a jak 
drtivé dopady na české ekonomické prostředí měly světové hospodářské procesy let 2008 až 
2010. To se přitom týká jak čísel z oblasti podnikových insolvencí, tak i údajů o osobních 
bankrotech. 

Růst insolvencí u podniků 

Počet insolvenčních návrhů podaných na podnikatelské osoby (obchodní společnosti a 
podnikatele – fyzické osoby) byl v roce 2011 ve srovnání s rokem 2008 dvojnásobný: 
zaznamenáno bylo 6735 podání proti 3418 z roku 2008. Největší skok se udál již mezi roky 
2008 a 2009. Stav roku 2008 jsme zmínili, v roce 2009 dostaly soudy 5255 podání, takže 
index (2009/2008) dosáhl hodnoty 153,7 bodu, jinými slovy jsme byli svědky zvýšení o více 
než padesát procent. Druhá akcelerace přišla mezi lety 2010 a 2011, kde byl zaznamenán 
index 121,5 bodu, což znamená růst počtu insolvenčních návrhů o celou pětinu. 

Ve skutečnosti je toto srovnání mírně zavádějící, protože z jiného pohledu je klíčové 
absolutní číslo počtu podání a nikoliv nějaké dodatečné srovnávací propočty. V podstatě totiž 
platí, že počet registrovaných obchodních společností se dramaticky nemění. Celková čísla 
soustavně a dlouhodobě rostou, ale nijak závratným tempem. Pro příklad: v roce 2009 bylo 

                                                 
40 V danou chvíli, k 13 září 2012, máme k dispozici data za osm měsíců roku. 
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v Moravskoslezském kraji registrováno asi 243 500 obchodních společností, v roce 2011 
jejich počet vzrostl na zhruba 258 500, čili se jejich počet zvednul asi o šest procent. Avšak 
počet firem v insolvenci se zvýšil ze 456 na 986, tedy daleko podstatněji. V kraji tak vzrostl 
index insolvence na tisíc registrovaných firem z hodnoty 1,87 na novou hladinu 3,81. 

Pravděpodobnost insolvence se mezi jednotlivými kraji drasticky liší, ale trend posledních 
let je všude v podstatě naprosto stejný – počet insolvencí na tisíc společností až na výjimky 
roste. 

Tab. 1: Počet insolvencí a počet insolvencí na tisíc registrovaných obchodních 
společností podle jednotlivých krajů, míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2011 

(v procentech práceschopného obyvatelstva) 

Kraj 2009 2010 2011 
 počet index počet index počet index nezaměstnanost 

Moravskoslezský 456 1,87 603 2,39 986 3,81 11,20  (3) 
Olomoucký 190 1,40 270 1,92 411 2,88 11,40  (2) 
Jihomoravský 642 2,30 717 2,45 792 2,65 9,80  (4) 
Ústecký 248 1,40 203 1,10 458 2,44 12,90  (1)  
Zlínský 226 1,66 242 1,72 322 2,27 9,40  (7) 
Pardubický 157 1,41 176 1,52 247 2,10 8,40  (9) 
Královéhradecký 177 1,34 231 1,68 287 2,08 7,50 (10) 
Praha 1171 2,43 1119 2,20 1083 2,02 3,90 (14) 
Jihočeský 301 1,95 247 1,53 313 1,91 7,50 (10) 
Liberecký 160 1,37 183 1,52 209 1,71 9,50  (6) 
Vysočina 153 1,46 139 1,28 171 1,55 9,40  (7) 
Plzeňský 191 1,38 265 1,81 181 1,20 7,00 (13) 
Karlovarský 66 0,81 95 1,12 95 1,09 9,80  (4) 
Středočeský 288 0,97 298 0,95 322 0,99 7,10 (12) 

Zdroj: Creditreform: Vývoj insolvencí v České republice v roce 2011 [1], Creditreform: Vývoj firemních 
insolvencí v České republice v roce 2010 [2], Ministerstvo práce a sociálních věcí [3], v závorce za údajem o 

nezaměstnanosti je pořadí regionu počítáno od nejvyššího počtu lidí bez práce k nejnižšímu. 

Oněmi výjimkami je především území hlavního města Prahy41, kde nejen klesá počet 
insolvenčních návrhů na tisíc registrovaných obchodních společností, ale dokonce se snižuje i 
absolutní množství podaných insolvenčních návrhů. Jak vidíme z tabulky 1, pravděpodobně 
existuje regionální souvislost mezi mírou nezaměstnanost a počtem insolvenčních návrhů na 
tisíc registrovaných obchodních společností. Nezdá se, že bychom ji byli schopni nějak 
kvantifikovat, určitě to není možné na základě takto omezených dat, ale určité elementární 
závěry zde učinit můžeme. Především si povšimněme v závorkách uvedených čísel – ty řadí 
regiony podle nezaměstnanosti k 31. prosinci 2011. V samotné tabulce jsou pak jednotlivé 
kraje seřazeny podle počtu insolvencí na tisíc registrovaných firem v roce 2011 – snadno tedy 
můžeme zjistit, že první čtyři místa jsou pouze lehce pozměněná a i další pořadí je velmi 
podobné42. 

                                                 
41 Druhou výjimkou je Plzeňský kraj – tam se počet insolvencí snížil v absolutním srovnání v roce 2011 a 

poklesl i pod údaj z roku 2009. 
42 Jsou zde jisté zvláštnosti, které nás možná na první pohled poněkud znejišťují – je to například situace Prahy, 

kde je nezaměstnanost nejnižší, ale bankrotujících společností relativně hodně. Nicméně hlavní město je 
ekonomicky hodně specifické, takže v jeho případě není divu, že některé aspekty situace nejsou standardní. 
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Jestliže se nyní podíváme pečlivěji na vývoj počtu insolvenčních návrhů v posledních 
letech, pak uvidíme velmi znepokojující trendy, které by nás neměly nechat v klidu a které 
nám dovolují učinit určité odhady do budoucnosti. Samozřejmě pořád musíme mít na zřeteli, 
že samotný insolvenční návrh je jedna věc, následné řešení insolvence je pak věci druhá. V 
roce 2011 bylo podáno celkem 6753 insolvenčních návrhů na obchodní společnosti a 
podnikatele – fyzické osoby. Vyhlášených konkurzů bylo ve stejné době 1778 – značná část 
podaných návrhů totiž padá ze stolu kvůli nedostatečnému majetku a další významnou část 
soudy zamítnou, protože se neprokáže (třebas pouze v daném okamžiku) insolvence dlužníka. 
Mnoho návrhů je také duplicitních, tedy jsou podány více věřiteli v krátkém časovém období, 
určitá část trpí formálními chybami, které podavatel v předepsané lhůtě nenapraví – například 
proto, že by to pro něj znamenalo určité náklady a námahu, což vyhodnotí jako nevýhodné 
vzhledem k možnosti vydobýt touto cestou adekvátní část své pohledávky. Nicméně: pokud 
bychom chtěli vztah mezi podáními a vyhlášenými konkurzy vyjádřit číselně, tak jeden 
vyhlášený konkurz připadá na 3,80 návrhu na vyhlášení úpadku obchodní společnosti. Mimo 
jiné i proto je vývoj v oblasti skutečně vyhlášených konkurzů alarmující – v následující 
tabulce si totiž můžeme všimnout, že tento poměr od roku 2009 stále roste. Což ve skutečnosti 
znamená (pokud necháme stranou šikanózní návrhy a všechny ostatní například formální 
problémy), že stále větší počet podniků vstupuje a podle předloženého odhadu také bude 
vstupovat do úpadku v situaci, kdy je majetek obchodní společnosti v podstatě nulový a 
nepokryl by ani náklady insolvenčního řízení. 

Tab. 2: Vývoj vyhlášených konkurzů právnických osob a podnikatelů 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
konkurzy 977 1553 1601 1778 1920 2208 
index - 159,0 103,1 111,1 107,9 115,0 
podané návrhy 3418 5255 5559 6753 8286 9860 
návrhy/konkurzy 3,50 3,38 3,47 3,80 4,32 4,47 

Zdroj: Creditreform: Vývoj insolvencí v České republice v roce 2011 [1], Creditreform: Vývoj firemních 
insolvencí v České republice v roce 2010 [2], Creditreform: Vývoj insolvencí v České republice v srpnu 2012 
[4], vlastní výpočty, Legenda: údaje za celek roku 2012 uvedené tučně kurzívou jsou odhady, stejně tak i data 

pro rok 2013. 

Dosavadní trend za leden až srpen 2012 naznačuje, že v roce 2012 dosáhne počet skutečně 
vyhlášených konkurzů obchodních společností a fyzických osob – podnikatelů úroveň v 
koridoru 1920 až 1950 případů – za období od 1. ledna 2012 do 31. srpna 2012 bylo totiž 
vyhlášeno 1241 konkurzů, přičemž meziroční růst je zatím 5,08 procenta (ve stejném období 
roku 2011 to bylo 1181 konkurzů).43 Zároveň můžeme s koncem roku předpokládat větší tlak 

                                                                                                                                                         

Poněkud méně pochopitelná je situace Karlovarského kraje s vysokou nezaměstnanosti, ale s nízkým počtem 
krachujících společností. Avšak zde je možné argumentovat tím, že tento region má obecně velmi nízký počet 
registrovaných obchodních společností a stejně tak i nízký počet insolvenčních případů, statisticky je tedy 
nespolehlivý. K tomu je nutné dodat, že právě v tomto regionu je ekonomika poměrně specifická, což díky 
velkému vlivu turismu a příhraničních aktivit může vést k tomu, že je zdejší prostředí poněkud odolnější vůči 
krizi. Jistě bychom našli i určité zvláštnosti ve středních Čechách, což je region velmi rozličný a v podstatě je 
sestaven z několika diametrálně odlišných oblastí – například Mladá Boleslav a Příbram či Kladno a Kutná 
Hora jsou absolutně odlišné mikroregiony. Popravdě však pro specifické znaky situace ve středních Čechách 
není k dispozici žádné konzistentní vysvětlení kromě poukazu na zvláště vysoký podíl prosperujícího 
automobilového průmyslu v této oblasti, což se netýká pouze Mladé Boleslavi, ale také Kolína a mnoha 
dalších měst, kde sídlí významní dodavatelé obou finálních výrobců. 

43 Zde je nutné učinit jednu poznámku – ve skutečnosti se totiž značně liší různé statistiky o tom, kolik bylo 
v zemi opravdu vyhlášeno v daném období konkurzů a jiných způsobů řešení úpadku obchodních společností 
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na podniky než ve stejném loňském období, proto se dá odhadnout, že konečné celoroční 
zvýšení počtu vyhlášených konkurzů bude poněkud větší, než co ukazují čísla známá 
k polovině září 2012. 

Výhled na roky 2012 a 2013 

Zmíněné meziroční zvýšení počtu konkurzů o 5,08 procenta (což je skutečnost ke konci 
srpna 2012) nevypadá na první pohled nijak dramaticky a po pravdě také samo o sobě 
neukazuje žádný významný zlom. Dokonce ani celoroční odhad růstu počtu vyhlášených 
konkurzů o necelých osm procent není v podstatě nijak znepokojivý. Již jsme však zmínili, že 
značná část z insolvenčních návrhů podaných na obchodní společnosti v úpadku není řešena 
konkurzem a již vůbec ne reorganizací a to proto, že majetek obchodní společnosti nebo 
podnikatele je natolik nepatrný, že zjevně nepokryje ani náklady insolvenčního řízení. 
V takovém případě by totiž zahájení řízení jako takového bylo zcela marným a neefektivním 
krokem, především ale krokem drahým, neboť některý z věřitelů by musel složit zálohu na 
náklady řízení (pravděpodobně 50.000,- korun). 

Připomeňme v této souvislosti, že v průběhu roku 2011 začala platit některá opatření, 
která snižují počet šikanózních návrhů a další jsou připravována.  [5, 6] Nicméně na vývoj 
počtu návrhů to – zdá se – zatím nemělo žádný větší vliv. Lze proto předpokládat, že ve 
skutečnosti není návrhů, které bychom mohli nazvat v pravém smyslu slova šikanózními, zase 
tak mnoho. Jak vidíme v tabulce 3 (odlišnost dat v jednotlivých letech – viz poznámka 4), 
počet návrhů, které jsou zamítnuty pro nedostatek majetku dlužníka, tvoří opravdu 
významnou část z celkového počtu podaných insolvenčních návrhů a pokud vezmeme v potaz 
duplicity a návrhy, které jsou zamítnuty pro nenapravené formální nedostatky, pak právě tato 
skupina případů tvoří neobyčejně významnou složku. Rostoucí údaj o poměru podaných 
insolvenčních návrhů ke skutečně vyhlášeným úpadkům řešeným konkurzem tedy vypovídá 
především o klesající možnosti věřitelů domoci se zaplacení svých pohledávek. 

                                                                                                                                                         

a podnikatelů. Například statistiky Ministerstva spravedlnosti udávají pravidelně vyšší čísla, což bude vidět 
v tabulce 3. tyto rozdíly jsou dány především nesouladem v chápání časových období (tedy do jakých období 
jsou které údaje zařazeny), především ale různým pojetím takových pojmů jako například podnikatelský 
subjekt. 
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Tab. 3: Některá statistická data podle Ministerstva spravedlnosti 

  
Rok 

Návrhy zamítnuté pro nedostatek 
majetku dlužníka 

Vyhlášené 
konkurzy 

Povolené 
reorganizace 

2003 627 1719 9 
2004 889 1435 6 
2005 1159 1230 6 
2006 1536 1238 7 
2007 1986 1104 11 
2008 668 651 6 
2009 1568 1660 14 
2010 1571 1948 19 
2011 1441 2229 17 

Pramen: Ministerstvo spravedlnosti ČR [7], 

Právě to ukazuje na vážnou situaci, která má značný dopad na podnikatelské prostředí 
v zemi. Šance věřitele, že jeho nárok bude v insolvenčním řízení alespoň nějak uspokojen, se 
vlastně soustavně snižuje. Nenechme se v této souvislosti příliš ukolébat statistickými daty, 
která zveřejňuje OECD a IFC44 – podle nich po účinnosti nového insolvenčního zákona 
prudce vzrostla z pohledu věřitele (především zajištěného) výtěžnost pohledávek 
v insolvenčním řízení. Avšak tyto statistiky zachycují pouze ta insolvenční řízení, kde dojde 
k vyhlášení úpadku a je zvolen způsob jeho řešení (konkurz nebo reorganizace). Jak ale 
vidíme, naprostá většina insolvenčních návrhů nemá tuto pointu, ale znamenají naopak pro 
věřitele ztrátu stoprocentní právě proto, že předběžný insolvenční správce nenalezne takový 
majetek, kvůli kterému by mělo smysl vůbec řízení zahajovat nebo – a to se děje stále častěji - 
soud hned na počátku jednání rozhodne, že další řízení nemá význam. 

Pokud se totiž podíváme nikoliv na vývoj skutečně prohlášených konkurzů, ale na vývoj 
samotných insolvenčních návrhů, pak vidíme, že v této kategorii je vzestup daleko rychlejší. 
Zjednodušeně tady můžeme prohlásit, že i když se do stavu insolvence a úpadku dostává stále 
více společností, počet případů, kdy je insolvenční řízení dotaženo do konce a uskuteční se 
celý konkurz nebo ve výjimečném případě reorganizace, v podstatě neroste. Jinými slovy se 
naopak zvyšuje pravděpodobnost, že společnost v úpadku již byla vyprázdněna takovým 
způsobem, který věřiteli efektivně zamezí v tom, aby se mohl dobrat i jen zlomkovitého 
uspokojení své pohledávky. Můžeme tedy zcela klidně tvrdit, že z celku podaných 
insolvenčních návrhů představují opravdu významný počet takové, které soud odmítne 
projednávat, neboť majetek společnosti je v podstatě nulový. 

Na první pohled jsou s tím jakoby v kontrapunktu údaje vedené v tabulce 2 – podle nich 
totiž počet těch insolvenčních návrhů, které jsou zamítnutu na základě nedostatečnosti 
majetku dlužníka mezi roky 2010 a 2011 v absolutním čísle poklesl. Avšak můžeme 
předpokládat, že mnoho dalších návrhů, které se obdobným způsobem “vytratily“ (tedy tvoří 
rozdíl mezi skutečně podanými návrhy a vyhlášenými úpadky řešenými formou konkurzu), 
vlastně patří do této kategorie – například tím, že věřitelé na výzvu soudu nedoplnili svoje 
návrhy, neboť v mezidobí zjistili nedostatečnost majetku dlužníka a proto pro ně bylo 
ekonomicky nesmyslné vynakládat čas a námahu na vypracování opravy formálních chyb, 
což by znamenalo nové náklady, které by nemohly být uspokojeny stejně, jako nemohla být 
uspokojena původní pohledávka. Mnoho řízení reálně nezačne, protože dlužník je nekontaktní 

                                                 
44 Jde především o statistiky z publikací Doung Business [8]. 
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a věřitelé neposkytnou soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení – právě proto, že již 
nechtějí riskovat další zvýšení svých ztrát. Mnoho věřitelů si totiž až poměrně pozdě 
uvědomí, že insolvenční řízení není pomstou nebo potrestáním dlužníka, ale v podstatě 
komerčním procesem, který má věřitelům zajisti poměrné uspokojení jejich pohledávek dle 
práva. Uskutečňovat insolvenční řízení s dlužníkem, jehož majetek nemá žádnou relevantní 
hodnotu, je velmi drahé a naprosto nesmyslné.  

V tabulce 2 a také v následné tabulce 4 jsou již obsaženy některé odhady vývoje – 
primárně se týkají závěru roku 2012 a předpokládaného vývoje v roce 2013. Argumentace 
kolem prvního údaje je poměrně jednoduchá a tato data vycházejí především z dosavadního 
trendu (leden až srpen 2012) a jeho prodloužení na období následující (září až prosinec 2012) 
Co se ale týká predikcí na rok 2013, zde je již nutné definovat některé základní předpoklady, 
z nichž uvedené odhady vycházejí. 

Především je zde odhad dalšího vývoje nezaměstnanosti, kde lze předpokládat během 
roku 2013 její zvýšení nad devět procent práceschopného obyvatelstva a to možná až 
k hladině 9,5 procenta. V této souvislosti je vhodné obrátit pozornost ještě jednou k tabulce 1, 
která ukazuje, že existuje v obecné rovině vztah mezi nezaměstnaností a insolvenční situací. 

Obr. 1: Odhad vývoje hrubého domácího produktu podle prognózy České národní 
banky 

 
Zdroj: Česká národní banka: Aktuální prognóza zveřejněná 2. srpna 2012, stav k 13. září 2012: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html#HDP [9] 

Druhým podstatným východiskem úvah je pak vývoj celkové ekonomické aktivity v zemi 
vyjádřené prostřednictvím agregátního údaje hrubého domácího produktu. Obrázek 1 
zachycuje predikci České národní banky v této oblasti. Pokud se soustředíme na středové 
hodnoty, pokles je zde odhadován nejen pro zbytek roku 2012, ale také pro první dvě čtvrtletí 
roku 2013. Přitom je otázkou, nakolik se do vývoje české ekonomiky promítnou další opatření 
vlády v oblasti veřejných financí, především pak opatření daňová. Pokud by zasáhla spotřebu 
domácností a prohloubila by dále problémy v tomto směru, pak by to velmi znejistělo výhled 
na oživení ve druhé polovině roku 2013. Přitom v daném období máme určité náznaky, že 
domácnosti zatím nehodlají obnovit svoji spotřebu. Podobně si lze zatím pouze obtížně 
představit dopady některých dalších opatření na vývoj ekonomiky – například změny v oblasti 
daňových paušálů u osob samostatně výdělečně činných. Pokud by například právě u nich 
následovalo podstatné snížení jejich osobních příjmů, což je poměrně snadno možné, pak by i 
toto mělo zřejmě značný negativní vliv na spotřebu domácností. 
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Predikce České národní banky tyto i další nejistoty o dalším vývoji podchycuje poměrně 
značnou šíří pravděpodobnostního pásma, když pravděpodobnost dosažení svých středových 
hodnot a jejich okolí odhaduje na třicet procent. Samozřejmě, že čím je pak pásmo širší, tím 
roste pravděpodobnost, že skutečnost se bude vyskytovat právě v něm. Pokud bychom chtěli 
s touto prognózou polemizovat, pak by základním tématem pravděpodobně bylo, zda není 
prognóza celkově přece jenom příliš optimisticky nastavena. To si můžeme jednoduše 
demonstrovat: podíváme-li se na horní a dolní hranice nejširšího pásma, které značí, že mezi 
nimi se bude skutečnost pohybovat s pravděpodobností 90 procent, pak tu například pro druhé 
čtvrtletí 2013 vidíme interval od meziročního poklesu o čtyři procenta až po růst 3,5 procenta. 
Vzhledem k nejistotám a turbulencím posledních let bychom možná daleko snáze mohli 
předpokládat zmíněný pokles, přičemž uvedený růst je ve skutečnosti zřejmě nemožný. Takže 
by (z tohoto pohledu) bylo vhodné celý tento pravděpodobnostní vějíř posunout po vertikální 
ose poněkud dolů – například o půl bodu. Pak by tento devadesátiprocentní interval změnil 
své hranice na -4,5 procenta až +3,0 procenta. Ve skutečnosti by se snížily i středové hodnoty. 

Obr. 2: Odhad vývoje inflace podle prognózy České národní banky 

 
 Zdroj: Česká národní banka: Aktuální prognóza zveřejněná 2. srpna 2012, stav k 13. září 2012: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/prognoza/index.html#mp_inflace [8] 

Problémem bude zcela jistě také inflace, v dané souvislosti především meziroční růst 
spotřebitelských cen zboží a služeb. Obrázek 2 znovu naznačuje, že vlivem mnoha 
souběžných skutečností není možné očekávat po celý rok 2013 pokles hodnot inflace pod dvě 
procenta. Samozřejmě není vůbec snadné odhadnout, jak se bude situace vyvíjet ve 
skutečnosti, avšak s přihlédnutím k chystaným daňovým změnám (přičemž DPH ovlivní ceny 
přímo) je jistě dost možné, že ceny budou vzlínat s větší razancí. Znovu bychom neměli ze 
zřetele pustit paušální odpočty u OSVČ a to, že daně odváděné touto skupinou 
pravděpodobně značně vzrostou a to na úkor jejich následné osobní spotřeby. To může mít 
dva výsledky – na jedné straně (jak jsme již zmínili) to může negativně ovlivnit spotřebu 
domácností, na straně druhé bude vyšší míra zdanění ovlivňovat ceny požadované osobami 
samostatně výdělečně činnými, což by naopak mohlo tlačit nahoru právě inflaci 
(spotřebitelské ceny). 

To jsou tedy základní výchozí body odhadů pro rok 2013. Jak vidíme v tabulce 2, na 
tomto základě je postavena predikce vývoje počtu insolvenčních návrhů, kde je zachycen 
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předpoklad jejich růstu o patnáct procent. Jde ve skutečnosti o pesimistický odhad, avšak 
vzhledem k minulému vývoji a k tomu, jak bude problematický následující rok, nejde o 
předpoklad nerealistický. Z předchozích zkušeností se zdá, že vrcholy počtu insolvenčních 
podání následují s jistým odstupem od vrcholů krize. Tento odstup můžeme s určitou dávkou 
nadsázky popsat jako období od půl do celého roku od chvíle, kdy se národní hospodářství 
dostalo na svoje aktuální dno, což je nadneseně vyjádřený bod obratu od poklesu ke 
zpomalení poklesu a následně k obnovení růstu. Je to logické. 

Představme si průběh toho, jak na nějaký podnik dolehne odbytová krize, zhoršení cash 
flow a další jevy typické pro krizi. Podnik nejprve dělá – pokud je toho management mocen - 
úsporná opatření, poté zhorší svoji platební morálku a jako finanční zdroj využívá vynucený 
úvěr od dodavatelů, snaží se získat čerstvé finance například od bank, což bývá neúspěšné, 
zvláště když podnik nemá relevantní majetek jako zajištění. V některých případech manažeři 
podnikají řadu dalších velmi krkolomných akcí. Přitom můžeme předpokládat, že některé 
kroky managementů a vlastníků společností jsou i na hraně zákonů nebo je dokonce můžeme 
označit za nezákonné nebo i kriminální. Ovšem i v případě, že všechno probíhá naprosto 
seriozně a v plném souladu se zákony, povětšinou platí, že pokusy oživit umírající podnikový 
organismus spotřebovávají majetek obchodní společnosti. Tím prodlužují do jisté míry její 
existenci. S délkou získaného času ale rostou náklady, které v dané souvislosti znamenají 
spotřebování majetku společnosti. V některých případech je tento získaný čas využit k tomu, 
aby vlastníci vyvedli ze společnosti zajímavá aktiva a nabídli pak věřitelům v rámci konkurzu 
opravdu pouze minimální nebo žádné plnění. 

Určité zpoždění vrcholu vývoje počtu podaných insolvenčních návrhů za vývoj 
ekonomiky je tedy možné vysvětlit naprosto přímočaře těmito časovými aspekty. 

Co se tedy týká roku 2013, hlavní části predikce obsahuje zmíněná tabulka 2 a pak také 
následující tabulka 4. Předpověď vychází z toho, že v roce 2013 se bude dále zhoršovat 
celková ekonomická situace a to přinejmenším v jeho první části. Nedojde k oživení 
spotřebitelské poptávky – není pravděpodobné, že by i nadále meziročně docházelo k jejímu 
poklesu, protože úroveň tohoto ukazatele v roce 2012 je již velmi nízká, avšak lze očekávat 
stagnaci na úrovni stavu roku 2012. Spotřebitelské ceny dále porostou, úroveň zdanění 
nemalé části podnikatelů – osob samostatně výdělečně činných – se zhorší a bude vytvářet 
tlak na růst cen jejich služeb a případně dodávek zboží. 

Co se týká dalšího případného výhledu na rok 2014, pravděpodobnost dalšího růstu počtu 
insolvenčních návrhů podaných na obchodní společnosti není vysoká – nikoliv kvůli tomu, že 
by se zmírnily tlaky na hospodářství, ale především vzhledem k vysoké základně, jaká bude 
nastolena roky 2012 a 2013. Ve všech zmíněných obdobích ale budeme moci i nadále 
sledovat znepokojivý jev, kdy přibývá takových úpadků, které není racionální řešit dalším 
vymáháním pohledávek ze strany věřitelů – ať již vymáháním kolektivním, tedy v rámci 
insolvenčního řízení, nebo vymáháním individuálním. 

Následující tabulka 4 ukazuje vývoj v posledních letech podle jednotlivých měsíců a je 
z ní velmi jasně vidět, že v žádném případě nemůžeme u insolvenčních návrhů hovořit o 
jakékoliv lineárnosti vývoje, naopak jednotlivé měsíce se liší významným způsobem jak ve 
své návaznosti, tak i ve srovnání meziročním. 
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Tab. 4: Vývoj insolvencí právnických osob a podnikatelů, celkové počty podle 
jednotlivých měsíců, indexy (2010/2009, 2011/2010 a 2012/2011) 

Měsíc 2010 2011 2012 2013 
 návrhy index návrhy index návrhy index návrhy Index 

1 348 117,6 435 125,0 603 138,6 718 118,9 

2 424 115,2 546 128,8 687 125,8 818 118,9 

3 523 122,5 637 121,8 717 112,9 853 118,9 

4 456 98,1 535 117,3 639 119,4 760 118,9 

5 444 110,4 573 129,1 712 132,6 847 118,9 

6 471 92,9 581 123,4 611 105,2 728 118,9 

7 373 76,1 495 132,4 609 123,0 725 118,9 

8 468 110,1 567 121,2 724 127,7 862 118,9 

9 432 97,3 590 136,6 738 125,1 878 118,9 

10 472 101,5 540 114,4 671 124,6 796 118,9 

11 542 116,7 582 107,4 731 125,6 871 118,9 

12 606 121,0 672 110,1 844 125,6 1004 118,9 

Celkem 5559 105,8 6753 121,5 8286 122,7 9860 118,9 

Zdroj: Creditreform: Vývoj insolvencí v České republice v roce 2011 [1], Creditreform: Vývoj firemních 
insolvencí v České republice v roce 2010 [2], Creditreform: Vývoj insolvencí v České republice v srpnu 2012 

[4], vlastní výpočty, Legenda: údaje za září až prosinec 2012 uvedené tučně kurzívou jsou odhady. 

Co se týká odhadu na rok 2013, jeho základní premisou je údaj obsažený již v tabulce 2, 
kde je celkový růst predikován na 18,9 procenta, tedy v principu o jednu pětinu. Tento 
předpoklad je pak přenesen na jednotlivé měsíce – ve skutečnosti však nemůžeme 
předpokládat podobně mechanický proces. Podstatnější ale je, že tento výpočet vychází 
z toho, že index růstu počtu insolvenčních návrhů se v roce 2013 přes veškerá výše uvedená 
negativa vývoje národního hospodářství mírně zpomalí. To je předpoklad, který můžeme 
označit za mírně optimistický. 

Vývoj insolvencí u fyzických osob 

Jestliže můžeme vývoj insolvencí u obchodních společností a u fyzických osob – 
podnikatelů v roce 2012 označit za znepokojivý a na tomto základě předpokládat pro další 
období určité zhoršení situace, pak vývoj insolvencí u fyzických osob musíme popsat jako 
dramatický a celospolečensky nebezpečný. Velmi podstatným údajem je v tomto srovnání 
objem dluhu domácností. 

Tab. 4: Úvěry obyvatelstvu za posledních 12 měsíců 30. 6. 2011 – 30. 6. 2012 (v mld. Kč) 

  
 

počátek 
období 

nové 
úvěry  

splacené 
úvěry  

konec 
období 

roční 
změna 

DD dluh 900,1  180,7  129,3  951,5  51,3  
KD dluh  344,8  122,1  117,5  349,3  4,5  
DD+KD dluh  1244,9  302,7  246,8  1 300,70  55,8  

Zdroj: Bankovní a Nebankovní registr klientských informací, Leasing & Loan Credit Bureau: Barometr, 2. 
čtvrtletí 2012, http://www.llcb.cz/sqlcache/2012-09-06-uverovybarometr-2q.pdf [11], legenda: DD dluh – 

dlouhodobý dluh, KD dluh – krátkodobý dluh 
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Jak vidíme, dluh domácností roste. To potvrzují vedle zdroje tabulky 4 (Leasing & Loan 
Credit Bureau) také další prameny. Co se týká informací z České národní banky45, dluh 
domácností se v posledních měsících také zvýšil. Tempo tohoto růstu je nesrovnatelné 
s minulostí, přesněji řečeno je významným způsobem pomalejší, nicméně mezi červencem 
2011 a červencem 2012 se zadlužení rodin zvýšilo o 53 miliard korun. 

Tab. 5: Úvěry poskytnuté domácnostem v bilionech korun (bez CP) 

 
07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/11 01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 

Úvěry 
domácnostem 

1,085 1,092 1,098 1,103 1,108 1,118 1,118 1,121 1,122 1,124 1,129 1,134 1,138 

Zdroj: Česká národní banka: Národní účty [12] 
http://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/narodni_stat_data/mp.htm  

Podstatnější než samotný vývoj zadlužení v absolutním čísle jsou v dané souvislosti dvě 
jiné okolnosti – za prvé počet insolvenčních návrhů na fyzické osoby a za druhé pak objem 
úvěrů domácností v prodlení, tedy takových, kde reálně hrozí nebo již nastal default. 

Tab. 6: Podíl ohroženého dlouhodobého dluhu46 podle věkových kategorií (v %) 

Věková skupina 30.6.2011 30.9.2011 31.12.2011 31.3.2012 30.6.2012 
15 – 24 let  3,3  3,1  2,9  2,8  3,0  
25 – 29 let  1,7  1,7  1,6  1,6  1,8  
30 – 34 let  1,0  1,0  1,0  1,0  1,1  
35 – 44 let  1,3  1,2  1,2  1,3  1,4  
45 – 54 let  2,0  2,0  2,0  2,1  2,2  
55+ let  2,6  2,4  2,7  2,7  3,2  
průměr  1,4  1,4  1,4  1,5  1,6  

Zdroj: Bankovní a Nebankovní registr klientských informací, Leasing & Loan Credit Bureau: Barometr – 2. 
čtvrtletí 2012, [11]  

Podle společnosti Leasing & Loan Credit Bureau v poslední době default mezi českými 
rodinami nevzrůstá, obávejme se ale, že to nemusí zároveň znamenat zastavení dynamiky 
vývoje počtu žádostí o povolení osobního bankrotu. Problém je v tom, že zadlužení 
domácností je velmi strukturované – vzhledem ke svým příjmům mají nejvyšší dluhy skupiny 
obyvatel, které mají zároveň nejnižší příjmy. Tento stav je charakteristický především pro 
první a částečně i pro druhý decil, tedy pro dvacet procent rodin, které mají nejslabší příjmy. 

                                                 
45 Které však obsahují data pouze za bankovní instituce. 
46 Jde o dluh, kde se klient opozdil o tři měsíční platby oproti splátkovému kalendáři. 
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Tab. 7: Podíl ohroženého krátkodobého dluhu podle věkových kategorií (v %) 

Věková skupina 30.6.2011 30.9.2011 31.12.2011 31.3.2012 30.6.2012 
15 – 24 let  10,8  10,5  8,8  8,6  8,2  
25 – 29 let  10,3  10,5  9,3  9,3  9,4  
30 – 34 let  8,8  9,1  8,2  8,4  8,6  
35 – 44 let  8,3  8,8  7,9  8,1  8,2  
45 – 54 let  7,8  8,3  7,5  7,8  8,0  
55+ let  7,9  8,4  7,6  7,9  7,7  
průměr  8,4  8,9  7,9  8,1  8,2  

Zdroj: Bankovní a Nebankovní registr klientských informací, Leasing & Loan Credit Bureau: Barometr – 2. 
čtvrtletí 2012, [11] 

Zároveň však platí, že objemově největší dluh je soustředěn u desátého decilu, tedy u těch 
deseti procent obyvatel, kteří mají nejvyšší úroveň příjmů. Proto například mnohdy default i 
značného počtu lidí z prvního decilu nijak nepřeváží i třeba jen několik typově stejných 
případů z oblasti bohatých lidí, dejme tomu právě z oblasti desátého decilu. Dramatický rozdíl 
je samozřejmě v objemech dlužnických částek. 

Podle údajů Leasing & Loan Credit Bureau nevzrůstá ani objem ohrožených 
krátkodobých úvěrů fyzickým osobám (tabulka 7). Avšak analytici této společnosti v textu 
Barometr 2 konstatují: „V průměru dlužili řádně nesplácející klienti s krátkodobým úvěrem 
částku 106 tisíc Kč. Nejvyšší průměrnou částkou se vykázala věková kategorie 45 až 54 let, a 
to 122 tisíc Kč, nejnižší pak nejmladší věková kategorie (64 tisíc Kč). Ve srovnání s druhým 
čtvrtletím loňského roku se objem ohrožených krátkodobých úvěrů o 0,4 mld. Kč snížil. 
Zásluhu na tom měly mladší věkové kategorie, tedy lidé ve věku od 15 do 34 let. Meziročně se 
snížil i počet řádně nesplácejících klientů, a to o 7,6 tisíc osob. Snížil se ve všech věkových 
kategoriích s výjimkou osob ve věku od 34 do 54 let. Nepatrně nižší byl i podíl ohroženého 
dluhu na jeho objemu (o 0,2 procentního bodu). I když se objem krátkodobého dluhu 
ohroženého neplacením meziročně snížil, zůstává tento typ úvěrů z hlediska řádného 
splácením více rizikovým než úvěry dlouhodobé.“ [11] 

Co se pak týká dlouhodobých úvěrů, pak autoři dodávají: „Na každého klienta, který 
nezaplatil splátky dlouhodobého úvěru ve třech po sobě jdoucích měsících, připadla v 
průměru částka nesplacením ohroženého dluhu ve výši 517 tisíc Kč. Největší byla u lidí ve 
věku 45 až 54 let (540 tisíc Kč) a nejmenší u lidí starších než 55 let (350 tisíc. Kč). Ve 
srovnání se stejným obdobím loňského roku se objem dlouhodobých úvěrů ohrožených 
nesplacením zvýšil o 2,2 mld. Kč a o 254 se zvedl i počet lidí, kteří se opozdili se splátkami. 
Podíl nesplacením ohrožených dlouhodobých úvěrů se v daném období nepatrně zvýšil (o 0,2 
procentního bodu). Platební morálka klientů s dlouhodobým úvěrem se meziročně mírně 
zlepšila. Klienti, kteří řádně nespláceli, se na jejich celkovém počtu podíleli 4,7 %, o rok dříve 
to bylo 4,9 %.“ [11] 

Výhledy na následující roky 

 Je obzvláště obtížné odhadovat vývoj defaultu rodin v následujících letech, neboť zde jde 
o neobyčejně složité a strukturované mechanismy, kde hraje svoji roli velké množství 
proměnných. Navíc selhání domácností při splácení dluhů může být dočasné, může být totiž 
zaviněno výjimečnými okolnostmi a nevypovídá tak zcela nutně o celkovém finančním zdraví 
rodiny. Ve skutečnosti totiž zatím nemáme k dispozici žádné modely, kterými bychom si 
mohli v podobných případech vypomoci. 
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Co se týká popisu ekonomické situace rodin v České republice v roce 2012 a v letech 
následujících, musíme předpokládat, že jejich příjmová situace se nezlepší. V roce 2011 
poprvé od roku 1993 poklesly nominální a zvláště pak čisté reálné příjmy domácností 
zaměstnanců, u dalších druhů domácností příjmy v nejlepším případě nominálně stagnovaly, 
po započtení relativně vysoké inflace se snížily. Zároveň se zvýšila nezaměstnanost v zemi. 
[3] V roce 2013 musíme předpokládat podobný vývoj. Inflace znovu vytvoří tlak na rozdíl 
mezi nominálními a reálnými příjmy, na základě politických rozhodnutí dojde k růstu zdanění 
příjmů, relativně nejvíce se to dotkne rodin s nejvyššími příjmy, zároveň se projeví již 
zmíněná změna paušálních odpočtů u osob samostatně výdělečně činných, což povede k růstu 
jejich zdanění47. V každém případě však musíme předpokládat, že příjmová situace rodin se 
v roce 2013 nezlepší a s velkou pravděpodobnosti nedojde k zásadnímu zlepšení ani v roce 
následujícím. Ve skutečnosti k tomu totiž nejsou žádné ekonomické předpoklady. 

Již dřívější vývoj počtu insolvenčních návrhů, které na sebe podávají fyzické osoby, je 
velmi alarmující, což ostatně neobyčejně ilustrativně ukazuje tabulka 8. 

Tab. 8: Počet podaných insolvenčních návrhů a počet schválených insolvenčních 
návrhů fyzických osob – osobní bankroty (počet za rok) 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Podané insolvenční návrhy 1 936 4 237 10 559 17 600 24 992 33 739 40 487 

Index rok/rok-1 x 213,7 249,2 166,7 142,0 135,0 120,0 
Žádosti o oddlužení 1 578 3 687 9 396 16 586 24 045 33 011 39 899 

Index rok/rok-1 x 233,7 254,8 176,2 145,0 137,3 120,7 
Povolená oddlužení 628 2 145 5 829 10 620 17 523 26 350 32 550 

Index rok/rok-1 x 341,6 271,7 182,2 165,2 150,4 123,5 

Zdroj: Creditreform: Vývoj insolvencí v České republice v roce 2011 [1], Creditreform: Vývoj spotřebitelských 
insolvencí v České republice v roce 2010 [13], Creditreform: Vývoj insolvencí v České republice v srpnu 2012 

[4], vlastní výpočty, Legenda: údaje za září až prosinec 2012 uvedené tučně kurzívou jsou odhady. 

Co se týká predikcí vývoje na roky 2013 a 2014, vychází především z vývoje defaultu a 
z počtu fyzických osob, jejichž úvěry nejsou řádně spláceny. Podle statistiky vydávané 
společnostmi Leasing & Loan Credit Bureau a Czech Banking Credit Bureau (LLCB 2012) 
bylo na konci června 2012 v zemi poskytnuto úvěrů a dalších finančních plnění, u kterých se 
věřitel zpozdil s placením po tři po sobě následující měsíce (organizace používají výraz 
ohrožené úvěry) celkem za 43,9 miliardy korun. Z toho připadalo 28,7 miliardy na krátkodobé 
dluhy, přičemž ve zpoždění bylo 270 755 klientů. Dalších 15,2 miliardy pak byly dluhy 
dlouhodobé (především hypotéky), problémy se svými závazky tohoto typu mělo 29 400 
klientů.48 I když ve skutečnosti je konkrétních fyzických osob, které nejsou schopny platit 
závazky, podstatně méně než je počet neplněných závazků, můžeme předpokládat, že 
v polovině roku 2012 bylo osobním bankrotem ohroženo potenciálně asi 100 až 150 000 osob. 

                                                 
47 Ve skutečnosti v daném okamžiku nevíme, nakolik se toto opatření promítne do skutečnosti – nelze totiž 

odhadnout, jak se osoby samostatně výdělečně činné zachovají, zda například budou akceptovat nové a 
podstatně nižší nastavení paušálních odpočtů nákladů nebo zda si zvolí možnost uplatnit skutečné náklady a o 
ty snižovat svoje základy daně. 

48 Nelze mechanicky sečíst obě čísla a říci, že svoje dluhy nesplácí asi tři sta tisíc lidí – mnozí dlužníci totiž 
figurují v obou druzích dluhů a mají tedy jak krátké tak i dlouhodobé závazky. Navíc v oblasti krátkodobých 
dluhů je velmi pravděpodobné, že v mnoha případech je více klientů finančních institucí ta stejná fyzická 
osoba. Ve skutečnosti totiž mají fyzické osoby, které vstupují do procesu osobního bankrotu od jednoho až po 
značné množství věřitelů. Příslušné statistiky nejsou k dispozici. 
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Míra defaultu se v posledních měsících (červen 2011 až červen 2012) nijak zvlášť nezvýšila. 
Mírný vzestup byl zaznamenán u dlouhodobých dluhů, naopak podobně mírné snížení přišlo u 
krátkodobých dluhů. Pro roky 2013 a 2014 je však nutné počítat spíše se zhoršováním situace 
a s tím, že se počet klientů ohrožených defaultem a neschopných splácet své závazky včas a 
v plné výši poněkud zvýší a to v obou kategoriích. 

S tím počítá odhad uvedený v tabulce 8, když pro roky 2013 a 2014 předpokládá přes 74 
tisíc insolvenčních návrhů podaných na fyzické osoby, přičemž asi 72 tisíce z nich by měly 
být návrhy na oddlužení podané přímo těmito osobami. Do procesu oddlužení pak vstoupí cca 
60 tisíc lidí, z toho asi 59 tisíc prostřednictvím splátkového kalendáře. 

Závěr 
Zdá se tedy zjevné, že co se týká problematiky insolvenčních řízení v České republice, 

není možné očekávat v příštích letech zmírnění těchto tlaků a snížení negativních dopadů, 
které insolvenční procesy na hospodářství obecně mají. Musíme počítat s tím, že se bude dále 
zvyšovat riziko pro věřitele z nesplacení jejich pohledávek a musíme podobně počítat i s tím, 
že celý insolvenční systém bude i v příštím období velmi silně zatížen. V této souvislosti bude 
zřejmě nutné řešit v budoucnosti řadu jednotlivých problémů, které se ukazují během aplikace 
insolvenčního zákona v praxi. [14, 15] 

Růst počtu insolvencí fyzických osob – nepodnikatelů hrozí tím, že množství těchto 
případů přinese především pro soudní systém zátěž, která bude blokovat příliš velké kapacity 
a tím bude vytvářet tlak na prodlužování insolvenčních řízení u korporací. To by bylo velmi 
nešťastné, protože by to pravděpodobně vedlo ke zvyšování transakčních nákladů na straně 
věřitelů, které jsou již i tak značně vysoké a především jsou podstatným způsobem vyšší než 
náklady věřitelů ve většině členských zemí OECD. 

Vývoj v konci roku 2012 a v následujících dvou letech může být pochopitelně ovlivněn 
řadou různorodých faktorů, o nichž v předchozích částech nebyla řeč. Snadno se může stát, že 
jakákoliv nynější předpověď bude po čase působit nepochopitelně, protože realita bude silně 
ovlivněna nějakým skutkem nebo podrobena ostré zkoušce jakési události nebývalého dosahu 
a významu. Navíc není možné brát v potaz všechny dostupné informace a skutečnosti, což 
dále relativizuje jakoukoliv předpověď budoucnosti. 

Nicméně je zde několik údajů, které si zaslouží ještě pozornost. Poslední analýza Českého 
statistického úřadu například uvádí tyto skutečnosti: „Firmy zadržují peníze a neinvestují, což 
zvyšuje stavy na jejich běžných účtech. Přestože ve stejnou dobu v roce 2011 se jevil úbytek 
firemních vkladů s výpovědní lhůtou dramaticky - z 28,2 mld. na 1,7 mld. korun, což jejich 
stavy téměř anulovalo - oproti celkové výši depozit podniků a domácností, která dosahovala 
v té době 916 mld. korun, šlo o úbytek okrajový. I v pololetí 2012 stála tato depozita na okraji 
zájmu firem (2,9 mld. korun). Naopak firemní vklady se splatností meziročně vzrostly o    15,5 
% (+31 mld. korun). Jejich stavy však zůstaly fakticky na úrovni června 2010, neboť v pololetí 
2011 jich o 29 mld. korun ubylo (pohyb je značně volatilní, v červenci 2012 se znovu objevil 
meziroční pokles o 5 %). 

Všeobecná nejistota se tak kumuluje v hromadění neinvestovaných peněz firem na jejich 
jednodenních vkladech. Jejich stavy stouply v pololetí meziročně o 12,1 % (v červenci již o 21 
%, tj. +107 mld. korun, když takto silný růst byl naposledy zaznamenán v květnu 2010). Zisky 
firem byly přitom podle dostupných dat za 1. čtvrtletí meziročně vyšší po stagnaci v roce 2011 
a jejich hrubá přidaná hodnota stoupla v té době oproti tomu pomaleji. Totéž se zřejmě 
opakovalo i ve druhém čtvrtletí, kdy hrubá přidaná hodnota dokonce poklesla. Hromadění 
hotovosti a krátkodobé likvidity tak má svoji logiku.“  [16] Jak je z tohoto významného 
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postřehu vidět, obchodní společnosti v české ekonomice se usilovně připravují na nutnost čelit 
dalšímu období, ve kterém budou vystaveny nedostatku cizích zdrojů a nechtějí se 
pravděpodobně dostat do takové situace, kterou řešily v letech 2009 a 2010 (tabulka 9). 

Tab. 9: Vývoj úvěrů bankovního sektoru nefinančním podnikům, meziroční vývoj 
počtu konkurzů a meziroční vývoj hrubého domácího produktu (vždy meziroční 

změna v procentech) 

Rok  Úvěry  Konkurzy HDP 

2003 2,1 -11,9 3,6 

2004 5,5 -12,6 4,5 

2005 13,2 -14,3 6,3 

2006 14,7 0,0 6,8 

2007 21,0 -10,9 6,1 

2008 11,9 -41,1 2,5 

2009 -8,7 155,0 -4,1 

2010 -1,8 17,3 2,7 

2011 5,1 14,4 1,7 

2012 0,6 30,1 -0,5 

Zdroj: Česká národní banka: Národní měnový přehled [12], Ministerstvo spravedlnosti České republiky [7], 
Český statistický úřad: Hlavní makroekonomické údaje [17], vlastní výpočty (index roku 2012 je založen na 

odhadu výše úvěrů 960 miliard korun a počtu vyhlášených konkurzů 2900).  

Předchozí tabulka velmi ilustrativně dokazuje, že počet konkurzů naprosto jednoznačně 
souvisí s ekonomickým cyklem tak, jak o tom ostatně již byla řeč výše. I jenom z tohoto 
základního poznání můžeme vycházet v tvrzení, že počet konkurzů v dalších obdobích ještě 
vzroste a to s tím jak bude pokračovat období ochablé ekonomiky a jak budou podniky 
pociťovat nedostatek finančních zdrojů. A to přes fakt dlouhodobého poklesu základních 
sazeb ČNB a faktu levných zdrojů. Nejvýraznějším vlivem nynější ekonomiky je totiž míra 
rizik, kterou pociťují ekonomické subjekty jako značnou. 
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ABSTRAKT   

Koncentrácia v obchode patrí k najdlhodobejším trendom vývoja obchodu. Nadväzuje na 
koncentráciu výroby a dopytu v úsilí o čo najvyššie zhodnotenie kapitálu. Koncentrácia vedie 
k zníženiu počtu súperov na trhu, čo v niektorých prípadoch vedie k vytvoreniu silného hráča  
a následnému zníženiu konkurencie, čo môže obmedzovať hospodársku súťaž. Príspevok sa 
zaoberá procesom koncentrácie v obchode po nástupe obchodných reťazcov. Takisto 
kvantifikuje úroveň koncentrácie kľúčových obchodných reťazcov na  základe vybraných 
ukazovateľov koncentrácie. 

Kľúčové slová: Koncentrácia; Obchod; Obchodné reťazce. 

ABSTRACT   

Concentration in the store is one of the development long- term trend in trade. It follows the 
concentration of production and demand in an effort to the highest capital appreciation. 
Concentration leads to a reduction in the number of opponents to the market, which in some 
cases leads to a strong player and reducing competition, which could limit competition. The 
paper deals with the process of concentration in the store after the onset of chain stores. It also 
quantifies the level of concentration of key retail chains based on selected indicators of 
concentration. 

Key words: Concentrations; Trade; Chain store organizations. 

JEL classification: D46, O12 

 

Vymedzenie pojmu koncentrácia a jej vývoj  
Vo všeobecnosti koncentrácia predstavuje sústreďovanie čoraz väčšieho počtu základných 

obchodno – prevádzkových jednotiek do čoraz menšieho počtu nadradených jednotiek. 

Koncentrácia je podľa VIESTOVEJ: „kumulácia čoraz väčšieho obratu na čoraz menší 
počet podnikov, pričom veľké podniky rastú a malé sa zmenšujú“.49 

                                                 
#   Článok je spracovaný ako jeden z výstupov výskumného projektu VEGA: Diagnostika podnikových procesov 

v kontexte manažmentu a stanovenie hodnoty podnikov registrovaného pod evidenčním číslem  1/1174/12 
*  Ing. Jana Kissová – odborný asistent;  EU Bratislava, Fakulta podnikového manažmentu,  
    Katedra podnikovohospodárska 
**   Ing. Stanislava Deáková, PhD.– odborný asistent; EU Bratislava, Fakulta podnikového manažmentu,  
    Katedra podnikovohospodárska 
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      Nemecký autor SCHENK chápe koncentráciu ako stav alebo proces, v ktorom v dôsledku 
interného alebo externého rastu najväčšie podniky resp. podniky hornej veľkostnej skupiny 
zväčšujú podiely na celkovom obrate.50      

Koncentrácia obchodných štruktúr podľa ČIHOVSKEJ je: „proces, ktorého cieľom je 
vytvárať také celky, ktoré optimálne zabezpečia efektívne plnenie svojich funkcií tak 
z technologického (vytváranie veľkých výkonných kapacít), ako aj z ekonomického  
a organizačno – riadiaceho hľadiska“. 51 

Podľa AHLLERTA proces koncentrácie v obchode predstavuje: „nadproporcionálny rast 
väčších obchodných podnikov v porovnaní s menšími.“ 52 

      Koncentrácia v zmysle Zákona o ochrane  hospodárskej súťaže je proces ekonomického 
spájania podnikateľov, ktorým je:53 

a)  zlúčenie alebo splynutie dvoch alebo viacerých samostatných podnikateľov, 

b)  získanie priamej alebo nepriamej kontroly jedným podnikateľom alebo viacerými 
podnikateľmi nad podnikom.       

      Vývoj koncentrácie v obchode s potravinami 

V obchode s potravinami sa prejavil proces koncentrácie obchodných podnikov najmä 
v krajinách vyspelej Európy. Štruktúra obchodu s potravinami je výsledkom niekoľko rokov 
formujúceho sa procesu, ktorý viedol k presunu trhových podielov do voľných obchodných 
systémov a k vytvoreniu silnej pozície uvedeného obchodu s potravinami.  

Z hľadiska koncentrácie v celosvetovom meradle je považovaný za najvyspelejší trh 
americký trh, čo súvisí s rýchlym pokračovaním globalizácie dodávateľskej sféry. V rámci 
európskeho trhu nastal proces koncentrácie a globalizácie neskoršie, kedy bol zaznamenaný 
výrazný príliv diskontov, hypermarketov, cash & carry s vysokou produktivitou, ktoré veľmi 
rýchlo nahradili tradičné sídliskové predajne.  Premena  obchodnej siete v západoeurópskych 
krajinách bola zdĺhavejšia, v krajinách strednej a východnej Európy sa zmeny udiali 
v priebehu niekoľkých rokov.54 

Významným dôsledkom koncentrácie je aj výrazne zmenená štruktúra obchodu. Nárast 
veľkého maloobchodu, rast spotrebiteľov, veľké množstvá veľkokapacitných a veľkoplošných 
predajní má za následok zníženie počtu a dôležitosti malých a stredných maloobchodných 
jednotiek. Obchod s potravinami tak smeruje k oligopolistickej konkurencii, kde viac rokov 
nebude priestor pre novú konkurenciu.55  

„Úroveň koncentrácie obchodných podnikov a úroveň koncentrácie ich obchodnej 
činnosti možno vyjadriť: 

• zväčšovaním priemernej plošnej veľkosti predajní, 

                                                                                                                                                         
49    VIESTOVÁ, K. 2008. Teória obchodu. Bratislava: EKONÓM, 2008. 290 s. ISBN 978-80-225-2505-3 
50    SCHENK, H. O. 1991. Marketwirtschaftsleare des Handels Gabler. 1991 
51   ČIHOVSKÁ, V. 2004. Trendy súčasného európskeho obchodu. In: Nová ekonomika, ISSN 1336-1732, 2004, 

č.4, s. 26-29.    
52    VIESTOVÁ, K. 2008. Teória obchodu. Bratislava: EKONÓM, 2008. 290 s. ISBN 978-80-225-2505-3  
53   VINCÚR, P. 2006. Teória a prax hospodárskej politiky. 2. vydanie. Bratislava: Sprint, 2006. str. 122 ISBN 

80-89085-60  
54   CHMELÍKOVÁ, Ľ. 2002. Obchod – minulosť, súčasnosť, perspektívy. Bratislava, EPOS, 2002. 362 s. ISBN 

80-8057-470-7       
55   VIESTOVÁ, K. 2008. Teória obchodu. Bratislava: EKONÓM, 2008. 290 s. ISBN 978-80-225-2505-3 
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• zvyšovaním podielu veľkokapacitných prevádzkových jednotiek obchodu na celkovom 
obrate, 

• zvyšovaním podielu obchodných podnikov na obrate, t.j. malý počet veľkých podnikov 
realizuje podstatnú časť obratu.“56         

Meranie koncentrácie v obchode s potravinami v SR 
Proces koncentrácie  je proces čoraz väčšieho sústredenia kapitálu na čoraz menej 

podnikov. Úzko súvisí s  procesom globalizácie. Postavenie subjektov z hľadiska obratu sa 
v obchode najčastejšie monitoruje nepriamo, pomocou koncentrácie. Vychádza pritom 
z predpokladu, podľa ktorého výrazný nárast koncentrácie v sektore je prejavom zníženej 
konkurencie a naopak. Tento jav je takisto často spomínaný v súvislosti s hospodárskou 
súťažou. Konkrétne ide o jeden z možných porušení hospodárskej súťaže.  

Podstatou metód merajúcich úroveň koncentrácie je vyhodnotiť stupeň a dôsledky 
koncentrácie v určitom odvetví na základe konkrétneho indikátora, ktorý opisuje postavenie 
určitého subjektu resp. viacerých subjektov v rámci odvetvia na relevantnom trhu určitej 
tovarovej komodity resp. identifikuje stav konkurenčného prostredia v sledovanom odvetví.57  

Pre skúmanie miery koncentrácie sme si zvolili ukazovatele, vychádzajúce z trhových 
podielov: 

• Miera koncentrácie - koncentračný stupeň (CR), 

• Herfindahlov - Hirschmanov Index (HHI). 

Meranie koncentrácie – koncentračný stupeň (CR)  

Ide o jeden z možných nástrojov posudzovania koncentrácie na relevantnom trhu. 
Predstavuje percentuálny podiel na celkovom produkte odvetvia pripadajúci na najväčšie 
firmy v odvetví. Tento stupeň udáva, či dané odvetvie pozostáva z malého počtu veľkých 
firiem, alebo veľkého počtu menších firiem. Jeho nevýhodou však je, že neberie do úvahy 
trhové podiely všetkých spoločností na danom trhu čím vlastne neposkytuje komplexný obraz 
o stave koncentrácie v celom odvetví.  Koncentračný stupeň CRm najsilnejších subjektov je 
možné  vypočítať takto: 58                                               

                                i
m

i
m sCR

1=
∑=  (1) 

kde si = trhové podiely jednotlivých obchodných reťazcov v danom odvetví 

                                                                         

Uvedené trhové podiely by mali byť zoradené vzostupne od najväčšieho podielu obchodných 
reťazcov po najmenší. Inými slovami výpočet predstavuje súčet trhových podielov 
najsilnejších podnikov v odvetví.  

                                                 
56    CHMELÍKOVÁ, Ľ. 2002. Obchod – minulosť, súčasnosť, perspektívy. Bratislava, EPOS. 2002, 362 s. ISBN  

80-8057-470-7       
57   FENDEK, M. – FENDEKOVÁ, E. 2008. Mikroekonomická analýza. Bratislava: IURA, 2008. 575 s. ISBN 

978-80-8078-180-4 
58   BREZINA, I. – ORŠULOVÁ, A. – PEKÁR, J. 2009. Analýza absolútnej koncentrácie vybraného odvetvia  

pomocou Herfindahl – Hirschmanovho indexu. In. Ekonomický časopis. Bratislava: Ústav slovenskej 
a svetovej ekonomiky SAV. ISSN  0013-3035,  2009, roč. 57, č.1  
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Podiel na trhu (koncentračný stupeň) sa uvádza v rozmedzí od 0 po 100. Čím je vyšší, tým 
je koncentrácia na danom trhu vyššia. V prípade, že sa indikátor blíži k nule, odvetvie je málo 
koncentrované, existuje tu veľký počet konkurentov, predstavuje monopolistickú 
konkurenciu. V opačnom prípade, keď sa blíži k hodnote sto, odvetvie je silno koncentrované, 
v tomto prípade môže ísť o oligopol či monopol.  

Obr. 1: Vývoj indikátora CR 10 v % za obdobie 2001- 2010 

Vývoj indikátora CR 10 za obdobie  2001 - 2010 
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Zdroj: Vlastné výpočty  

Z daných výsledkov (obr.1) vyplýva, že obchod s potravinami v SR je pomerne dosť 
koncentrovaný – súhrnný percentuálny trhový podiel desiatich obchodných reťazcov sa 
postupne zvyšoval, v priemere sa pohyboval na úrovni cca 55 %. Počas sledovaného obdobia 
indikátor koncentrácie mal rastúci trend do roku 2005, následne v ďalších dvoch rokoch 
poklesol, svoje maximum dosiahol v roku 2008. Desať najvýznamnejších obchodných 
reťazcov ovláda viac ako polovicu tohto trhu, pričom najvyšší súhrnný percentuálny podiel 
týchto spoločností bol v roku 2008, kedy dosiahol indikátor CR10 hodnotu 64,6 %. V roku 
2010 zaznamenal indikátor CR10 pokles o 3 percentuálne body v porovnaní s r. 2008 (s jeho 
maximom). Celkovo je možné konštatovať, že situácia v obchode s potravinami je skôr 
monopolistickou štruktúrou – i keď desať obchodných subjektov (s prvkami oligopolu) tvorí 
cca 60% tohto trhu.  

Meranie koncentrácie - Herfindahlov – Hirschmanov Index (HHI)  

Hodnotí vývoj  absolútnej koncentrácie v odvetví.  Používa  sa  ako  jeden z  možných  
ukazovateľov  trhovej sily,  pričom podáva jednoduchý a prehľadný obraz o stave 
koncentrácie.  Z hľadiska výpočtu je súčtom druhých mocnín trhových podielov jednotlivých 
obchodných subjektov. Môže nadobúdať hodnoty z intervalu od 0 po 1. Nárast hodnoty 
znamená nárast koncentrácie a pokles konkurencie v sektore. Maximálna hodnota 1 je 
dôsledkom monopolu. Naopak ak sa hodnota blíži k 0 predstavuje veľké množstvo subjektov 
v sektore, z ktorých žiadna nemá dominantné postavenie. Herfindahlov - Hirschmannov index 
možno vyjadriť v nasledujúcom analytickom tvare:  59       

                                                                  

                                                 
59   FENDEK, M. 1999. Kvantitatívna mikroekonómia. Bratislava: IURA, 1999. 356 s. ISBN 80-88715-54-7 
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kde h = reálna funnkcia n -premenných, Rn 
 n = počet firiem v odvetví, 
 qk = objem tržieb k – tej firmy, k =1,2,.....n, 
 Q = objem tržieb odvetvia, 
 rk = podiel k-tej firmy na tržbách odvetvia, 

 

Miera koncentrácie trhu sa potom určí tak, že sa spočítajú štvorce trhových podielov 
všetkých firiem v danom odvetví. Uvedený index zohľadňuje relatívnu veľkosť  a distribúciu 
firiem. Je možné konštatovať, že čím je hodnota indexu vyššia, tým je väčší objem produkcie 
koncentrovaný v malom počte subjektov.  

V praxi sa zvyčajne nepoužíva definičné vyjadrenie HHI indexu ako číslo z intervalu 
<0,1>, pretože by výsledná hodnota bola pomerne nízka. Zvyčajne sa prepočítava 
multiplikátorom 1000, zodpovedajúci percentuálnemu vyjadreniu trhových podielov 
jednotlivých subjektov. Na základe toho sa potom klasifikuje stupeň koncentrácie odvetvia 
z hľadiska indexu HHI nasledovne, z čoho vychádzame pri výpočte:60 

• prepočítaná hodnota HHI indexu je nižšia ako 1000 – trh nie je koncentrovaný, 

• prepočítaná hodnota HHI indexu je od 1000 - 1800 – mierne koncentrovaný trh, 

• prepočítaná hodnota HHI indexu je vyššia ako 1 800 – koncentrovaný trh. 

Obr. 2: Vývoj indexu HHI v období 2001- 2010 
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Zdroj: Vlastné výpočty  

V celom vývoji sledovaného obdobia je badateľný prevažne rastúci trend indexu 
koncentrácie HHI (obr. 2). Najvyššiu hodnotu 1 862,683 bodu zaznamenal index HHI v roku 
2008, kedy najsilnejšie spoločnosti koncentrovali najvyššie obraty, následne došlo k jeho  
poklesu v rokoch  2009 i 2010 najmä vplyvom hospodárskej krízy, i prechodom slovenskej 

                                                 
60   FENDEK, M. – FENDEKOVÁ, E. 2008. Mikroekonomická analýza. Bratislava: IURA. 2008. 575 s.  ISBN 

978-80-8078-180-4 
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koruny na Euro, ktoré sa prejavili v poklese kúpyschopnosti spotrebiteľov. Na základe 
zistených údajov, môžeme konštatovať, že obchod s potravinami v SR je v celom vývoji 
mierne koncentrovaný (len v roku 2007 a  2008 nadobúda hodnoty, na základe ktorých je 
možné  obchod s potravinami označiť ako  silne koncentrovaný). 

Keďže takmer pre celý sledovaný vývoj je zrejmý rastúci trend (okrem troch rokov 2002, 
2009 a 2010) a uvedený index  nadobúdal pomerne vysoké hodnoty i medziročný nárast bol 
značný, domnievame sa a pokladáme za nevyhnutné sledovať pôsobnosť a vplyv uvedených 
obchodných reťazcov. Predpokladáme, že pokiaľ by nedošlo k hospodárskej kríze hodnota 
HHI indexu by sa v rokoch 2009 a 2010 zvyšovala. Podľa nás si vyžaduje pôsobnosť 
obchodných reťazcov sprísnenú kontrolu.  

Záver 
Prostredníctvom analýzy koncentrácie sme sa snažili dokázať rastúci vplyv kľúčových 

obchodných reťazcov v obchode s potravinami. Obidva zvolené ukazovatele - miera 
koncentrácie CR a HHI index potvrdili rastúci vplyv skúmaných obchodných reťazcov. 
Dosahované hodnoty v obidvoch metódach poukazujú na pomerne silnú koncentráciu týchto 
subjektov v obchode s potravinami v SR, pričom HHI index takmer v celom vývoji rastie 
a medziročný nárast je značný. 
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Inovace podnikových systémů při přechodu od 
tradi čního operačního k novému procesnímu 

konceptu#### 
Innovation for the enterprise systems in the transition from the 

traditional operating concept to the new process concept 

Jiří Klečka* 

ABSTRAKT   

Článek se týká inovací podnikových systémů představujících přechod od tradičního 
operačního konceptu k novému konceptu procesnímu, majícímu potenciál zvýšit celkovou 
produktivitu podniku, a tím i jeho konkurenceschopnost. Článek vymezuje vybrané hlavní 
znaky podnikových systémů v 7 vybraných základních funkčních oblastech v rozlišení na tři 
vývojové stupně: 1) systémy tradiční – operačně koncipované, 2) systémy přechodu od 
operačního k procesnímu konceptu zaváděním procesních, zeštíhlujících inovací a 3) nové 
podnikové systémy – procesně koncipované a zeštíhlené. Článek představuje shrnutí 
autorových zkušeností z teorie a ze spolupráce s poradenskými institucemi pro zeštíhlení 
podnikových systémů. 

Klí čová slova: Inovace; Procesní koncepce; Štíhlost. 

ABSTRACT   

The article focuses on innovation of the enterprise systems representing the transition from 
the traditional operating concept to the new process concept. It has a potential to increase 
overall business productivity and thus its competitiveness. The text defines the main features 
of the enterprise systems in 7 selected primary functional areas at a resolution of the three 
development stages. First stage is traditional systems – operationally conceived, second stage 
is the transition from operating systems to the process concept introducing process slimming 
innovations and third stage is represented by new business systems – process conceived and 
lean. This text presents a summary of the author's theoretical experience and experience of the 
cooperation with advisory bodies dealing with lean business systems. 

Key words: Innovation, Process Concept, Lean 

JEL classification: M00 

 

Úvod 
Jak uvádí lit. Synek [4], „výrobní činnost v rozhodující míře ovlivňuje efektivnost 

podniku a konkurenční schopnost jeho výrobků.“ Jedním z hlavních úkolů managementu 
podniku je proto řízení a zvyšování účinnosti výroby, tj. zvyšování celkové produktivity, a to 

                                                 
#  Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Konkurenceschopnost, registrovaného pod 

evidenčním číslem VŠE IP307052 na Vysoké škole ekonomické v Praze. 
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v podmínkách, kdy (podle lit. Klečka in Synek [3]) v globalizovaném světě roste význam 
schopnosti podniku reagovat na růst (celkové) produktivity vůdčích světových podniků, což 
se stává podmínkou pro dosažení a udržení konkurenceschopnosti. 

Podle lit. Klečka in Synek [3] je současné celosvětové zvětšování produktivity ve značné 
míře umožněno zaváděním převratných (převážně japonských) manažerských technik do 
podnikových systémů, které se v ČR někdy označují jako „nové podnikové systémy“, 
případně „štíhlé61 podnikové systémy“. 

V nových podnikových systémech bývají provázány následující složky (podle lit. Klečka 
in Synek [3]): 

• štíhlé, bezztrátové procesy, 

• systém Just-in-Time, 

• řízení kvality, 

• řízení zákazníkem, 

• vývoj a konstrukce výrobků pro zákazníka a pro „vyrobitelnost“, 

• znalostní organizace, 

• štíhlé řízení, 

• úplná zaměstnanecká účast, 

• integrace dodavatelů, 

• informační podpora štíhlých systémů. 

Rovněž v lit. Klečka in Synek [3] se uvádí, že výzkum v USA, kde se (po Japonsku) tyto 
inovace začaly úspěšně uplatňovat v některých podnicích již před rokem 2000, již v 90. letech 
20. století ukázal, že úspěšná implementace systému Just-in-Time vede v podnicích 
v průměru k: 

• dvaapůlkrát větší produktivitě práce, 

• potřebě jen třetinové výrobní plochy, 

• potřebě jen pětinové výrobní doby, 

• desetinové nedokončené výrobě, 

• čtvrtinovým nárokům na počítačovou podporu výrobního plánování, 

• šedesátiprocentním výrobním nákladům. 

Následující text a jeho „podkapitoly“62 mají za cíl přehledně ukázat ve vybraných 
oblastech63 fungování podniku (důležitých pro celkovou produktivitu a 

                                                 
61 Slova štíhlost a zeštíhlování se tam používají jako příměr pro redukovanost a redukování toho v podnikových 

systémech, co nevytváří hodnotu pro vlastníky, resp. pro vlastníky a další stakeholdery podniku. Jde o jeden 
z hlavních cílů, způsobů a principů těchto systémů, konkrétně v nich realizovaný zejména tzv. štíhlými, 
bezztrátovými procesy, resp. systémy „Just-in-Time“. 

62 Následující text autor vytvořil s využitím svých zkušeností ze spolupráce s (dříve existujícím) Institutem 
produktivity VŠE, vedeným prof. Ing. Milanem Matějkou, DrSc., a s použitím částí svých dřívějších textů 
obsažených v lit. Klečka – Matějka [1] a Klečka – Mikan [2]. 
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konkurenceschopnost) hlavní rozdíly mezi tradičními, tj. operačně64 (funkčně) 
koncipovanými, řešeními podnikových systémů a novými (štíhlými) podnikovými systémy, 
koncipovanými procesně, jakož i nastínit možnou (obvyklou) podobu přechodu mezi těmito 
vývojovými stupni systémů podniku. 

Podněty k výrobě a způsob řízení výrobního procesu 
V tradičních, tj. operačně (funkčně) koncipovaných, systémech podniku (dále jen tradi ční 

systémy) se běžně nerozlišují činnosti přidávající a nepřidávající hodnotu, hlavní zdroj růstu 
celkové produktivity i produktivity práce je spatřován ve zkracování výrobních operací, v 
rámci stávající výrobní kapacity je výrazná snaha o maximalizaci produkce za účelem úspor z 
degrese jednotkových (tj. průměrných) fixních nákladů, snaha o velké výrobní dávky a 
preference výkonnějších strojů. Výroba je iniciována systémem tlaku, založeným na 
tradičních technikách plánování výroby, čehož důsledkem bývá značný rozsah 
mezioperačních zásob a časové skluzy. 

Při přechodu od tradičních systémů k novým systémům (dále jen přechod) bývá 
zákaznická poptávka implementována mezi všechny procesy, takže postupně celý podnikový 
cyklus bývá projektován a řízen tak, aby sloužil zákazníkům (externím zákazníkům i interním 
„zákazníkům“, tj. navazujícím procesům), tj. aby jim poskytoval výstupy v době, kdy je 
žádají, a beze ztrát. Jsou zaváděna řešení vedoucí ke schopnosti rychlých korigujících reakcí 
na procesní abnormality. Preferuje se systému tahu bez pojistných zásob a u opakované 
výroby se často zavádí systém kanban. Činnosti nepřidávající hodnotu jsou minimalizovány 
(na 20 a méně procent v poměru k činnostem přidávajícím hodnotu) a soustavně se snižují 
ztráty i v činnostech přidávajících hodnotu. 

V nových (štíhlých) podnikových systémech (dále jen nové systémy) je důsledně 
uplatňován procesní přístup a posléze i implementace klíčových procesních ukazatelů. 
Analýza celého řetězce podnikových činností od externí poptávky až po dodávku s cílem 
identifikovat ztráty, nepřidávající hodnotu; v další fázi těchto činností a změn jsou již procesy 
zmapovány, odstraňují se ztráty a řízení procesu již plně respektuje termíny zakázek. 
Pracovníci mají představu o povaze ztrát a v jednotlivých procesech rozlišují aktivity 
přidávající a nepřidávající hodnotu; zlepšování je vhodné zaměřit nejprve na eliminaci 
činností nepřidávající hodnotu; pracovníci (organizovaní týmově) vytvářejí ve všech 
oblastech plány eliminace ztrát a tyto plány jsou implementovány. Zavádí se zákaznická 
poptávka, zprvu pouze ve vztahu k vnějšímu zákazníkovi, pružná reakce na kolísání poptávky 
kapacitními rezervami a kooperačními vztahy; v další fázi se zavede zákaznická poptávka i 
uvnitř podniku (mezi provozy, dílnami, středisky). Zprvu se zlepší systém tlaku zavedením 
sledování zásob a průběhu procesu (což vede ke zrychlení reakce na skluzy), v další fázi se 
zavede systému tahu s pojistnými mezioperačními zásobami (k řešení vad a poruch). 

 

                                                                                                                                                         
63 Pořadí těchto vybraných oblastí, jak jsou následně po sobě uvedeny v jednotlivých „podkapitolách“ tohoto 

textu, tj. pořadí těchto „podkapitol“, nemá časový ani hierarchický charakter a (z logiky věci) nepředstavuje 
ani strukturu výčtu složek nových systémů, uvedenou v předchozím textu. Naopak jednotlivé odstavce uvnitř 
těchto „podkapitol“ chronologické (vývojové) pořadí mají – jsou vždy řazeny od systému tradičního, přes 
„přechodové“ stavy až k systému novému. 

64 Operační (funkční) koncepce znamená prioritní zaměření řízení na jednotlivé operace (což jsou de facto 
složky procesu) a jejich vlastnosti, zatímco procesní koncepce zaměřuje řízení prioritně na procesy (jako 
celky de facto složené z dílčích operací) a jejich vlastnosti. 
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Obchodní a inženýrské činnosti 
V tradi čních systémech podnik obvykle nevnímá a nerespektuje hlas zákazníka anebo jej 

bere v úvahu, avšak nesystematicky a pasivně. V podniku jsou funkční bariéry, způsobující 
výrazné ztráty. Technická řešení obvykle nerespektují požadavky rychlé a levné výroby; 
principy hodnotové analýzy jsou obvykle implementovány nedůsledně. Nákup bývá založen 
na principu cenové výhodnosti, případně v kombinaci s požadavkem na kvalitu dodávek. 

Při přechodu bývají i latentní požadavky zákazníků uspokojovány inovativními produkty. 
Principy bezztrátovosti jsou uplatňovány i v předvýrobních etapách; i tam působí 
multifunkční procesní týmy. Dodavatelé jsou integrování do procesů podniku. 

V nových systémech jsou požadavky zákazníků zjišťovány systematicky a jejich přenos 
do konstrukce a výroby je realizován často metodami QFD (Quality Function Deployment). 
Maximálně jsou využívána existující řešení při jednáních se zákazníky. Přechází se k 
důslednému zaměřování konstrukce a technologie na jednoduchost a rychlost výroby, nízké 
náklady a spolehlivost výrobků. Nákup vychází z principů (požadavků) nejen ceny a kvality, 
ale též dodání právě včas. 

Alokace pracovišť a pohyb zpracovávaných předmětů 
V tradi čních systémech je obvyklé technologické uspořádání strojů a specializovaná 

pracoviště jsou v náhodné posloupnosti (vzhledem k pohybu zpracovávaných předmětů), což 
je náročné na mezioperační přepravu. 

Při přechodu dochází k procesnímu uspořádání strojů ve speciálních linkách pro 
multiprocesní obsluhu a vyšší procesní variabilitu (např. v tzv. U-linkách). Nastává plynulý 
zpracovatelský tok. 

V nových systémech zprvu dochází k úpravám v technologickém uspořádání strojů – 
pracoviště jsou řazena v částečné procesní návaznosti a zkracují se mezioperační přepravy. 
Ve vyšší fázi dochází k přechodu na procesní (předmětné) uspořádání strojů v lineárních 
linkách s minimálními mezioperačními vzdálenostmi. 

Střídání výrobků a strojně operační změny 

V tradi čních systémech se jednotlivé druhy výrobků vyrábějí v relativně velkých 
výrobních dávkách, odvozovaných z operační optimalizace – jsou akceptovány dlouhé 
přípravné doby, jež se kompenzují velkými dávkami. Je různé vytížení pracovišť podle druhu 
výrobku. 

Při přechodu nastává vyvážená výroba, pravidelné střídání výrobků v montáži a 
rovnoměrné vytížení předchozích výrobních stupňů. Dosažení obvykle špičkových parametrů 
v rychlosti změn, a to systémovými přístupy. 

V nových systémech se na jednotlivých pracovištích každý výrobek produkuje alespoň 
několikrát do měsíce, v pokročilejší fázi v menších dávkách denně. V podniku nastává 
vědomí důležitosti rychlých strojně operačních změn, zprvu se uplatňují alespoň nesystémové 
přístupy ke zkracování přípravných a zakončovacích časů, v pokročilejší fázi zavádění 
systémových přístupů k zásadnímu zrychlení změn, jako např. metody SMED. 

Řízení kvality 

V tradi čních systémech mnohdy nejsou žádné či jsou jen nedostatečné interní kontroly, 
takže podnik dodává na trh i vadné výrobky a posléze řeší reklamace (kontrolorem je de facto 
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zákazník). Reklamace kvality a nápravná opatření řeší manažeři – bez aktivní účasti operátorů 
(dělníků). 

Při přechodu se začne uplatňovat příčinná kontrola kvality – indikuje se již chyba 
(příčina), a ne pouze vada (následek), na chyby se tedy již reaguje před vznikem vady. Jsou 
zavedena řešení tzv. poka-yoke a další preventivní řešení minimalizují chyby a umožňují 
eliminaci vad. 

V nových systémech se kontrola provádí školenými kontrolory, a to (zprvu) především na 
konci, posléze i v průběhu výrobního procesu, v pokročilejší fázi kontroluje kvalitu každý 
operátor (dělník) za svůj procesní výstup, přičemž tento výstup je překontrolován i následným 
operátorem (před započetím další operace). Informace o vadách jsou centralizovaně 
shromažďovány útvarem kontroly kvality a výběrově jsou předávány manažerům a 
inženýrům k vyřešení, v pokročilejší fázi jsou informace o vadách shromažďovány, 
vyhodnocovány a řešeny nepřetržitě, a to v zájmu zlepšení operací. 

Měření a ukazatele ve vnitropodnikovém řízení 
V tradi čních systémech ve vnitropodnikovém řízení převažuje tradiční účetní systém, 

založený na objemech a cenách výrobků a na kalkulovaných nákladech. Alokace režijních 
nákladů se často odvozuje ze základny přímých mezd, a to obvykle bez podrobných a 
aktualizovaných analýz vhodnosti této rozvrhové základny. Informace jsou zpožděné („off-
line“), čímž bývá zásadně omezena jejich využitelnost k pružnému ovlivňování (optimalizaci) 
reálných (výrobních) procesů. 

Při přechodu je již systém ukazatelů technických i technickoekonomických parametrů 
fungování výrobních procesů propojen se systémem finančních výsledkových ukazatelů, 
včetně propojení s vrcholovými ukazateli efektivnosti celého podniku, konstruovanými již 
podle nejnovějších poznatků podnikové ekonomiky (tj. založených na ekonomickém zisku, 
resp. na ekonomické přidané hodnotě – např. ukazatele EVA, CFROI, TFP. Jsou modelovány 
ekonomické důsledky různých výrobkových a výrobních procesních alternativ. 

V nových systémech se rozvrhování režijních nákladů realizuje již na základě analýz a 
výpočtů respektujících příčinné faktory vzniku režijních nákladů a je permanentně 
aktualizováno. Normují se náklady a další veličiny k používání metod řízení podle odchylek; 
pro potřeby využívání hodnotových kritérií ve vnitropodnikovém řízení se vytvářejí nejen 
nákladová (respektive výnosová či výdajová) střediska, ale rovněž střediska zisková, 
rentabilní a investiční. Implementují se postupně nejen technickoekonomické ukazatele 
hodnotové povahy ale rovněž – v jednotě s nimi – i tzv. procesní ukazatele nefinanční povahy 
(jako jsou např. ukazatele plnění dodacích termínů, pružnosti reakce na požadavky zákazníků, 
ukazatele průběžné procesní doby a doby jednotlivých fází, ukazatele participace pracovníků 
na zlepšování a další), umožňující mj. včasnou reakci na abnormality. 

Kvalifikace a využití pracovníků 

V tradi čních systémech jsou výkonní pracovníci (dělníci) obvykle kvalifikováni (a 
zdokonalují se) pro obsluhu určitého typu stroje, pro určitou montážní operaci apod. Obvykle 
jsou trvale fixováni na určitý stroj, resp. na určitou práci, takže jejich využití bývá silně 
závislé na konkrétní zakázkové náplni. 

Při přechodu začnou mít výkonní pracovníci schopnost zvládnout všechny operace v 
procesu. Plná flexibilita výkonných pracovníků je využívána k rovnoměrnému a plnému 
využití všech pracovníků, a to bez ohledu na změny zakázkové náplně 
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V nových systémech výkonní pracovníci (dělníci) rozšiřují své schopnosti (a svoji 
funkčnost) nejprve zvládáním následných a předchozích operací („štafetový styl“) a v 
pokročilejší fázi i operací dalších. V nižší fázi ještě zůstává fixace jednotlivých výkonných 
pracovníků na určitou práci, avšak roste variabilita výrob, ve vyšší fázi provádějí jednotliví 
pracovníci více druhů prací (každý má vymezenu část procesu), takže se výrazně snižuje 
nerovnoměrnost jejich nevytížení vlivem změn v zakázkové náplni. 

Závěr 
Tento text měl za cíl ukázat možnou podobu inovací podnikových systémů i jejich průběhu 

ve vybraných oblastech fungování podniku, důležitých pro celkovou produktivitu a 
konkurenceschopnost. To byla sice klíčová, avšak z hlediska podniku jako celku jen relativně 
malá část celkového pohledu: zůstaneme-li u zvoleného „stupně detailu“, lze konstatovat, že 
dalšími oblastmi podniku, ve kterých dochází k popisovanému druhu inovací, jsou zejména: 

• organizace pracoviště, 

• normování operací a procesů, 

• informační architektura, 

• kontrola stavu pracovišť a průběhu procesů, 

• vztah pracovníků a strojů, údržba strojů a bezpečnost práce, 

• zlepšovací aktivity pracovníků, 

• přístup ke změnám technologií, strojů a zařízení. 
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Vztah správních orgánů k zákazníkům a jeho odraz 
ve finanční výkonnosti organizací#### 

Relationship of corporate governance to customers and its 
relation to the financial performance 

Karel Koliš* – Aleš Kubíček**  

ABSTRAKT   

Článek pojednává o výzkumu vztahu mezi řídícími orgány společnosti (v ČR dozorčí rady a 
představenstva) a zákazníky společnosti. Hlavní důraz je kladen na odraz tohoto vztahu ve 
finanční výkonnosti společnosti. 

Výzkum byl proveden formou dotazníkového šetření zaslaného e-mailem 500 akciovým 
společnostem, dále z databází Albertina a Magnus a veřejně dostupných informací na 
webových stránkách společnosti. 

Otázky z ankety a další získané informace byly rozděleny do dvou dimenzí, týkajících se 
strategie a prozákaznického chování. 

Na základě 60 odpovědí na dotazníkové šetření a dalších dostupných dat byla provedena 
regresní a korelační analýza. Obě z hypotéz se na základě slabých nebo žádných vztahů 
k finanční výkonnosti nepotvrdily. 

Klí čová slova: zákazníci; CRM; corporate governance. 

ABSTRACT   

This article deals with the relationship between corporate governance (in the Czech Republic 
managing board and supervisory board) and customers of the company. The main importance 
is emphasized on the relation to the financial performance. 

The research was made by survey sent via e-mail to 500 Czech joint stock companies, 
databases Albertina and Magnus and public information from companies’ websites. 

The questions from the questionnaire and other additional information were divided into two 
domains: strategic and customer oriented. 

Correlation analysis and multivariate regression analysis were employed to test the sample of 
60 companies on two hypotheses. Both hypotheses were not supported because of no 
significant relation of independent variables to financial performance. 

Key words: Customers, Corporate Governance. 

JEL classification: G3 
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Úvod 
Důležitost kvality vztahu mezi správními orgány společnosti a zákazníky z důvodu 

výrazně lepší finanční výkonnosti společnosti má svůj původ především v teorii 
zainteresovaných skupin a v mnoha souvisejících teoriích, jako například (Waddock a Graves 
1997), nebo (Berman et al. 1999). 

Zákazníci jsou nejdůležitějšími stakeholdery (česky zainteresovaná skupina), jelikož jsou 
hlavním zdrojem tržeb, a společnost by se tedy na ně měla soustředit ve své strategii. 
Představenstva a dozorčí rady společností tyto strategie vytváří, nebo se podílejí na jejich 
schvalování, proto bychom mohli předpokládat, že se zákazníky a jejich problémy nějakým 
způsobem pracují. 

Tato studie se teoretickým základem dotýká teorie zainteresovaných stran (a dalších 
navazujících teorií), správy společností, i prozákaznického přístupu a řízení vztahů se 
zákazníky. 

Teorie 

Teorie zainteresovaných stran 

První diskuse o vlivu zainteresovaných stran vedl Freeman (Freeman 2010) který 
definoval zainteresované strany jako „skupiny, nebo jednotlivce ovlivňující, nebo kteří jsou 
ovlivňováni činností organizace“. Ačkoliv tato myšlenka pochází z roku 1984, myšlenka 
subjektů – zainteresovaných započala už v šedesátých letech dvacátého století. 

Zainteresovaným stranám se nicméně věnovali i další, a původní Freemanovu teorii 
značně rozšířili. 

Donaldson a Preston (Donaldson a Preston 1995) poukazují na to, že různí autoři pojímají 
toto téma z rozdílných úhlů pohledu a dokonce často používají protichůdné argumenty. Teorii 
zainteresovaných rozdělují na deskriptivní (empirickou), normativní a instrumentální. 
Normativní pohled je založen na morálních principech – organizace by měla chránit zájmy 
nejen vlastníků (shareholderů), ale právě i dalších zainteresovaných stran. Deskriptivní pohled 
popisuje specifické chování organizace a její charakteristiky, kdežto instrumentální teorie 
zainteresovaných stran analyzuje možné vazby mezi strategií, přístupem k daným skupinám a 
výkonností podniku. 

Dle (Hill a Jones 1992) se zainteresované skupiny liší zejména z hlediska důležitosti a síle 
vztahu k organizaci. Proto je třeba se zaměřit na nejdůležitější ze zainteresovaných. 

(Clarkson 1995) přinesl další rozšíření teorie, když tyto skupiny rozdělil na primární a 
sekundární. Do primární skupiny patří vlastníci a akcionáři, investoři, zaměstnanci, zákazníci, 
dodavatelé, vláda a další. Bez těchto subjektů by mohla organizace jen těžko fungovat. 
Druhou, sekundární skupinou zainteresovaných jsou subjekty, které nejsou v přímém vztahu 
s organizací, přesto ji však mohou ovlivnit, nebo být sami ovlivněni aktivitou organizace. 
Jako typický příklad jmenuje Clarkson média a zájmové skupiny, které mohou ovlivnit 
zejména veřejné mínění. 

Správa společností  

Správa společností je definována jako „procedury a procesy dle kterých je organizace 
řízena a spravována“ (OECD 2004). Nejčastěji je uspořádání správních orgánů společnosti 
jednoúrovňové, kde je organizace řízena radou ředitelů, nebo dvouúrovňové, kde existuje 
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odděleně dozorčí rada a představenstvo společnosti. Česká republika, kde výzkum pro tento 
příspěvek probíhal, patří do druhé skupiny. 

Správní orgány by neměly řešit běžnou operativní činnost, jelikož od toho je tu 
management společnosti. Měly by se spíše zabývat strategickým řízením a dohledem nad 
managementem. (Bart a Bontis 2003) ve své studii testují vztah managementu a správních 
orgánů a mise organizace. Výzkum byl proveden na 339 velkých kanadských a amerických 
organizacích. Výsledek studie mluví o významném vztahu mezi zapojením orgánů při tvorbě 
mise a strategie, k výkonnosti organizace. 

(Thomsen 2005) zkoumá vliv struktury správních orgánů na hodnoty reprezentující 
principy a filosofii organizace.Ve studii 71 dánských firem Thomsen vysvětluje, že kromě 
vlastnictví a struktury ovlivňuje hodnoty organizace také složení zainteresovaných skupin. 

Dle teorie zainteresovaných stran musí být při stanovení strategie brána v potaz struktura 
zainteresovaných stran, a to zejména proto, že tyto skupiny významně přispívají k plnění cílů 
organizace. 

CRM a prozákaznický přístup organizace 

Zákazníci jsou jednou z nejdůležitějších zainteresovaných skupin. (Webster 1992) říká, že 
„zákazníci jsou první z rovných“. V posledních deseti letech význam zákazníka a jeho vztahu 
s firmou vzrostl, zejména díky přístupu CRM, tedy řízení vztahů se zákazníky. 

CRM je definováno jako „systematický proces řízení vztahu mezi firmou a zákazníkem, 
při kterém dochází k maximalizaci hodnoty tohoto vztahu“ (Hui-I Yao a Kok Wei Khong 
2012).  

Jestliže je zákazník pro organizaci tak důležitý, měl by být vztah s ním budován 
systematicky a dlouhodobě a budování tohoto vztahu by mělo být součástí strategie 
společnosti. 

Za předpokladu, že mají správní orgány na starosti právě vytváření, schvalování a 
kontrolu strategie společnosti, by pro ně měli být zákazníci jednou z priorit. Lehtinen 
(Lehtinen 2012) uvažuje, že by součástí správních rad65 měli být i zástupci zákazníků, ať už 
ve formě člena – ombudsmana, nebo zda mají členové správních orgánů vést rozhovory se 
zákazníky, apod. 

Výzkum 

Nezávislé proměnné 

Z výše uvedeného je zřejmé, že správní orgány jsou nedílnou součástí strategického 
rozhodovacího procesu, a dle teorie zainteresovaných stran by problémy zainteresovaných 
měly být řešeny ve strategii společnosti. Jelikož jsou zákazníci jednou z nejdůležitějších 
skupin zainteresovaných, měla by jim být správními orgány věnována dostatečnou pozornost  

Předmětem naší studie je zjištění, zda se důraz na zákaznickou strategii ve správních 
orgánech akciových společností odráží ve výkonnosti organizace. Domníváme se, že 
významnou a nejvíce viditelnou složkou výkonnosti organizace je její finanční výkonnost, a 
proto budeme vliv měřit jejím prostřednictvím. 

                                                 
65 Vzhledem k dvoustupňovému systému v ČR tedy v dozorčí radě 
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Pro hodnocení prozákaznického přístupu správních orgánů využíváme dvě dimenze, 
hodnocené pětibodovou Likertovou škálou. Hodnocení organizací vychází z ankety zaslané 
organizacím, veřejně dostupných informací na webových stránkách organizací a dat 
obsažených v databázích Magnus a Albertina. 

Dimenze A: Zapojení správních orgánů do tvorby a schvalování strategie 

V této dimenzi hodnotíme, jak je správní orgán zapojen do tvorby strategie, jejího 
schvalování, a používání klíčových indikátorů výkonu (KPI; finančních i nefinančních) pro 
hodnocení výsledků organizace. Hodnocení probíhá na již zmíněné likertově škále, přičemž 
vyšší skóre značí vyšší zapojení do procesu strategického plánování a také nastavení 
vhodných KPI jako zdroj pro rozhodování správních orgánů. 

Hypotéza 1: Hodnota (skóre) zapojení správních orgánů je pozitivně korelovaná s finanční 
výkonností 

Dimenze B: Prozákaznické chování správních orgánů 

Druhá dimenze zkoumá zapojení prozákaznického přístupu do chování a rozhodování 
správních orgánů organizace. Vyšší skóre značí zapojení zákazníků jako a jejich problémů do 
rozhodování správních orgánů a také existenci kodexu organizace uvažujícího aktivity 
spojené se zákazníky. 

Hypotéza 2: Skóre prozákaznického chování správních orgánů je pozitivně korelováno 
s finanční výkonností organizace 

Kontrolní prom ěnné 

Pro správné analyzování vztahu mezi výše zmíněnými doménami a finanční výkonností je 
potřeba zahrnout kontrolní proměnné, které by mohly významně ovlivnit závislou proměnnou 
– ROA. 

Velikost správních orgánů 

Tato proměnná je často využívána při charakteristice vztahu mezi správou společnosti a 
finanční výkonností. Nicméně, některé zdroje se o vlivu na finanční výkonnost rozcházejí. 
(Yermack 2005) popisuje silnou nepřímou úměru mezi velikostí správní rady a finanční 
výkonností, což ve svých poznatcích potvrzují také zdroje (Conyon a Peck 1998) a (Coles, 
Daniel, a Naveen 2008). 

Na druhé straně, Dalton a kol. (Dalton et al. 2005) popisují tento vztah jako pozitivně 
korelovaný. 

Velikost organizace 

Velikost organizace je také často používanou proměnnou. Věnují se jí např. studie (Hill a 
Jones 1992) a (Freeman a Reed 1983). Vzhledem k tomu, že většina českých akciových 
společností není kótovaná na burze, není možné vyjádřit velikost organizace tržní kapitalizací, 
a proto jsme museli k tomuto účelu využít tržby organizace. 

Množství zákazníků (řádově) 

Protože soubor dat, která jsme získali z odpovědí organizací a dále kombinací dat 
z databází Magnus a Albertina, není dostatečně široký, abychom mohli využít odvětví jako 
kontrolní proměnnou, využili jsme namísto toho veličinu množství zákazníků. Výsledná data 
jsme rozdělili do třech skupin podle počtu zákazníků, a to méně než 10, 10 až 100 a více než 
100. 



148 

 

Závislé proměnné 

Jako závislou proměnnou jsme použili veličinu ROA, definovanou jako poměr zisku před 
zdaněním a úroky (EBIT) a aktivy. Ačkoliv se mnohé výzkumy opírají o Tobinovo Q, které 
by v tomto případě bylo také vhodné, vzhledem k malému množství českých společností 
kótovaných na burze to nebylo možné. 

Data 

K získání dat od členů správních rad společností jsme využili databáze Albertina a 
Magnus, ze kterých jsme vybrali 500 akciových společností s více než 50 zaměstnanci, kteří 
mají webové stránky a e-mailový kontakt. Prostřednictvím aplikace Mailchimp bylo rozesláno 
500 dotazníků. Z tohoto počtu se vrátilo cca 12%, tedy 60 zodpovězených, což je přibližně 
srovnatelné s výzkumy prostřednictvím dotazníkového šetření u členů správních orgánů 
(Agle, Mitchell, a Sonnenfeld 1999). K těmto odpovědím jsme přidali vhodná data ze 
zmíněných databází, webových stránek společností a portálu Justice.cz. 

Firmy, které odpověděly na zaslaný dotazník, jsou rozloženy do tří ekonomických sektorů 
takto: primární sektor: 7,5 %, sekundární sektor: 55,2 %, terciární sektor: 37,3 %. Z větší části 
(91 %) se jednalo o odpovědi členů představenstev společností, zbytek (9 %) zastupovaly 
odpovědi z dozorčích rad. 

84 % správních orgánů firem, které na výzkum odpověděly, řeší problémy zákazníků 
v rámci správních orgánů. Pouze 10,5 % organizací má ve své dozorčí radě zástupce z řad 
zákazníků, nicméně celkem v 24 % organizací se zákazníci podílejí na strategickém 
rozhodování. 

Výsledky výzkumu 

Na datech jsme provedli jednoduchou korelační analýzu, která dokládá téměř žádný vztah 
mezi zkoumanými veličinami a finanční výkonností (reprezentovanou veličinou ROA). Stejně 
tak nebyla prokázána korelace mezi sledovanými veličinami (ROA, tržby, velikost správních 
orgánů). 

Je ale možné vysledovat slabou korelaci (0,274) mezi hodnocením (skórem) 
prozákaznického chování správních orgánů a tržbami. Z této závislosti lze usuzovat, že větší 
správní rady se více věnují zákazníkům a jejich problémům. 

Dále je možné vysledovat slabý vztah (-0,249) mezi velikostí správních orgánů a ROA, 
což by znamenalo, že správní orgány s méně členy jsou efektivnější vzhledem k finanční 
výkonnosti organizace. 

V další fázi byla provedena vícenásobná regresní analýza s ROA jako závislou 
proměnnou. Skóre prozákaznického chování správních rad a skóre zapojení správních orgánů 
do tvorby a schvalování strategie tvoří nezávislé proměnné a velikost správních orgánů, tržby 
a počet zákazníků jsou použity jako kontrolní proměnné. 

Koeficient determinace modelu s pěti proměnnými je roven 0,09, což potvrzují malé 
hodnoty β koeficientu. To znamená, že nezávislé proměnné nepopisují variabilitu ROA. 

Z toho vyplývá, že žádná z hypotéz nebyla potvrzena, protože ani jedna z nezávislých 
proměnných se významně nevztahuje k finanční výkonnosti organizace. 
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Závěr 
Jedním z cílů této studie bylo získat alespoň nějaké povědomí o prozákaznických 

aktivitách členů správních orgánů v České republice. Z výsledků dotazníku je patrné, že 
většina firem si uvědomuje důležitost zákazníků (přes 67% hodnotilo zákazníky jako 
nejdůležitější ze zainteresovaných, dalších 27% jako druhé nejdůležitější). Z výsledků 
analýzy výzkumu je zřejmé, že žádná z hypotéz nebyla potvrzena.  

Je potřeba přiznat, omezení výzkumu spočívá prozatím v malém rozsahu dat – odpovědí 
bylo v době konání statistické analýzy pouze 6066. V současné době je tento počet o 50 % 
vyšší a předpokládáme ještě další navýšení celkového počtu odpovědí. 

Do budoucna předpokládáme rozšíření tohoto výzkumu a možné mezinárodní porovnání. 

Jedním z dalších nedostatků tohoto výzkumu je využití ROA, které se sice obvykle 
používá jako závislá proměnná v empirických studiích, nicméně pro situaci v České republice 
nemusí být úplně vhodná – zejména kvůli účetní hodnotě aktiv v českých firmách. 
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Nový nástroj pro financování malých a středních 
podniků na kapitálovém trhu#### 

New tool for financing small and medium enterprises on the 
capital market 

Ondřej Kopecký 

ABSTRAKT   

Cílem příspěvku je představení nového trhu pro realizaci primárních emisí malých a středních 
podniků, tj. trh START. Autor rovněž analyzuje obdobné alternativní trhy ve Spojeném 
království a Polsku, kde tyto trhy existují již několik let a zamýšlí se nad důvody, proč po více 
než tři měsíce od vzniku neproběhla na trhu START žádná primární emise.  

Klí čová slova: Trh Start; primární emise; kapitálový trh. 

ABSTRACT   

The paper is intended to introduce new market START, which is determined for realization 
initial public offering of small and medium enterprises. Author analyses similar alternative 
markets in United Kingdom and Poland, where these markets exists for several years. Author 
is also considering reasons why there was no initial public offering on market START so far. 

Key words: Market START; Initial public offering; Capital market. 

JEL classification: M13, G34  

 

Úvod 
Současná situace v oblasti podnikového financování není pro malé a střední podniky nijak 

příznivá, neboť požadavky bank na získání finančního úvěru se neustále zpřísňují. Pro nově 
vznikající podniky s velkým potenciálem růstu, u nichž je samozřejmě přímo-úměrně i vysoké 
riziko bankrotu, je tak obtížné dosáhnout na bankovní úvěr, pokud nemají dostatečnou 
historii, dobré finanční zdraví apod. Tato situace je navíc umocněna skutečností, že mnoho 
malých a středních podniků nemá dostatečnou vyjednávací pozici při obchodní spolupráci 
s velkými společnosti, které mnohdy využívají svou dominanci a záměrně prodlužují 
splatnosti svých závazků vůči těmto společnostem. Díky tomu je zapotřebí pro malé a střední 
firmy mít dostupný pracovní kapitál pro financování svých provozních potřeb, jakož i pro 
další rozvoj společnosti. 

Cílem tohoto příspěvku je poskytnout bližší informace o nové možnosti podnikového 
financování na kapitálovém trhu pro malé a střední podniky, tj. trh START, který je 
alternativním trhem k hlavnímu trhu Burzy cenných papírů Praha. Příspěvek se rovněž 
zaměřuje na popis obdobných trhů v zahraničí (tj. NewConnect v Polsku a Alternative 

                                                 
# Článek byl vytvořen z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 

organizace (projekt „Konkurenceschopnost“, kód projektu VŠE IP300040), dílčí projekt „Rozhodující aspekty 
vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému“. 
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Investment Market ve Spojeném království) a popisuje vývoj těchto trhů od jejich vzniku. 
V poslední části se autor snaží analyzovat důvody nezájmu českých společností o trh START.  

Charakteristika trhu START 
Situace na českém kapitálovém trhu se v červnu roku 2012 poměrně významným 

způsobem změnila. Do této doby bylo možné provést primární emisi akcií (dále též IPO) 
pouze na hlavním a volném trhu v rámci Burzy cenných papírů Praha, a.s., přičemž oba trhy 
podléhají poměrně přísnému dohledu ze strany dohledového orgánu nad finančním trhem, tj. 
České národní banky. K tomu, aby emitent mohl realizovat primární emise na těchto trzích, 
bylo zapotřebí splnit náročný administrativní proces (viz dále). Nově vzniklý trh START67, 
který funguje na českém trhu od poloviny roku 2012, se specializuje na primární emise 
malých a středních podniků. Trh START je na rozdíl od obou výše uvedených trhů regulován 
pouze burzou, tzn. je zde umírněnější regulace tak, aby byl otevřen širšímu okruhu 
potenciálních žadatelů. Bližší srovnání obou trhů poskytuje tab. 1. 

Tab. 1 – Srovnání hlavního trhu a trhu START 

Hlavní trh Trh START 

Statut trhu a jeho regulace 

Trh regulovaný platnou legislativou v souladu s EU Trh regulovaný burzou a jejími pravidly 

Vstup na trh – příprava, nároky 

Minimálně 3 roky existence společnosti Žádný požadavek 

Tržní kapitalizace min. 1 mil. EUR Žádný požadavek 

Free float68 min. 25 % Žádný požadavek 

Prospekt69 emise Prospekt emise nebo jednodušší informační dokument 

Účetnictví dle IFRS Účetnictví dle lokálních účetních standardů nebo IFRS 

Informa ční povinnosti 

Reportování kvartálních výsledků dle standardů IFRS, 
výroční zprávy, kalendář korporátních událostí, 
všechny kurzotvorné informace 

Výroční zpráva, kurzotvorné informace 

Poplatky 

Jednorázový poplatek za přijetí emise 0,- Kč Jednorázový poplatek za přijetí emise 10 tis. Kč 

Roční poplatek 0,05 % z celkového objemu emise, 
max. 300 tis. Kč (první rok 0,- Kč) 

Roční poplatek 0,- Kč 

Zdroj: [Burza cenných papírů Praha, dostupné z http://www.bcpp.cz/dokument.aspx?k=Start] 

K tomu, aby byla emise přijata k realizaci na hlavním trhu, musí mít firma za sebou 
alespoň tříletou historii, její tržní kapitalizace by měla činit přinejmenším 1 mil. EUR a 
hodnota free float musí dosahovat přinejmenším 25 %. Žádná z těchto tří podmínek však 
neplatí pro trh START. Dalším zjednodušujícím prvkem je skutečnost, že firma, která chce 
získat kapitál na trhu START, nemusí vést své účetnictví podle mezinárodních účetních 
standardů IFRS, nýbrž jí stačí i české účetní standardy. Prospekt emise, který je blíže 
definován v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, je zapotřebí mít pouze 

                                                 
67 Zpracováno dle [Burza cenných papírů Praha, dostupné z http://www.bcpp.cz/dokument.aspx?k=Start] 
68 Tj. hodnota základního kapitálu, která je veřejně obchodovatelná, ale kterou nevlastní strategičtí investoři. 
69 K tomu blíže viz § 36 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 
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u primární emise uskutečněné na hlavním trhu. Na trhu START postačí jednodušší informační 
dokument70. Rovněž z uvedených informačních povinností vyplývá, že nároky kladené na 
primární emise v rámci nově vzniklého trhu jsou nižší. Poplatky emitenti na hlavním trhu platí 
ročně 0,05 % z celkového objemu emise, přičemž maximální roční poplatek činí 300 000 Kč, 
zatímco u trhu START je zapotřebí uhradit pouze jednorázový vstupní poplatek ve výši 
10 000 Kč a roční poplatky se následně neplatí.  

Každý nově příchozí emitent na trhu START má za povinnost mít tzv. garanta71. Garant je 
členem burzy a členem seznamu garantů, který vede Burza cenných papírů Praha. Ta také 
schvaluje žádosti o členství garanta. V srpnu roku 2012 byly garanty společnosti Cyrrus, a.s. a 
Raiffeisenbank a.s. Jak uvádí čl. 4 Pravidel pro trh START, funkcí garanta je pomoc 
emitentům při vstupu na burzu a při plnění informačních povinností vůči burze po dobu přijetí 
emise na trhu START a následně rovněž kontrola a konzultace plnění informačních 
povinností po uskutečněné primární emisi. Garant má také za povinnost po dobu tří let od 
uskutečnění emise vypracovat vždy jednou ročně po skončení účetního období emitenta 
analytickou zprávu, která odráží názor garanta na plnění cílů stanovených v informačním 
dokumentu.  

Od svého vzniku v červnu 2012 doposud72 nebyla uskutečněna na trhu START žádná 
primární emise, přestože společnosti Wooky měla být prvním průkopníkem na tomto trhu, 
kdy k primární emisi mělo dojít v červenci 201273. Společnost Wooky se zaměřuje na prodej 
elektronických knih a časopisů a při primární emisi chtěla prodat 11% podíl své společnosti, 
za nějž předpokládala, že obdrží až 50 miliónů CZK (celkem maximálně milion ks akcií o 
nominální hodnotě 50 CZK). Společnost Wooky se nakonec rozhodla odstoupit od svého 
záměru primární emise z důvodu, že našla jiného finančního investora, a trh START tedy 
stále čeká na svou první IPO. 

Situace v zahraničí 

Spojené království 

Ve Spojeném království existuje tzv. Alternative Investment Market (AIM), který začal 
fungovat74 v roce 1995. Jedná se o alternativní trh k hlavnímu trhu (tj. obdoba českého trhu 
START). Vzhledem k tomu, že AIM působí již více než 17 let a má za sebou poměrně 
dlouhou a dá se říci i úspěšnou historii, neboť co do počtu realizovaných IPO je jedním 
z nejrychleji rostoucích trhů na světě [MENDOSA, J., M., 2008], bude následně provedena 
analýza základních charakteristik tohoto trhu. 

AIM je provozován a vlastněn londýnskou burzou (London Stock Exchange, LSE) a podle 
klasifikace evropského práva není regulovaným trhem, nýbrž spadá do kategorie 

                                                 
70 K tomu blíže viz Příloha č. 1 v návaznosti na Článek 3 Burzovních pravidel část IV. – Pravidla pro trh start 

(dostupné z http://www.bcpp.cz/dokument.aspx?k=Start) 
71 Článek 4, Burzovní pravidla část IV., Pravidla pro trh START (dostupné z 

http://www.bcpp.cz/dokument.aspx?k=Start) 
72 Tj. září 2012 
73 Zpracováno dle [Deník E15, dostupné z http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/ctecka-wooky-miri-
na-burzu-774084] 
74 Zpracováno dle [London Stock Exchange, dostupné z http://www.londonstockexchange.com/companies-and-

advisors/aim/aim/aim.htm] 
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mnohostranný obchodní systém75. Od svého vzniku bylo realizováno na tomto trhu více než 2 
500 primárních emisí a v srpnu roku 2012 se na AIM obchodovalo celkem 1 147 druhů akcií 
firem [Colombelli, A., 2010]. Bližší vývoj trhu AIM charakterizuje tab. 2. 

Tab. 2 - Vývoj trhu AIM 

 Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Počet 
společností76 

10 121 252 308 347 524 629 704 754 1021 1399 1634 1694 1550 1293 

Tržní 
kapitalizace 

(mld. £) 
0,8 2,3 5,2 4,4 13,4 14,9 11,6 10,2 18,3 31,7 56,6 90,6 97,5 37,7 56,6 

Zpracováno dle [Mallin, Ow-Yong, 2011] 

Z tab. 2 vyplývá, že mezi roky 1995 až 2007 se každoročně uskutečnilo na AIM řádově 
několik desítek až stovek primárních emisí, ve stejném období rovněž neustále rostla celková 
tržní kapitalizace trhu AIM až po úctyhodnou hodnotu cca 100 mld. £ v roce 2007, nicméně 
od roku 2008 lze spatřit v důsledku hospodářské a finanční krize pokles v počtu 
obchodovaných společností jakož i v celkové tržní kapitalizaci trhu AIM. Vzhledem 
k dosavadní úspěšnosti trhu AIM byl koncept tohoto trhu přenesen v prosinci roku 2008 
nejprve do Itálie a následně v květnu roku 2009 do Tokia. Ke dni 5. 9. 2012 se na trhu AIM 
neobchodovalo s žádnými akciemi české společnosti.77 

Trh AIM je svou podstatou zacílen na malé a střední firmy s vysokým růstovým 
potenciálem (start up projekty, projekty venture capital aj.). Vzhledem k tomu, že 
administrativní náročnost spojená s procesem emisí akcií je nižší než u hlavního londýnského 
trhu v důsledku toho, že není zapotřebí splnit přísné evropské směrnice, jsou i celkové 
transakční náklady nižší [MENODSA, J., M., 2008]. 

Z některých dosavadních průzkumů vyplývá [např. Colombelli, A., 2010], že na trh AIM 
vstupují převážně nově vznikající a rozvíjející se firmy, u nichž je potenciál růstu a potažmo i 
zhodnocení vysoké. To je však doplněno vyšší rizikovostí. Nicméně další průzkumy dokazují 
[CASSIA, L. et. al., 2007], že přínos vysokoškolské vědecké práce v podobě nových 
myšlenek a teorií zapříčinil ve Spojeném království pozitivní vliv na tempo růstu firem, které 
uskutečnily svou primární emisi akcií na trhu AIM.    

Každá firma, která chce realizovat IPO na trhu AIM, musí mít tzv. poradce (z překladu 
„NOMAD“ či „Nominated adviser“)78 (tj. obdoba garanta emise na trhu START), který 
následně firmu provádí celým procesem emise, dohlíží nad dodržováním jednotlivých 
pravidel a povinností a je zodpovědný za celkový průběh primární emise. Firma v případě, že 
nenajde žádného poradce či pokud v průběhu emise dojde k ukončení spolupráce mezi těmito 
dvěma subjekty, není oprávněna dokončit primární emisi a dojde k jejímu přerušení. V srpnu 
roku 2012 bylo registrováno na stránkách londýnské burzy několik stovek79 takových 

                                                 
75 K tomu blíže viz Článek IV Hlava I Směrnice evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 

2004, o trzích finančních nástrojů (MiFID) 
76 Počet společností obchodovaných na trhu AIM. 
77 Zpracováno dle [London Stock Exchange dostupné z 

http://www.londonstockexchange.com/statistics/companies-and-issuers/companies-and-issuers.htm] 
78 Zpracováno dle [London Stock Exchange dostupné z http://www.londonstockexchange.com/companies-and-

advisors/aim/advisers/becoming/nomad.htm] 
79 Zpracováno dle [London Stock Exchange dostupné z 

http://www.londonstockexchange.com/exchange/companies-and-advisors/aim/for-companies/nomad-
search.html] 
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poradců, přičemž všichni museli splnit následující kritéria: být právnickou osobou, mít 
odbornou praxi v podnikových financích alespoň dva roky, aktivně se podílet alespoň na třech 
emisích za období dvou let, mít přinejmenším čtyři pracovníky aj. 

Polsko 

Obdobou trhu AIM či START je polský trh NewConnect. Vzhledem k tomu, že základní 
principy fungování a pravidel alternativních trhů již byly vysvětleny, bude následně popsán 
pouze vývoj tohoto trhu od jeho vzniku v roce 2007. Tento vývoj popisuje tab. 3. 

Tab. 3 – Vývoj trhu NewC onnect 

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet obchodovaných společností 24 84 107 185 351 406 

Tržní kapitalizace trhu (mil. PLN) 1185 1437 2554 5138 8488 8934 

Zpracováno dle [NewConnect dostupné z http://newconnect.pl/index.php?page=market_statistics_annual] a 
vlastní výpočty 

Na trhu NewConnect bylo od roku 2007 uskutečněno IPO několika stovek společností, 
z toho drtivá většina jich má sídlo přímo v Polsku. Primární emise společností, jež mají sídlo 
mimo polské území, proběhlo v řádech jednotek80 za rok. Přes velký zájem společností o 
primární emisi na tomto trhu, zůstává většina z nich následně bez většího povšimnutí 
investorů a k obchodům s jejich akciemi dochází zřídkakdy. Jak uvádí [Plhoň, 2012], 
management varšavské burzy přijal rozhodnutí, že do budoucna bude umožňovat vstup na 
burzu spíše kvalitním firmám zajímavým pro dostatečný okruh investorů tak, aby byla 
zachována přiměřená likvidita trhu. 

Přestože trh NewConnect vznikl v roce 2007, tzn. jen rok před vypuknutím hospodářské a 
finanční krize, z tab. 3 je patrné, že každý rok i v době nepříznivého období docházelo na 
tomto trhu k růstu. Počet obchodovaných společností rok od roku stoupá a v roce 2012 se již 
obchoduje více než 400 společností. Stejně tak i celková tržní kapitalizace tohoto trhu 
nezaznamenala ani v jednom sledovaném roce propad a celková hodnota firem 
obchodovaných na tomto trhu byla podle metody tržní kapitalizace v roce 2012 cca 8,9 mld. 
PLN.  Na tento trh vstoupily od roku 2008 celkem čtyři české společnosti (viz tab. 4). 

Tab. 4 – České společnosti na trhu NewConnect 

Název společnosti 
Cena akcie ke dni  

5. 9. 2012 (PLN) 

Cena akcie ke dni  

5. 9. 2011 (PLN) 

Tržní kapitalizace 
(mil. PLN) 

Datum první kotace 

BGS Energy Plus, a.s. 2,45 2,49 37,26 28. 9. 2009 

iCom Vision Holding, a.s. 1,3 2,09 2,64 23. 3. 2011 

Photon Energy a.s. 0,44 2,35 10,12 16. 10. 2008 

TwigoNet Europe, SE 3,52 3,6881 45,84 13. 4. 2012 

Zpracováno dle [NewConnect dostupné z http://newconnect.pl/index.php?page=1096] 

Všechny tuzemské společnosti, které vstoupily na trh NewConnect, utrpěly za poslední 
rok pokles cen svých akcií, přičemž hodnoty poklesu se výrazně liší (od cca 2 % u společnosti 
BGS Energy Plus, a.s. až po 81 % v případě společnosti Proton Energy a.s.). Hodnota 

                                                 
80 K tomu blíže viz http://newconnect.pl/index.php?page=market_statistics_annual 
81 Vzhledem k tomu, že společnost TwigoNet Europa, SE vstoupila na trh teprve v roce 2012, není její historická 

cena uvedena k datu 5. 9. 2011, nýbrž k datu první kotace, tj. 13. 4. 2012. 
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tuzemských firem obchodujících se na tomto trhu je v přepočtu na CZK v ekvivalentu od cca 
deseti miliónů CZK až po cca 260 mil. CZK, jedná se tedy především o malé a střední firmy. 

Nastartuje se START? 
Proč tedy na tuzemském trhu více než tři měsíce od vzniku nového trhu START stále 

nedošlo k žádné primární emisi? Ve srovnání se zahraničními konkurenty trhu START je 
zřejmé, že situace v podnikovém financování na tuzemském kapitálovém trhu není pro malé a 
střední podniky zrovna příznivá.  Jedním z možných důvodů může být doposud krátká doba 
existence STARTU, protože tři měsíce na uskutečnění rozhodnutí a realizaci takového 
strategického významu jako IPO bezpochyby je, může být pro mnoho podniků nedostatečné. 
Dalším z důvodů může být například nízká medializace tohoto nového nástroje a s tím 
spojená nedostatečná informovanost podniků. Podle garantů trhu je však ze strany podniků o 
tento nástroj zájem82, většinou ale projeví náklonnost firmy, které nejsou příliš vhodné pro 
primární emise a vzhledem k tomu, že jsou v poměrně tíživé finanční situaci, nedochází ze 
strany garantů k zájmu o tyto IPO. 

Otázka nezájmu podniků o trh START bude na základě tohoto příspěvku dále podrobena 
bližšímu zkoumání, kdy autor příspěvku zamýšlí provést marketingový průzkum formou 
dotazníkového šetření u vybraných podniků s cílem zjistit bližší informace o důvodech, proč 
na tomto trhu doposud neproběhla žádná primární emise. 

Závěr 
Nové podniky mají při svém založení a počáteční růstové fázi velkou poptávku po 

dodatečných finančních zdrojích, nicméně v důsledku velké rizikovosti těchto firem není 
zpravidla lehké získat kapitál od bankovních domů. Kapitálový trh, a to zejména alternativní 
trhy typu START, AIM či NewConnect, mohou být ideálním prostředníkem v odstranění 
bariér pro získání dodatečné likvidity od různých investorů potřebných pro další rozvoj 
podniku. 

Situace na zahraničních trzích, kde trhy AIM i NewConnect úspěšně působí již několik 
let, ukazuje, že tento způsob financování podniků by se do budoucna mohl stát zajímavým 
rovněž pro tuzemské malé a střední podniky. Skutečnost, že za tři měsíce nedošlo na trhu 
START k žádné primární emisi, není nikterak tragická. O úspěšnosti či neúspěšnosti tohoto 
projektu se ukáže až s delším časovým odstupem, a proto by nebylo férové hodnotit úspěšnost 
tohoto projektu po tak krátké době.  Nicméně již nyní lze vyvodit alespoň předběžný závěr, že 
vzhledem k tomu, že od svého vzniku za tři měsíce působení nedošlo doposud k žádné 
primární emisi, přičemž pouze firma Wooky byla v médiích označena za potenciálního 
emitenta, od jejíž primární emise se nakonec upustilo, a vzhledem k tomu, že v současné době 
z veřejně přístupných prostředků se o dalším potenciálním emitentovi nic neuvádí, nepůsobí 
trh START jako příliš zajímavý pro české firmy.  

                                                 
82 Zpracováno dle [Český rozhlas http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/1095304] 
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Vliv kvality správy společností na 
konkurenceschopnost podniků#### 

The Impact of Corporate Governance on the Firm 
Competitiveness 

Aleš Kubíček*  
ABSTRAKT   

Článek pojednává o problematice vlivu kvality správy společností na konkurenceschopnost 
podniků z empirického pohledu. Jsou představeny výsledky rešerše zahraniční literatury a 
vysvětleny předpoklady pro analýzu v českém prostředí. Následně jsou popsány prvotní 
výsledky probíhajícího výzkumu na dané téma a nastíněny možnosti budoucího směřování.  

Jedním z hlavních motivů výzkumu je skutečnost, že v České republice dosud nebyl tento 
vztah empiricky testován, a naším cílem tak bylo přispět k rychle se rozvíjejícímu poznání na 
poli mezinárodní správy společností. Dalším motivem bylo otestovat proměnné správy 
společností běžně uplatňované v zahraničí a přesvědčit se, zda jsou poplatné i v českém 
prostředí. 

Klí čová slova: Správa společností; finanční výkonnost; charakteristiky správních orgánů; 
charakteristiky vlastnictví. 

ABSTRACT   

The purpose of this paper is to investigate the impact of corporate governance on firm 
competitiveness from the empirical point of view. Firstly, the review of literature is presented 
and conditions of the possible empirical analysis in the Czech Republic are described. 
Secondly, the results of the ongoing research are presented and the aim of future research is 
outlined.  

One of main motive of the research is the fact that the impact of corporate governance on 
financial performance has not been tested in the Czech Republic and so our aim is to add to 
the rapidly developing research in the field of the international corporate governance. Another 
aim is to empirically test the corporate governance variables commonly employed in the 
foreign countries and to verify whether these variables are applicable in the Czech 
environment.    

Key words: Corporate Governance; Financial Performance; Board Characteristics; 
Ownership Characteristics. 

JEL classification: G34 
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Úvod 
Správě společností se dostává pozornosti zejména od počátku 21. století po sérii 

finančních skandálů společností jako byl Enron či World.com ve Spojených státech či 
Parmalat v Evropě, za kterými stál nedostatečný dohled nad činností managementu. Od té 
doby se problematika správy společnosti stala předmětem jak teoretického, tak empirického 
zkoumání.  

Jednou z klíčových otázek, která zajímá jak vědecký svět, tak firemní praxi, je, zda lépe 
fungující správa společnosti, znamená také lepší finanční výkonnost podniku. Na základě 
dosavadního výzkumu můžeme konstatovat, že dobře fungující správní orgány mohou 
posloužit jako významný faktor konkurenceschopnosti dané firmy. Jasně definovaná struktura 
správních orgánů a pravidelné zveřejňování informací o jejich činnosti slouží pro všechny 
zainteresované strany jako ukazatel solidního a transparentního fungování organizace.   

Pokud bychom měli generalizovat dosavadní výzkum zabývající se vazbou mezi správou 
společností a finanční výkonností firmy, můžeme ho rozdělit do dvou specifických období. 
V prvním období výzkum probíhal v rozvinutých zemích, jako jsou Spojené státy americké či 
Velká Británie, kde jsou nejvýznamnější firmy kotovány na burze a jsou povinny dodržovat 
řadu nařízení jak burzovního dozoru, tak i státu. V posledních deseti letech se pak pozornost 
akademiků přesunula na problematiku správy v ostatních zemích světa včetně zemí 
rozvojových a popisu dopadu charakteristik systému dané země na efektivitu správních 
orgánů. Závěry plynoucí pouze z dřívějšího výzkumu angloamerických společností tak byly 
podrobeny testování v dalších zemích.  

V následující části představím výsledky rešerše literatury zabývající se přímým vztahem 
mezi správou společností a finanční výkonností. Pro aktuálnost tématu zde uvedu 
problematiku ve světle krizového období a jeho spojitost se správou společností. Následně 
rozeberu faktory, které byly šetřeny v zahraničních výzkumech a měly by dle teorie přispívat 
ke kvalitnější správě společnosti a potažmo lepším výsledkům celé organizace. Krátce se 
zmíním o literatuře popisující tyto faktory v českém prostředí. Závěrem představím první 
empirický výzkum na dané téma v České republice a podněty k budoucímu bádání. 

Rešerše literatury 
Jelikož by vyjmenovávání prací z jednotlivých zemí představovalo jen prostý výčet 

použitých proměnných, popisu vzorku a výsledku, rád bych se na tomto místě zmínil o 
aktuální podkapitole výzkumu vlivu správy společností na finanční výkonnost firem, což je 
role správy společností a její vliv na konkurenceschopnost organizací v době krize. O 
konkrétních pracích, jež ovlivnily podobu studie v českém prostředí, se zmíním v další části 
při výběru faktorů popisujících správu společností.   

Finanční krize 

Jedním ze zajímavých období, kdy se dá ověřit fungování správních orgánů, je období 
krize. První krizí, u které se hledali příčiny v selhání správních orgánů, byla asijská finanční 
krize mezi lety 1997 a 1998, která postihla země jihovýchodní Asie a Jižní Koreu a panovaly 
oprávněné obavy, aby se nerozšířila do krize celosvětové. Mitton (2002) na rozsáhlém vzorku 
398 firem z Indonésie, Koreji, Malajsie, Filipín a Thajska prokázal, že firmy s vyšším 
stupněm transparentnosti a vyšší koncentrací vlastnictví dosahovaly během krize významně 
lepších výsledků měřených cenou akcií. K podobným závěrům dospěli také Kim a Lee (2003) 
při zkoumání problémů zastupitelnosti a jejich vlivu na výkonnost na vzorku 590 kotovaných 
korejských firem. 
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Další analyzovaná krize známá jako Dot – Com bublina odstartovala v roce 2001 na 
americké burze a následně se přelila do série nechvalně známých účetních skandálů 
amerických firem. Historicky největší krachy společností jako Enron či Worldcom 
odstartovaly legislativní změny, které směřovaly k posílení dohledu nad kotovanými firmami. 
V roce 2007 však vypukla ve Spojených státech amerických finanční krize, která se rozšířila 
do řady dalších zemí. Opět vyvstala otázka, jak funguje správa a řízení finančních institucí, 
které byly hlavním strůjcem globální recese. Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj (OECD), která se významně angažovala v hledání příčin a dlouhodobě se zaměřuje na 
problematiku správy společností, v polovině roku 2009 stanovila čtyři klíčové oblasti, které se 
ukázaly jako nefunkční, neboť nedokázaly odhalit hrozící nebezpečí finanční krize (viz 
Kirkpatrick, 2009): 

• řízení rizik firmy 
o informace se k radě ředitelů ani k top managementu často nedostaly 
o členové rady neměli dostatečnou kvalifikaci 

• odměňování 
o systém odměňování vybízel k rizikovým investicím a nezohledňoval 

dlouhodobé zájmy 
• nefunkčnost rady ředitelů 

o rada schválila strategii, ale nenastavila vhodné ukazatele monitorování její 
implementace 

• slabý akcionářský aktivismus 

Je třeba podotknout, že se příčiny v několika bodech shodují s předcházející americkou 
krizí v roce 2001 (viz Mishra – Bhattacharya, 2011). 

Jedním z okruhů zájmů bádání se staly samotné finanční instituce a efektivnost jejich 
systému správy během krize. Peni a Vahamaa (2012) použili vzorek největších amerických 
bank a prokázali, že banky se silnějšími správními mechanismy byly v roce 2008 ziskovější a 
v době dozvuků kolapsu trhu vykazovaly vyšší ziskovost na akcii. Tato skutečnost může 
poukazovat na fakt, že vhodně nastavené principy správy společnosti mohou pomoci překonat 
krizové období a jeho vliv na důvěryhodnost finanční instituce.  

Erkens a další (2012) empiricky zjišťovali, jak si vedli finanční instituce ve 30 zemích 
zasažených krizí. Tvrdí, že ty s většinovým institucionálním vlastnictvím a větší nezávislostí 
rady ředitelů měli během krize horší zisk na akcii než ostatní firmy. Prokázali, že manažeři 
společností s podílem institucionálních investorů už před krizí vyhledávali rizikové 
příležitosti. To podpořilo zjištění DeYounga a dalších (2012), kteří zjistili, že od roku 2000 do 
2006 banky změnili výkonným ředitelům balíčky odměn k větší motivaci v hledání nových 
příležitostí. 

Závěry rešerše zahraniční literatury 

Z rešerše literatury bych rád zdůraznil dvě klíčové skutečnosti, na které je třeba upozornit 
v souvislosti s možnou aplikací zahraničních poznatků v podmínkách České republiky.  

Jak je zmíněno již v úvodu, empirický výzkum se dá rozdělit na dvě období. Výzkum 
začal ve Spojených státech a Velké Británii. Jelikož obě země mají podobné institucionální 
prostředí a vyznačují se fungujícím kapitálových trhem, na kterém firmy získávají kapitál, 
výsledky empirických studií byly podobné a naznačovaly pozitivní vztah mezi kvalitou 
správy společností a finanční výkonností firem. Druhé období pak začalo, když se výzkum 
přesunul do ostatních zemí světa. S rozšiřujícím se počtem výzkumů z různých zemí světa se 
ukázalo, že závěry nejsou jednotné. Výsledky naznačovaly jak pozitivní, tak negativní či 
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statisticky nevýznamný vztah mezi správou společností a finanční výkonností. Za jednu z 
možných příčin tak rozdílných výsledků lze považovat právě institucionální prostředí lišící se 
zemi od země (viz Carlin – Mayer, 2000). 

Druhým zajímavým poznatkem je skutečnost, že empirický výzkum zabývající se 
parametry správních orgánů a jejich vlivem na výkonnost firmy se dosud prováděl pouze 
v zemích s jednoúrovňovým model správních orgánů. Jen ve zkratce bych vysvětlil, že 
existují dva základní modely správních orgánů. Jednoúrovňový model se vyznačuje jednou 
správní radou známou jako rada ředitelů, kde sedí jak exekutivní, tak neexekutivní členové. 
Vlastnická kontrola a řízení tak nejsou odděleny. Tento model ve světě převládá. 
Dvouúrovňový model se oproti tomu skládá z dvou oddělených rad. V představenstvu sedí 
exekutivní členové mající za úkol řízení podniku a v dozorčí radě pak neexekutivní členové, 
kteří hájí zájmy vlastníků a mají schvalovací pravomoc. Tento model se vyskytuje výhradně 
v zemích kontinentální Evropy, jako je například Německo, Rakousko, Dánsko a také Česká 
republika. Neexistence podobného výzkumu v dvojúrovňovém systému vyžadovalo zvolit 
přístup k zamýšleným proměnným správy společností.  

Faktory správy společností 
Jak již bylo řečeno výše, dosavadní poznání problematiky neposkytovalo odpověď na 

otázku, jak uplatnit proměnné vycházející z jednoúrovňového systému správních orgánů, jež 
jsou navrženy pro tento model, v českém prostředí. Pro první výzkum v českém prostředí 
jsme přejaly čtyři proměnné běžně aplikované ve studiích v ostatních zemích. Faktory, na 
které se při analýze vztahu teorie správy společností a výkonnosti firmy soustředí pozornost, 
se dají jasně rozdělit do dvou oblastí- charakteristiky správních orgánů a charakteristiky 
vlastnické struktury. Z obou skupin byly vybrány dvě proměnné a ve shodě s teorií 
zastupitelnosti byly upraveny tak, aby vystihovaly charakteristiku správních orgánů 
v dvojúrovňovém systému. Hypotézy ke každé z proměnných byly formulovány tak, že 
naplňování dané proměnné má pozitivní vliv na výkonnost společnosti.   

Charakteristiky správních orgánů 

Význam správních orgánů pro fungování firmy je vysvětlován řadou teoretických 
přístupů, z nichž dnes dominující je teorie zastupitelnosti. Ta se zakládá na premisy, že 
manažeři a vlastníci mají rozdílné zájmy a je třeba zamezit nežádoucímu jednání manažerů ze 
strany akcionářů. Jedním z nástrojů jsou právě správní orgány, které mají za úkol monitorovat 
aktivity managementu a zajistit naplňování strategického směřování podniku.  

• Počet členů správní rady 

Podle teorie závislosti na zdrojích (viz. Pfeffer – Salancik) větší společnosti mají větší 
potřebu zdrojů, a tím pádem musí mít více členů správních orgánů. Avšak větší rada 
neznamená nezbytně lepší finanční výsledky. Teoreticky každý člen rady může s sebou 
přinést nové kontakty, schopnosti a zkušenosti, avšak neúměrný počet členů může znamenat 
problémy komunikační, které stěžují proces rozhodování a neúměrně protahují čas jednání.  

Proto se někteří autoři věnují otázce optimálního počtu členů rady ředitelů v rámci 
jednoúrovňového systému. Jensen (1993) je přesvědčen, že rady s více než 8 členy už neplní 
svou roli efektivně. Mintzberg (1983) zase upozorňuje na fakt, že velké rady mohou být lehce 
ovládány výkonným ředitelem (CEO, chief executive officer).  

Pokud jde o vliv počtu členů na finanční výkonnost, empirické výstupy se různí. Na jedné 
straně byl prokázán pozitivní nenulový vliv (viz. Dalton et al.), na druhé pak byl prokázán 
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nepřímý vztah na vzorku amerických firem (viz. Yermack). Tento efekt byl sledován i v pěti 
evropských zemích (viz. Conyon – Peck).   

Jelikož se jedná o studie z již několikrát zmiňovaného jednoúrovňového systému, 
přistoupili jsme v českém prostředí k součtu počtu členů představenstva a dozorčí rady do 
jednoho ukazatele. Zaprvé, dle výše popsaných dvou modelů jde o krok v souladu s teorií.  
Zadruhé, rada ředitelů má obvykle více členů než jednotlivé rady v dvojúrovňovém systému, 
a tak součtem obou bude možné porovnat oba systémy. 

• Pozice generálního ředitele 

Trvají diskuze o tom, zda by výkonný ředitel (CEO) měl zároveň zastávat pozici předsedy 
rady ředitelů. Taková situace by podle teorie zastupitelnosti vedla k výraznému zhoršení 
kontrolní role rady, neboť CEO by jako předseda de facto kontroloval sám sebe. Někteří jsou 
však toho názoru, že v krizovém období je výhodné, když zastává obě pozice jeden člověk a 
je možné flexibilně řešit akutní problémy.  

V dvojúrovňovém systému správních orgánů tento problém nehrozí, protože výkonná a 
kontrolní role je rozdělena mezi představenstvo a dozorčí radu. Otázkou však je, zda by měl 
být ředitel zároveň předsedou představenstva. V České republice bylo v minulosti běžnou 
praxí, že generální ředitel řídil společnost sám, kdy jmenoval vrcholový management a 
představenstvo se scházelo jednou nebo dvakrát do roka. V každém případě členství ředitele 
v představenstvu přispívá ke zvýšení efektivnosti fungování představenstva i pozice ředitele. 
Pokud tedy generální ředitel nebude zároveň působit v dozorčí radě, čímž by byla narušena 
rovnováha podobně jako v popsaném případě v jednoúrovňovém systému. 

Charakteristiky vlastnické struktury 

• Koncentrace vlastnictví 

Vlastnická struktura v České republice je podobná německému modelu, který je notoricky 
známý svou vysokou koncentrací vlastnictví. Pro neexistenci likvidního kapitálového trhu 
nefunguje v České republice vnější kontrolní mechanismus vlastnictví, a tak většinové 
vlastnictví představuje významný faktor vnitřní vlastnické kontroly. Většinový vlastník je 
schopný efektivně monitorovat aktivitu managementu lépe, než by toho byla schopná skupina 
menších akcionářů. Za všechny uveďme příkladem studii Lehmanna a Weiganda (2000) 
v německých firmách, kteří konstatují, že koncentrace byla spojena s vyšší rentabilitou 
kotovaných společností.  

• Struktura vlastnictví 

Vlastnická struktura může být stejně tak důležitým faktorem působícím na výkonnost jako 
výše popsaná koncentrace. V případě českých firem nás zajímalo, zda jde o vlastníka 
tuzemského či zahraničního. Zahraniční vlastník může do společnosti přinést know-how 
včetně lepší praxe správy společností. Tento efekt byl pozorován především po privatizaci ve 
střední a východní Evropě. Pivovarsky (2003) na vzorku ukrajinských firem potvrdil, že 
většinové vlastnictví v rukou zahraničních investorů je spojeno s vyšší ziskovostí.  

Česká republika 
Rešerše literatury zabývající se tématem v České republice přinesla očekávané výsledky. 

Problematika správních orgánů dosud nebyla v českém prostředí empiricky ověřována, avšak 
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vlivu vlastnické struktury se věnuje hned několik prací. Jejich motivem byla především 
privatizace, která se odehrávala ve střední a východní Evropě na konci 20. století. Vliv 
vlastnictví na finanční výkonnost se tak zkoumal na převodu státem vlastněných společností 
do soukromých rukou a vývoji v následujících letech. 

Frydman (1997) zkoumal vliv vlastnické struktury na středně velké podniky v České 
republice, Maďarsku a Polsku a došel k závěru, že zahraniční vlastník může přinášet vyšší 
tržby, i když vliv nebyl o tolik významnější oproti tuzemským vlastníkům. Podle autora však 
může být výsledek zkreslen, protože data pocházela z let 1990 až 1993, kdy privatizační 
proces stále probíhal, a transfer manažerského know-how zahraničního vlastníka může 
vyžadovat více času. Z důvodu vysoké koncentrace vlastnictví, kdy ve vzorku převažoval 
jediný vlastník, Frydman nezkoumal vliv vlastnické koncentrace. 

Na tuto skutečnost reagovali Claessens a Djankov (1999) ve své studii 706 českých firem 
mezi lety 1992 až 1997, kde se zabývali právě koncentrací vlastnictví. Výsledky jejich 
analýza naznačují, že větší koncentrace vlastnictví v rukou dominantního vlastníka je spojena 
s větší ziskovostí. K podobnému závěru dospěli i Weiss a Nikitin (1998), kdy podle nich 
koncentrace vlastnictví vede k lepší výkonnosti s výjimkou firem ve vlastnictví investičních 
fondů.  

Empirický výzkum 
Na tomto místě bych rád představil probíhající výzkum vlivu správy společností na 

finanční výkonnost v České republice (viz. Nowak – Kubíček).  

Pro analýzu vlivu správy společností jsme zvolili čtyři výše popsané proměnné jako 
nezávislé a zkoumali jejich vliv na rentabilitu aktiv (ROA) zvolenou jako závislou 
proměnnou. Jde o běžně aplikovanou veličinu, které je však vyčítáno, že vychází 
z historických dat a výsledky nezachycují aktuální situaci. Proto valná většina studií zařazuje 
mezi závislé proměnné také Tobinovo Q. Bohužel tento ukazatel odrážející tržní hodnotu 
firmy nelze uplatnit v České republice, jelikož drtivá většina společností není kotována na 
pražské burze cenných papírů.  

Hypotézy byly testovány na vzorku 200 největších akciových společností dle tržeb ze 
zpracovatelského průmyslu a stavebnictví. Tyto dvě odvětví představují více než 45% 
hrubého domácího produktu za rok 2011.  

Korelační analýza neprokázala statisticky významnou korelaci mezi žádnou ze čtyř 
zkoumaných proměnných a závislou proměnnou ROA. Jedinou významnou korelací 
představoval vztah počtu členů správních orgánů a tržeb, které představovaly kontrolní 
proměnnou pro velikost firmy. Tento vztah naznačuje, že větší firmy mají tendenci k většímu 
počtu členů rad.  

Regresní analýza všech čtyř proměnných a ROA jako závislou proměnnou neprokázala, 
že by proměnné dokázaly popsat variabilitu ROA, kdy R2 se rovnalo 0,46%.  

Závěr 
Jak jsem nastínil v úvodu, jedním z cílů práce bylo rozšířit výzkum mezinárodní správy 

společností o perspektivu České republiky. V průběhu práce jsme narazili na několik 
překážek, které bude třeba v budoucnu řešit. Prvním klíčovým bodem je skutečnost, že 
v ostatních zemích funguje financování prostřednictvím kapitálového trhu a vzorek se proto 
skládá většinou z kotovaných firem. V České republice jsou nekotované akciové společnosti 
povinny zveřejňovat pouze výroční zprávu a je tak obtížné získat důležité informace (např. o 
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nezávislosti členů dozorčí rady) z veřejně dostupných zdrojů. Nabízí se proto otázka, jak 
přistupovat ke správě společností ve firmách, které nejsou obchodovány na burze, a jak se 
jejich potřeby na správu společnosti liší od kotovaných firem. Druhá překážka vyplývá 
z rešerše literatury a dominantního postavení jednoúrovňového systému správních orgánů. 
Přes úpravu proměnných podle teorii vyvstává otázka, zda aplikované proměnné správně 
odráží problematiku dvojúrovňového systému existujícího v České republice.    

V budoucnosti se zaměříme na úpravu modelu více odpovídajícího nejen českým podmínkám, 
ale dvojúrovňovému systému obecně. K charakteristikám správních orgánů připojíme 
problematiku „interlocking directorate“, což by se dalo do češtiny přeložit jako provázanost 
vedení či správy, kdy některé osoby sedí v několika radách různých společností. Taková 
situace má své výhody i nevýhody včetně možného střetu zájmů. Pro malou míru 
zveřejňování firemních informací půjde o zajímavý náhled do fungování správních orgánů 
v České republice.     
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ABSTRAKT   

Příspěvek si klade za cíl provést komparaci konkrétních podniků těžících stavební kámen 
v České republice. Základním hlediskem pro srovnání je finanční stránka podniků. 
Benchmarking je jednou z metod hodnocení výkonnosti podniků. Neustálý proces srovnávání 
se s konkurencí je základní předpokladem toho, jak být úspěšný v dnešním globalizovaném 
světě. Pomocí benchmarkingu mohou firmy získat potřebné informace nejen o svých 
konkurentech, ale také o sobě a své pozici na trhu. Tento článek ukazuje implementaci 
metody benchmarkingu v praxi na vybraných podnicích. Na základě jednotlivých kroků 
benchmarkingového cyklu dojde k mezipodnikovému srovnání, jehož výsledkem bude výběr 
nejlepšího podniku ve své třídě. Dalším cílem příspěvku je také seznámit jak veřejnost, tak i 
management podniků s výsledky srovnání. 

Klí čová slova: Analýza, Benchmarking, Stavební kámen, Ukazatele, Výkonnost podniků. 

ABSTRACT   

This article sets a target to draw a comparison the specific building stone mining companies in 
the Czech Republic. The basic criterion for comparison is the financial side of these 
companies. Benchmarking is one of the methods for evaluating the performance of 
companies. The continuous process of comparison with competitors is basic prerequisite for 
being successful in today's global world. Companies can gain necessary information not only 
about their competitors, but also about themselves and their position in the market, using 
benchmarking. This article shows the implementation of benchmarking method in practice on 
selected companies. The individual steps of benchmarking cycle will lead to the intercompany 
comparison its result will select the best company in its field. Another objective of this article 
is to inform both the public and the management of companies about the results of the 
comparison. 

Key words: Analysis, Benchmarking, Building stone, Indicators, Performance businesses. 
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Úvod 
Úspěch podniku odráží schopnost managementu přijímat správná rozhodnutí. Tato 

schopnost je tím cennější, čím jsou tržní podmínky složitější. Zejména se jedná o dynamiku 
změn, což je typické právě pro stávající období. Jsme přesvědčeny, že chce-li management 
podniku v takových podmínkách uspět, měl by nejprve určit svou pozici na trhu a srovnat se 
s konkurenty. Na základě poznání svých silných a slabých stránek pak formulovat vhodnou 
strategii, kterou by management dosáhl vytyčených cílů a vizí svých či vlastníka(ů). Pro naši 
současnost, ale zřejmě i budoucnost je charakteristická intenzivní a tvrdá konkurence, které 
podniky musí čelit. Kaplan s Nortonem charakterizují počátek 21. století následovně: 
„…každá země, každé odvětví a každý podnik čelí nástrahám tvrdé konkurence. Podniky se 
nacházejí uprostřed revoluční transformace. Konkurenční prostředí informačního věku se 
značně mění a vyostřuje.“ (Kaplan, 2000).  

Přežití na trhu je dáno mimo jiné i schopností managementu se v těchto podmínkách 
orientovat. Jednou z metod umožňující poznat pozici podniku mezi konkurenty je 
benchmaring. Benchmarking lze tedy považovat za určitý odrazový můstek, jehož pomocí lze 
odhalit nepříznivé jevy ve vybraných podnicích a vytyčit tak směry pro zlepšení stávajícího 
stavu. Nespornou výhodou benchmarkingu je, že podnik vystavujeme mezipodnikovému a 
oborovému srovnání. Tato výhoda se však může stát i nevýhodou, neboť může dojít 
k naplnění přísloví: „Mezi jednookými král.“ Klíčovou otázkou se tak stává vhodný výběr 
podniků, které jsou vzájemně komparovány.  

V našem článku se věnujeme podnikům působících v těžebním odvětví národního 
hospodářství a to těm, které působí v sektoru stavebních nerostných surovin. Konkrétně se 
jedná o nejvýznamnější těžební podniky zabývající se exploatací stavebního kamene. 

Benchmarking jako metoda měření výkonnosti 

Jak naplnit výše uvedené teze a získat požadované podklady naznačuje benchmarkingový 
cyklus, který se skládá z pěti na sebe navazujících kroků, viz obrázek 1. Z obrázku je rovněž 
patrné, že se jedná o neustále se opakující proces. 

 

Obr. 1: Benchmarkingový cyklus 

 
Zdroj: Vlastní zpracování dle Karöf, B.; Östblom, S 
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Jak již bylo uvedeno v úvodu našeho článku, zaměřily jsme se na těžební podniky 
působící v sektoru stavebních nerostných surovin. Konkrétně se jednalo o podniky 
exploatující stavební kámen, na který budeme dále aplikovat výše uvedený postup 
benchmarkingu.  

 

1. krok - Rozhodnutí, co podrobit metodě 

Hodnocení vybraných podniků bylo provedeno za období 2009 – 2011. Mezipodnikové 
srovnání jsme zaměřili na jednu z oblastí benchmarkingu, na finanční řízení. Výsledkem 
srovnání bude, který z vybraných podniků dosahuje nejlepších výsledků jak v jednotlivých 
částech finančního řízení, tak celkově.  

 

2. krok - Určení partnerů pro srovnání 

Podniky, které budou podrobeny mezipodnikovému srovnání, patří mezi největší těžaře 
stavebního kamene v ČR. Podkladem pro zařazení těžebního podniku mezi nejvýznamnější 
těžaře nám byla Hornická ročenka 2011. V tomto roce působilo celkem 78 těžařů v daném 
těžebním segmentu, za nejvýznamnější jsme považovali prvních 5 podniků s největším 
podílem vytěžené suroviny za rok 2011 na celkovém objemu těžby v odvětví.  Jaká byla výše 
těžby za rok 2011 a jaký podíl tato výše představovala na celkové těžbě odvětví, která byla 
v roce 2011 celkem 13,6 mil. m3 stavebního kamene, uvádí tabulka 1. Následuje stručná 
charakteristika srovnávaných těžebních podniků. 

 

Tab. 1: Vybrané podniky těžící stavební kámen v roce 2011 

Podniky Objem těžby za rok 
2011  

[v mil. m3] 

Podíl vybraných 
podniků na celkové 

těžbě [v %] 
Českomoravský štěrk, a. s.  2,42 17,8 
Kamenolomy ČR, s. r. o. 2,20 16,2 
EUROVIA Kamenolomy, a. s. 1,81 13,4 
EUROVIA JAKUB ČOVICE, s. r. o.  0,82 6,2 
Kámen Zbraslav, s. r. o. 0,87 6,4 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě údajů z Hornické ročenky 

 

3. Krok – Shromažďování informací 

Informační zabezpečení benchmarkingu patří mezi klíčové oblasti, na kterých závisí 
výsledek vlastní komparace vybraných subjektů. Informace byly čerpány z veřejně 
přístupných účetních výkazů, konkrétně z rozvahy a výkazu zisku a ztrát. Tyto informace byly 
základem pro finanční analýzu, která předcházela vlastnímu srovnávání vybraných těžebních 
společností. Jaké konkrétní ukazatele byly podkladem mezipodnikového srovnání je zřejmé 
z tabulky 2. K provedení benchmarkingu byly též důležité informace týkající se objemu těžby, 
tržbách a produktivitě těžařů. Tyto podklady byly získány ze Surovinových zdrojů ČR.  

Autorky se rozhodly, že podniky budou hodnotit na základě metody jednoduchého součtu 
pořadí, a proto se dále s touto metodou seznámíme podrobněji. K objektivnímu hodnocení 
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podniků je potřeba přistupovat tak, aby výsledkem nebylo pouhé určení pořadí podle jednoho 
kritéria, ale získat na základě pořadí ve více ukazatelích komplexní přehled. Analyzované 
podniky se seřadí podle různých ukazatelů, a to tak, že ten podnik, který má nejlepší hodnotu, 
dostane nejvyšší pořadí (s tím je možné pracovat jako s přidělenými body), následující podnik 
o jedno nižší atd. Následně se pomocí Kislingerové a Hlinicy vypočítává kriteriální ukazatel, 
jako součet jednotlivých pořadí za danou firmu. 

 
, 

(1) 

kde di = kriteriální ukazatel, 
 si = pořadí i-tého podniku pro j-tý ukazatel, 
 i = označení podniku (nabývá hodnot 1, 2, ...,  n). 

 

Podnik, který dosáhne nejvyšší hodnoty kriteriálního ukazatele, je hodnocen jako nejlepší. 
Při aplikaci této metody je nutné přihlédnout k tomu, že u některých ukazatelů je preferována 
vyšší hodnota před nižší a naopak, viz tabulka 2.  

Tab. 2: Kritéria bodování jednotlivých ukazatelů 

Ukazatel Bodovací kritérium 
ROE, ROA1, ROA2 min = 1b, max = 5b 
Okamžitá likvidita > 0,2 nelikvidní = 1b 

0,2 – 0,5 optimum = 5b 

< 0,5 vysoká likvidita = 4b – 2b 
Pohotová likvidita > 1 malá likvidita = 1b 

1 – 1,5 optimum = 5b 

<1,5 vysoká likvidita = 4b – 2b 
Běžná likvidita > 1,5 malá likvidita = 1b 

1,5 – 2,5 optimum = 5b 

<2,5 vysoká likvidita = 4b – 2b 
Celková zadluženost max = 1b, min = 5b 
Zadluženost vlastního kapitálu max = 1b, min = 5b 
Koeficient samofinancování min = 1b, max = 5b 
Zisk na pracovníka min = 1b, max = 5b 
Přidaná hodnota na pracovníka min = 1b, max = 5b 
Produktivita práce min = 1b, max = 5b 
Obrátka min = 1b, max = 5b 
Doba obratu max = 1b, min = 5b 

Zdroj: Vlastní zpracování (dle Dluhošová, 2008) 
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4. Krok - Analýza 

Hlavním krokem analýzy je prozkoumat rozdíl objevený na základě srovnatelných 
ukazatelů, s cílem zjistit a pochopit základní faktory, které objasňují tento rozdíl. Vypočtené 
hodnoty ukazatelů toho samy o sobě moc nevypovídají. Proto je vhodné, pro získání většího 
povědomí o skutečném hospodaření a finančním zdraví podniku, tyto hodnoty doplnit 
srovnáním. U některých vybraných ukazatelů tak lze vypočtené hodnoty srovnat se standardy 
(doporučenými hodnotami). Jednotliví ukazatelé jsou bodováni dle kritérií uvedených 
v tabulce 2. Jak již bylo uvedeno v teoretické části našeho článku, autorky se rozhodly 
hodnotit těžební podniky metodou jednoduchého součtu pořadí. Výsledky našich zjištění a 
poznatků jsou uvedeny v následující tabulce 3, která je doplněna komentářem.  

Tab. 3: Souhrnné výsledky hodnocení finanční situace podniků 

Podniky Objem 
těžby  

Tržby Poměrové 
ukazatele 

Počet 
bodů 

Pořadí 

Českomoravský štěrk, a. s.  14 15 142 171 3. 
Kamenolomy ČR, s. r. o. 12 11 127 150 5. 
EUROVIA Kamenolomy, a. s. 10 7 151 168 4. 
EUROVIA JAKUB ČOVICE, s. r. o.  5 3 183 191 2. 
Kámen Zbraslav, s. r. o. 4 9 207 220 1. 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Z tabulky 3 je patrné, že nejvyššího počtu bodů dosáhla společnost Kámen Zbraslav, 
s. r. o., a to 220 bodů, což ve sledovaném období a v dané skupině podniků představuje 
nejlepší postavení a to i při nejnižším objemu těžby dané suroviny. Na opačném konci se 
ocitla společnost Kamenolomy ČR, s. r. o. s celkovým počtem 150 bodů. 

 

Obr. 2: Výsledky srovnání konkrétních podniků 

 
Zdroj: Vlastní zpracování  
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Závěr 
Těžiště našeho článku spočívalo v aplikaci benchmarkingu na nejvýznamnější těžební 

podniky exploatující stavební kámen v ČR. Ambicí autorek bylo pokud možno co 
nejobjektivněji porovnat nejvýznamnější podniky daného segmentu. Zda naše ambice byla 
naplněna, záleží na čtenáři našeho článku. Věříme, že náš článek je přínosný i pro manažery 
těžebních podniků, neboť naše závěry mohou být impulsem pro kroky směřující ke zlepšení 
v těch oblastech, kde zaostávají za svými konkurenty. Jaké tedy bylo naše zjištění, přináší 
závěrečný stručný souhrn. 

Českomoravský štěrk, a. s. je společnost, která byla nejlepší v dosahování tržeb, 
produktivity práce a objemu vytěžené suroviny. Jde o firmu, která je stabilní. Má silný 
potenciál ve své kapitálové struktuře. Svou činnost zajišťuje převážně vlastními zdroji. 
Eurovia Jakubčovice, s. r. o. dokázala překvapit, a to v několika oblastech finančního řízení. 
Její slabou stránkou je objem tržeb. V oblasti produktivity skončila na posledním místě, ale 
produktivita na jednoho zaměstnance vykazuje rostoucí trend. Naopak silnou stránkou 
společnosti je její optimální likvidita, rostoucí rentabilita a aktivita. Společnost Kámen 
Zbraslav, s. r. o., dopadla nejlépe při použití metody jednoduchého součtu pořadí, kde 
získala největší počet bodů. Její silnou stránkou ve finanční oblasti je dosahování vysoké 
produktivity práce na jednoho zaměstnance, což ovšem nemusí být objektivní hodnocení, 
jelikož zde v průběhu analyzovaného období došlo k výraznému poklesu zaměstnanců, což 
mohlo být způsobeno tím, že se firma rozhodla část zaměstnanců přijmout jako externí zdroj 
lidské práce. Společnost Eurovia Kamenolomy, a. s. je průměrnou firmou s průměrnými 
výsledky v odvětví. V rámci metody jednoduchého součtu pořadí se umístila na čtvrtém 
místě. Jde o společnost vysoce likvidní, která má převahu vlastních zdrojů nad cizími zdroji. 
Ohrožení firmy představuje nesoulad mezi dobou splatnosti pohledávek a dobou úhrady 
závazků. A to tím, že doba inkasa pohledávek je v průměru 5 x vyšší než doba úhrady 
krátkodobých závazků. Kamenolomy ČR, s. r. o. je společnost, která dopadla v rámci 
srovnání nejhůře, ze všech hodnocených firem. Obrovskou hrozbou je její nízká likvidita, tedy 
nízká platební schopnost, z důvodu vysoké výše krátkodobých závazků, jejíž splatnost se 
pohybuje v rozmezí 82 až 250 dnů. Nedostatek svých finančních prostředků se firma snaží 
řešit pomocí bankovních úvěrů a snahou zdržovat platby. 
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Měření produktivity síťových odvětví a možnosti 
aplikace TFP v zemědělství#### 

The Measurement of Network Industries Productivity and the 
Possibilities of Application of TFP in the Agricultural Sector 

Ondřej Machek* – Martin Iltis** – Jiří Hnilica***  

ABSTRAKT   

Síťová odvětví a zemědělství patří mezi odvětví, která hrají významnou roli 
v konkurenceschopnosti ekonomiky. V současné době je v regulaci síťových odvětví často 
využívána RPI-X regulace, která je založena na zvyšování efektivity nebo produktivity 
regulovaných firem. Produktivitu je možné měřit pomocí souhrnné produktivity faktorů 
(TFP). Ačkoliv je metoda TFP v praxi využívána zejména na úrovni ekonomiky nebo odvětví, 
je možné jí využít i na mikroekonomické úrovni. Cílem tohoto článku je představit možnosti 
využití TFP v analýze produktivity podniků, které působí v zemědělských odvětvích. Výpočet 
je proveden na ilustračním příkladu zemědělského podniku vyrábějícím mléko. 

Klí čová slova: Souhrnná produktivita faktorů; Síťová odvětví; Zemědělství 

ABSTRACT   

Network industries and agricultural industry belong to the sectors which play a substantial 
role in the competitive ability of national economies. Recently, the regulation of public 
utilities has been based on the RPI-X method, whose principle is to increase efficiency or 
productivity of regulated firms. Productivity can be measured using the total factor 
productivity (TFP) approach. Even if the TFP method is most frequently used on the 
aggregate or industry level, it can be applied on the microeconomic level. The aim of this 
article is to present the possibilities of using TFP in productivity analysis of firms in the 
agricultural sector. The calculations are illustrated on a fictitious example of an agricultural 
firm producing milk.  

Key words: Total factor productivity; Network industries; Agriculture 

JEL classification: D24, Q12, L51 
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Úvod 
Měření výkonnosti síťových odvětví, mezi která tradičně řadíme elektroenergetiku, 

plynárenství, vodárenství, dopravu a telekomunikace, se v poslední době stává oblíbeným 
tématem akademických diskuzí. Je tomu tak zřejmě proto, že dochází k neustálým změnám 
v legislativě a metodách regulace těchto odvětví, ve kterých podle mnohých ekonomů není 
možné aplikovat princip volného trhu, vzniká přirozený monopol a stát tedy přistupuje 
k ekonomické regulaci těchto odvětví. Zároveň se ukazuje strategický význam těchto odvětví 
pro stát a jeho ekonomiku a politiku, a to nejen v souvislosti s havárií v jaderné elektrárně 
Fukušima I, ale také v souvislosti s vlastnictvím zdrojů energetických surovin, závislostí na 
fosilních palivech, podporou obnovitelných zdrojů energie apod. Vzhledem k významu 
síťových odvětví pro stát zůstávají kompetence v oblasti jejich regulace v rukou národních 
orgánů a metody regulace se v jednotlivých státech liší.  

Moderní metody ekonomické regulace síťových odvětví, často označované jako 
stimulační regulace nebo RPI-X regulace, mají za cíl motivovat regulované firmy, aby se 
chovaly efektivně, podobně jako kdyby byly vystaveny konkurenčním tlakům v tržním 
prostředí. V této souvislosti často hovoříme o efektivitě a produktivitě těchto firem. 
Efektivitou rozumíme relativní srovnání pozorovaných vstupů a výstupů firmy s určitou 
ideální hodnotou, zatímco produktivita vyjadřuje srovnání výstupů a vstupů firmy. 

Z hlediska státu je ve významném postavení také zemědělství, které patří mezi odvětví, 
nad kterými stát dohlíží a stává se často ohniskem mezinárodních sporů. Zemědělství má tři 
základní úlohy (Svatoš, 2008): 

• produkční úloha zemědělství,  

• sociální a demografická úloha zemědělství,  

• ekologická a krajinotvorná úloha zemědělství.  

Produkční úloha souvisí zejména se zajištěním dostatečného množství cenově dostupných 
potravin, a to nejen pro potravinářský průmysl, ale také pro nepotravinářské využití, např. 
biopaliva, farmacie nebo textilní průmysl. Sociální a demografická úloha souvisí zejména 
s vytvářením pracovních míst a udržováním životní úrovně, a to především na venkově. 
Ekologická a krajinotvorná úloha souvisí s bojem proti znečišťování životního prostředí a 
tvorbou kulturní krajiny. 

Cílem tohoto článku je představit možnosti využití měření produktivity, využívaného 
v regulaci síťových odvětví, v analýze produktivity podniků, které působí v zemědělských 
odvětvích. Měření produktivity v regulaci síťových odvětví je založeno na souhrnné 
produktivitě faktorů (TFP), známé především z národohospodářských disciplín. V případě 
regulace síťových odvětví však dochází k aplikaci této metody měření na jednotlivé podniky. 
Změny v souhrnné produktivitě faktorů jsou měřeny pomocí indexů, jejichž výpočet je 
založen na pozorovaných množstvích vstupů a výstupů a jejich cenách.  

V první části článku budou popsány základní principy a metody ekonomické regulace 
síťových odvětví. Další část bude zaměřena na měření produktivity pomocí indexů 
produktivity a metodu TFP, včetně problematiky dat při měření produktivity. V poslední části 
představíme využití TFP v  analýze produktivity podniků, které působí v odvětví zemědělství. 

Principy regulace síťových odvětví 
Obecně platí, že stát přistupuje k regulaci v situaci, kdy společnost dospěje k názoru, že 

konkurence v daném odvětví nepřináší uspokojivé výsledky. Hlavním cílem ekonomické 
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regulace je dosáhnutí výsledků, které by byly výsledkem tržního prostředí, v situaci, kde 
konkurence není možná. V konkurenčním prostředí platí, že firma, které se nepodaří být 
efektivnější než její konkurence, nemůže na trhu dlouhodobě působit. To však v případě 
strategických odvětví není žádoucí. Regulátoři tak čelí složitému úkolu, kdy je nutné zajistit, 
aby regulované firmy byly efektivní stejně, jako kdyby byly vystaveny konkurenci, a zároveň 
ochránit zájmy státu a jeho obyvatel.  

Veškeré metody cenové regulace jsou založeny na tom, že regulovaná firma by měla 
pokrýt své náklady a dosáhnout “rozumné” návratnosti vynaložených investic. Základem je 
výpočet tzv. povolených výnosů (revenue requirements). Tradiční nákladová regulace je 
založena na prostém součtu povolených nákladů a výpočtu míry návratnosti. Tento přístup má 
řadu nevýhod, např. asymetrie informací, motivace k přílišnému investování (Averch a 
Johnson, 1962) nebo ke zbytečným investicím a výpočet povolených výnosů je nutné 
provádět v častých intervalech, což má za následek nákladnost této metody. 

Měření produktivity se stává populárním nástrojem regulatorních orgánů státu při 
prosazování tzv. stimulační (pobídkové, motivační) regulace. Často hovoříme také o tzv. 
benchmarkingu. Principem této metody je porovnávání produktivity firmy s produktivitou 
jiných firem, které působí v daném odvětví. Základní myšlenkou je stanovení cenového 
stropu (price-cap) pro dané regulační období, podle vzorce  

 )1()1()( −×−+= tPXRPItP , (1) 

kde P(t) = cenovou hladinu v čase t, 
 P(t–1) = cenovou hladinu v čase t–1, 
 RPI = míra inflace, 
 X = faktor efektivity (X-faktor). 

Protože ceny jsou stanoveny na základě míry inflace (RPI-faktor) a požadované efektivity 
nebo produktivity (X-faktor), hovoříme často o tzv. RPI-X regulaci. Pokud se firmě podaří být 
produktivnější než ostatní firmy, je odměněna prostřednictvím vyšších zisků, neboť daná 
cenová hladina platí pro celé období a firma tak díky své zvýšené produktivitě realizuje 
v daném období kladný ekonomický zisk (tento fenomén je nazván regulatory lag). Pokud se 
firmě nepodaří být produktivnější než ostatní firmy, je penalizována a její zisky budou nižší. 
Požadované zvýšení produktivity je dané zmíněným X-faktorem (pro regulované firmy je 
samozřejmě výhodný nízký X-faktor). X-faktor je možné vypočítat následujícím vztahem:   

 )()( nn wwTFPTFPX ∆−∆−∆−∆= , (2) 

kde ∆wn = růst cen vstupů v ekonomice, 
 ∆w = růst cen vstupů v daném odvětví, 
 ∆TFP = změna produktivity v daném odvětví, 
 ∆TFPn = změna produktivity v ekonomice. 

Pro aplikaci regulačních metod v praxi je však nutné vypočítat změny produktivity. 
V další části článku uvedeme nejčastější metody měření produktivity firem. 

Měření produktivity pomocí souhrnné produktivity fakto rů (TFP) 
Produktivita firmy je tradičně definována jako poměr vstupu a výstupu dané firmy. 

Souhrnná produktivita faktor ů (total factor productivity, TFP) bere při výpočtu v úvahu 
všechny výstupy a vstupy dané firmy. Je tedy nutné tyto výstupy a vstupy agregovat takovým 
způsobem, ale výsledná produktivita byla skalární hodnotou.  
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V praxi je změna TFP měřena pomocí indexů produktivity nebo indikátorů produktivity. 
Indexy mají multiplikativní tvar, zatímco indikátory produktivity mají aditivní tvar. Indexy je 
dále možné rozdělit podle způsobu výpočtu na indexy, které jsou založené na distanční funkci 
(např. Malmquistův index produktivity nebo Hicks-Moorsteenův index produktivity) a 
indexy, které jsou založené na agregaci cen vstupů a výstupů (např. Törnqvistův index 
produktivity a Fisherův index produktivity). Indexy založené na distanční funkci vyžadují 
rozsáhlý soubor dat (průřezových dat nebo časových řad) a jsou založeny na principu výpočtu 
vzdálenosti dané firmy od určité ideální vztažné hodnoty, tzv. hranice (frontier). Výhodou 
těchto indexů je, že analytik nepotřebuje mít explicitní znalosti o cenách výstupů a vstupů. 
Indexy založené na agregaci cen vstupů a výstupů mají naproti tomu poměrně jednoduchý 
výpočet, který může být založen na pouhých dvou pozorováních, avšak ceny výstupů a vstupů 
je nutné znát či odhadnout. Vzhledem k teoretickému rozsahu, který vyžaduje definice těchto 
indexů, a cílům toho článku, budeme v tomto článku využívat indexy založené na agregaci 
cen vstupů a výstupů. 

Indexy jsou v ekonomii často používaným nástrojem pro výpočet změn cen nebo 
množství mezi dvěma obdobími. Pravděpodobně nejznámějšími indexy je index 
spotřebitelských cen nebo Dow Jonesův index. Při výpočtech TFP se zabýváme poměrem 
množství výstupů a vstupů, a využíváme tedy indexy množství. Indexy mohou být bazické 
(vztažené k nějakému základnímu období) nebo řetězové (vztažené k předchozímu období). 

Výpočet je založen na pozorovaných nebo odhadnutých množstvích výstupů a vstupů a 
jejich cenách. V následujícím textu bude x = (x1,x2,…,xM) označovat množství M vstupů, y = 
(y1,y2,…,yN) množství N výstupů, w = (w1,w2,…,wM) je vektor cen vstupů a p = (p1,p2,…,pN) je 
vektor cen výstupů. 

Fisherův index produktivity 

Jako první uvedeme Fisherův index produktivity (Fisher, 1922). Jedná se o geometrický 
průměr Laspeyresova a Paascheho indexu množství. Laspeyresův index váží množství cenami 
základního období. Laspeyresův index množství pro výstupy, resp. vstupy je možné definovat 
jako   
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Paascheho index váží množství cenami běžného období. Paascheho index množství pro 
výstupy, resp. vstupy, je možné definovat jako 
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Protože produktivita je definována jako poměr výstupů a vstupů, je možné definovat 
Fisherův index produktivity jako poměr geometrických průměrů Laspeyresova a Paascheho 
indexu pro výstup a vstup, tedy  
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Törnqvistův index produktivity 

Törnqvistův index produktivity (Törnqvist, 1936) je definován jako poměr indexu 
množství pro výstupy YT a indexu množství pro vstupy XT. Jedná se o vážený geometrický 
průměr poměrů množství. Dva výše uvedené indexy jsou často uváděny v logaritmickém 
tvaru následovně: 
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A konečně, Törnqvistův index produktivity může být specifikován jako  
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Fisherův a Törnqvistův index produktivity mají řadu zajímavých vlastností, díky kterým 
jsou klasifikovány jako tzv. superlativní indexy (více např. Coelli, 1998). Výše uvedené 
indexy porovnávají hodnoty ve vztahu k předchozímu období a jedná se tedy o řetězové 
indexy. Do bazické formy je možné je převést postupným násobením, položíme-li hodnotu 
v základním období rovnou jedné. 

Multilaterální srovnávání 

Výše uvedené indexy jsou vhodné pro měření a analýzu produktivity jednoho subjektu 
nebo pro bilaterální srovnávání. Při srovnávání více subjektů (multilaterální srovnávání) je 
vhodné, aby indexy měly vlastnost tranzitivity, tj. srovnání mezi dvěma subjekty by mělo 
přinést stejné výsledky, jako nepřímé srovnání mezi těmito subjekty přes třetí subjekt. 
Bohužel, Fisherův ani Törnqvistův index tranzitivní nejsou. Existuje však řada metod, které 
umožňují tyto indexy do tranzitivního tvaru převést. Příkladem je metoda Cavese, 
Christensena a Diewerta, označovaná často jako CCD (1982). Nechť I označuje počet 
porovnávaných subjektů a T

ijI  označuje Törnqvistův index pro dvojici subjektů i,j . Pak je 

možné vypočítat index, který má vlastnost tranzitivity, jako 
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Problematika dat při měření TFP 
Měření produktivity pomocí TFP je zatíženo některými problémy při definici a sběru dat, 

které budou diskutovány v této části článku. Samotné měření pak bývá zatíženo např. 
typografickými chybami, neplatnými pozorováními nebo pozorováními, která jsou nezvyklá a 
zřejmě vybočují z normálních hodnot (pro podrobný popis problematiky dat při měření TFP 
viz např. Machek, 2012). 

Měření výstupů 

Specifikace a měření výstupů a jejich cen je jedním z obtížných úkolů při výpočtech 
produktivity. Výstupy by měly zahrnovat kompletní koš služeb a výrobků, které plynou 
z procesu výroby. Množina výstupů by měla zohlednit, co a s jakou náročností je vyráběno, 
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včetně kvality výrobků. Příliš velký počet výstupů však poněkud komplikuje výpočty, 
zejména, pokud je potřeba využít ekonometrických metod k odhadu jejich cen. Výstupy je 
možné agregovat do větších celků, ale přitom je nutné respektovat tzv. Hick-Leontiefovy 
podmínky agregace (Hicks, 1939 a Leontief, 1936). Ceny výstupů, často definovaných tak, že 
se nejedná o fyzické výrobky (např. kvalita), často není možné přímo pozorovat. Pokud 
nejsou ceny přímo pozorovatelné, je nutné je aproximovat pomocí expertních odhadů nebo 
ekonometrickými metodami. Ačkoliv probíhá akademická debata o tom, který přístup je 
vhodnější, je jisté, že je odhad vždy zatížen určitou nepřesností. 

Měření vstupů 

Druhým obtížným úkolem je definice a měření vstupů a jejich cen. Ekonomická teorie 
tradičně uvažuje tři základní vstupy (výrobní faktory), kterými jsou práce (L), kapitál (K) a 
materiály (M). Jemnější členění rozlišuje navíc energie (E) a služby (S), což vede 
k souhrnnému označení KLEMS.  

Práce je nejčastěji měřena počtem zaměstnanců nebo člověko-hodin (man-hours). Tato 
veličina by měla být upravena s ohledem na outsourcing aktivit, nejlépe přepočtením do počtu 
zaměstnanců na plný pracovní úvazek. Pracovníci se však často liší ve svých znalostech a 
schopnostech a tedy přispívají ke změnám produktivity různou mírou. To je možné zohlednit 
členěním vstupu práce na dílčí ukazatele např. prostřednictvím vzdělání. Vzhledem k těmto 
nepřesnostem je práce často zahrnuta do provozních nákladů (OPEX) a společně s materiály a 
službami je uvažována jako souhrnný vstup. 

Nejproblematičtějším úkolem při měření vstupů je pravděpodobně měření kapitálu. Vstup 
kapitálu by měl odrážet celkový tok služeb, který plyne z použití aktiv při dané podnikové 
činnosti. Aktiva mohou být hmotné i nehmotné povahy, jako např. stroje a zařízení, ale i 
software nebo licence. Kapitál může být měřen přímo ve fyzických jednotkách (km potrubí, 
počet předávacích stanic v plynárenství) nebo nepřímo v peněžních jednotkách. Oba přístupy 
mají své výhody a nevýhody (viz např. Lawrence a Diewert, 2006). 

Tok služeb plynoucích z využití určitého aktiva může být např. měřen pomocí metodiky 
uvedené v manuálu OECD (OECD, 2001) pomocí vztahu 
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kde τh  odráží ztrátu produkční kapacity způsobenou stárnutím aktiva a nabývá hodnot 
mezi 1 (kdy je aktivum nové) a 0 (kdy aktivum ztratilo veškerou produkční kapacitu). τF je 
funkce, která odráží postupné vyřazování aktiv, tedy podíl aktiv stáří τ, které jsou stále 
využívána. τIN  jsou nominální investiční výdaje na dané aktivum v čase τ, které jsou 
přepočteny do stálých cen pomocí indexu 0,τ−tq . Náklady na kapitál mohou být podle stejné 

manuálu vypočítány jako 

 )()( 1−−−+= tttttt qqdrqµ  (10) 

kde tq je tržní cena nového aktiva, td je diskontní míra a tr  je úroková míra. 
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Využití TFP v analýze produktivity zemědělských podniků 
Ačkoliv je metoda TFP používána nejčastěji na agregátní makroekonomické úrovni nebo 

jako metoda regulace síťových odvětví, není na tyto oblasti omezena. Tuto metodu je možné 
aplikovat na kterýkoliv podnik nebo dokonce firemní proces, který má definované vstupy, 
výstupy a případně jejich ceny. Obecně platí, že sledování produktivity je tím přesnější, čím 
delší je uvažované období, které by navíc mělo být určitým způsobem reprezentativní a 
vyloučit mimořádné události (Coelli, 1998). 

Analýzu produktivity je možné ilustrovat na následujícím příkladu zemědělské farmy. 
Jedná se o fiktivní data z let 2005-2010, která jsou ale volena tak, aby odpovídala reálnému 
vývoji, zejména s ohledem na index cen vstupů do zemědělství, vývoj cen mléka a hovězího 
masa a vývoj cen pohonných hmot.  

Uvažujme farmu (kravín), jejímž hlavním produktem je kravské mléko a vedlejším 
produktem hovězí maso (býci, krávy určené k porážce). Jako palivo je využíván benzín a 
nafta. Jako krmivo používá cukrovarské řízky, sójový šrot a sušenou vojtěšku a dále využívá 
krmné suroviny jako krmnou močovinu, sodu a glycerol. Mezi další vstupy patří budovy 
(čekárna, dojírna, skladovací nádrž pro kejdu a močůvku, silážní jáma, skladovací prostory) a 
stroje a zařízení. Hlavním výstupem je mléko a vedlejším produktem je hovězí maso. 

Definice vstupů a výstupů 

Na základě uvedených informací můžeme sestavit model, na kterém bude provedena 
analýza produktivity pomocí TFP. Soubor dvanácti vstupů a dvou výstupů, stejně jako jejich 
množství (Q) a cena (P) v příslušném roce, jsou uvedeny v Tab. 1.  

Tab. 1: Vstupní data pro analýzu produktivity 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 
Q P Q P Q P Q P Q P Q P 

Vstupy 

Nafta (l) 1000 26,6 950 29,5 960 28,1 950 31,2 940 28,5 987 27,2 

Benzín (l) 2900 27,1 2755 30,1 2783 27,8 2755 30,6 2727 26,3 2864 28,5 

Cukrovarské 
řízky (kg) 

6 7,0 6 6,9 6 6,9 6 6,9 6 7,9 6 7,4 

Sójový šrot 
(kg) 

12 18,4 11 18,2 12 18,2 11 18,2 11 20,8 12 19,3 

Elektřina 
(kWh) 

10000 3,0 9500 3,7 9595 3,9 9499 4,4 9404 4,9 9874 4,5 

Sušená 
vojtěška (kg) 

12 127,2 11 125,9 12 125,9 11 125,9 11 143,7 12 133,6 

Soda krmná 
(kg) 

2500 12,6 2375 12,5 2399 12,5 2375 12,5 2351 14,2 2469 13,2 

Močovina 
krmná (kg) 

1800 14,0 1710 13,9 1727 13,9 1710 13,9 1693 15,8 1777 14,7 

Glycerol 
krmný (kg) 

900 1,6 855 1,6 864 1,6 855 1,6 846 1,8 889 1,7 

Budovy 
(tis.Kč) 

18580 13,3 21010 20,0 20594 46,7 21184 46,7 21176 53,3 20957 86,7 

Stroje a 
zařízení 

941 53,3 939 66,7 898 106,7 933 80,0 918 160,0 901 133,3 
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(tis.Kč) 

Počet 
prac.hodin (-) 

7080 87,2 7009 92,5 7023 101,2 7009 111,9 6995 111,0 6995 115,6 

Výstupy 

Mléko (l) 105000 8,3 99750 8,1 100748 10,0 99740 9,3 98743 8,0 103680 8,6 

Maso hovězí 
(kg) 

820,4 31,8 779,4 31,5 787,2 31,2 779,3 32,1 771,6 31,5 810,1 30,2 

Zdroj: Vlastní výpočty 

Výpočet TFP 

Ve výpočtech změn produktivity byl využit pouze Törnqvistův index produktivity, neboť 
obecně poskytuje téměř stejné hodnoty jako Fisherův index produktivity. Užitím vzorce (7) je 
možné vypočítat meziroční změny souhrnné produktivity faktorů, a to v řetězové formě 
vzhledem k předchozímu období. Dále je vhodný převod na bazický tvar indexu, který 
vztahuje hodnoty k základnímu období roku 2005. Vhodné je také sledovat, jak se vyvíjí 
index vstupů a výstupů, a vypočítat tranzitivní formu indexu podle vztahu (8) pro možné 
multilaterální srovnávání s jinými podniky. Výsledek výpočtu je uveden v Tab. 2 a výsledné 
hodnoty jsou znázorněny na Obr. 1. 

Tab. 2: Vývoj TFP zemědělského podniku 

 Index vstupů 
(bazický 
index) 

Index výstupů 
(bazický 
index) 

Změna TFP 
(řetězový 

index) 

Změna TFP 
(bazický 
index) 

Tranzitivní 
forma 
indexu 
(CCD) 

2005 1,0000 1,0000 - 1,0000 1,0000 
2006 1,0196 0,9500 0,9318 0,9318 0,9225 
2007 1,0113 0,9595 1,0182 0,9488 0,9385 
2008 1,0251 0,9499 0,9767 0,9266 0,9172 
2009 1,0223 0,9404 0,9926 0,9198 0,9101 
2010 1,0195 0,9874 1,0529 0,9685 0,9552 

Zdroj: Vlastní výpočty 
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Obr. 1: Vývoj TFP zemědělského podniku 
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Zdroj: Vlastní výpočty 

Z výsledků je patrné, že vývoj TFP má tvar „dvojitého W“ s dvěma lokálními minimy, a 
to v letech 2006 a 2009. V posledním roce má rostoucí trend. Jak je dále patrné, propad TFP 
je dán zejména poklesem indexu výstupů, což znamená, že hlavním zdrojem poklesu TFP je 
nízký odbyt mléka a jeho ceny, neboť výnosy plynoucí z prodeje masa jsou v porovnání 
s mlékem zanedbatelné. Index vstupů v prvním roce vzrostl a dále zůstává relativně 
konstantní (s průměrnou mírou růstu 0,3%) s mírným poklesem v posledních dvou letech, což 
znamená, že nedochází k výraznému rostoucímu nehospodárnému využívání zdrojů. V grafu 
je také vyznačen vývoj TFP v odvětví zemědělství, rybolovu a lesnictví, který vychází 
z makroekonomických dat ČSÚ. 

K dalším částem analýzy produktivity by patřil výpočet tzv. parciálních produktivit 
vstupů, případně citlivostní analýza pro identifikaci nejvýznamnějších faktorů, které ovlivňují 
hodnoty TFP a srovnání vývoje s jinými podniky se stejným zaměřením. Vzhledem 
k ilustračnímu charakteru příkladu však nebudeme hlubší analýzu provádět. 

Závěr 
Cílem tohoto článku bylo představit možnosti využití indexů, které se využívají pro 

výpočet souhrnné produktivity faktorů (TFP), v analýze produktivity zemědělských podniků. 
Ačkoliv je metoda TFP v praxi využívána zejména na úrovni ekonomiky nebo odvětví, je 
možné jí využít i na mikroekonomické úrovni, podobně jako je využívána v případě regulace 
síťových odvětví pro stanovení regulovaných cen. Výpočet TFP byl ilustrován na příkladu 
fiktivního zemědělského podniku, přičemž byl k výpočtu použit Törnqvistův index 
produktivity. 

Metoda TFP by měla brát v potaz veškeré vstupy a výstupy, které se účastní výrobního 
procesu. Identifikace těchto parametrů představuje nejdůležitější část analýzy. Výpočet TFP 
je pak možné provést nejen na základě pozorovaných nebo odhadnutých cen (např. 
Törnqvistův nebo Fisherův index), ale také na základě distanční funkce, tedy vzdálenosti od 
neznámé, ale skutečné hraniční funkce (např. Malmquistův index). Tato metoda ale vyžaduje 
podstatně rozsáhlejší soubor dat, aby bylo možné hraniční funkci odhadnout. Vzhledem 
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k teoretickému rozsahu, který vyžaduje uvedení těchto indexů, jsme se jimi v tomto článku 
nezabývali. 

Analýzu produktivity založenou na uvedeném postupu je možné použít nejen na národní 
ekonomiky, odvětví a firmy, ale zřejmě také na vnitropodnikové procesy a obecně na 
jakýkoliv proces, který má vstupy a výstupy. Specifika využití TFP při analýze produktivity 
na mikroekonomické úrovni by měla být předmětem dalšího výzkumu. 
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Efektivnost správních orgánů jako významný faktor 
konkurenceschopnosti organizací#### 

Efficiency of Board Activities as Important Factor of 
Organization Competitiveness 

Milan Malý* 

ABSTRAKT   

Úroveň správy společností je jedním z faktorů, které rozhodují o hospodářských výsledcích a 
konkurenceschopnosti podniku. Kvalita a efektivnost správy společnosti je ovlivňována 
především organizační architekturou správních orgánů a rozdělením kompetencí. 

V organizační architektuře patří k nejdůležitějším správním orgánům valná hromada, rada 
ředitelů, představenstvo, dozorčí rada, různé výbory a v některých typech vlastnictví též 
správní rada. Tyto orgány jsou uspořádány do různých organizačních systémů, z nichž se 
nejčastěji používají jednoúrovňový a dvojúrovňový systém. Úlohou výborů je v obou 
systémech přispívat ke zkvalitnění činnosti správních orgánů. Správní rada nahrazuje 
v institucích konkrétního vlastníka tzv. administrativním vlastníkem. 

Problematika rozdělení kompetencí se projevuje v obou systémech rozdílně. 
V jednoúrovňovém systému je hlavním problémem zajištění účinné kontroly exekutivního 
vedení, zástupci zainteresovaných stran, především akcionáři a zaměstnanci. Ve 
dvojúrovňovém systému existují problémy v zajištění vnitřní logiky systému a vyvážení moci 
výkonné a kontrolní. Jsou uvedeny konkrétní příklady nevhodného rozdělení kompetencí 
mezi správními orgány světových i českých společností.  

Klí čová slova: Správa společností; efektivnost; organizační architektura správních orgánů, 
rozdělení kompetencí, praktické příklady. 

ABSTRACT   

The quality level of corporate governance is taken into factors decisive for company 
economic outcomes and competitiveness. Quality and efficiency of corporate governance is 
influenced above all by organizational architecture and division of competencies. 

Among the most important governmental bodies we can take a general shareholders meeting, 
board of directors, managing board, supervisory board, different committees, and in some 
institutions characterized by special ownership forms as well as board of trustees or 
governors. These units are designed into different structures. The most popular are one-tier 
and two-tier systems. The role of committees is the same in the both systems: contribute to 
higher quality of board´s activities. Board of trustees or governors in some institutions 
without real owner play the role of so called Administrative owner. 

                                                 
#  Článek byl vytvořen z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 

organizace (projekt „Konkurenceschopnost“, kód projektu VŠE IP300040), dílčí projekt „Rozhodující aspekty 
vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému“. 

*  Prof. Ing. Milan Malý, CSc. – profesor; katedra managementu, Vysoká škola ekonomická v Praze 
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The issue of division of competencies has different consequences in these two above 
mentioned systems. In one-tier system the main problem is the efficient supervision of the 
executive management by stakeholders, especially by shareholders and employees. In two-tier 
system we indicate the problems in implementation of internal logic of the whole system, the 
balance of executive and supervisory power. The real cases of improper division of executive 
and supervisory activities of foreign and Czech firms are presented.     

Key words: Corporate governance; Efficiency; Organizational architecture of boards; 
Division of competencies; Practical examples. 

JEL classification: G34 

 

Úvodem 
Praktické zkušenosti především ze začátku tohoto století ukázaly zcela jednoznačně 

význam efektivního fungování správy společností pro ekonomické výsledky a 
konkurenceschopnost dané společnosti (viz Mallin, 2010). Tam, kde správa společností 
totálně selhala, došlo k notoricky známým skandálům typu Enron, Worldcom, Parmalat, a 
dalších, u nás například IPB, Tatra nebo TV Nova. 

Úroveň správy společností se stala významným faktorem, ovlivňujícím rozhodování 
potenciálních investorů, zda do dané společnosti investovat, nakoupit její akcie či nikoliv. To 
vedlo v poslední době řadu ratingových agentur k vypracování systému hodnocení správy 
společností, hodnocení její úrovně z různých aspektů (viz Hučka – Malý – Okruhlica, 2007).   

K nejznámějším systémům hodnocení patří např. metoda Standard & Poor´s, dále metody 
International Shareholder Service Global Corporate Governance Forum a Deminor. Cílem 
všech těchto hodnocení je snaha o maximální kvantifikaci ukazatelů a přechod na exaktní 
výsledky. Rating se snaží hodnotit jednotlivé oblasti správy, přičemž výběr těchto oblastí a 
důraz na některé z nich se liší, rozdíly však nejsou výrazné. 

Ve většině z nich se vyskytuje oblast správních orgánů, práva akcionářů, stanovy a 
směrnice správy, zveřejňování informací, ale i některé specifické oblasti, např. metody obrany 
proti nepřátelskému převzetí, vlastnictví akcií managementem, informace o odměňování členů 
správních orgánů, počet nezávislých členů správních orgánů, úroveň kvalifikace 
managementu.  

Výsledky, ke kterým docházíme pomocí těchto metod, jsou pak velmi cenným 
informačním materiálem pro rozhodování již zmíněných investorů, jak nejlépe investovat. 

Přes existenci různých ratingových metod hodnocení úrovně správy společností a velký 
počet parametrů, které se při analýze berou v úvahu je možno při jejich hlubším rozboru 
dospět k poznatku, že pro kvalitu a efektivnost správy jsou zásadní především dva parametry. 
Těmi jsou organizační architektura správních orgánů a rozdělení kompetencí mezi jednotlivé 
orgány.  

Organizační architektura správních orgánů 

K nejdůležitějším orgánům správy společností patří valná hromada, rada ředitelů, 
představenstvo, dozorčí rada, různé výbory jako výbor pro audit, nominační, výbor pro 
odměňování, v určitých typech vlastnictví společností také správní rada, které budeme dále 
věnovat zvláštní pozornost. 
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Dnes je již notoricky známé rozdělení organizační architektury správních orgánů ve světě 
na dva základní systémy: 

• Jednoúrovňový neboli unitární, představovaný radou ředitelů 

• Dvojúrovňový neboli duální, tvořený představenstvem a dozorčí radou. 

U obou těchto systémů funguje jako hlavní orgán valná hromada, jako shromáždění všech 
akcionářů, kde při hlasování platí obvykle princip jedena akcie- jeden hlas. Rozhoduje o 
zásadních otázkách společnosti a volí a odvolává stanovené správní orgány. 

Ke zvýšení kvality činností správních orgánů se historickým vývojem vytvořily další 
orgány, které nazýváme výbory, komise apod. Jejich potřeba vznikla primárně 
v jednoúrovňovém systému v polovině 20. století. Hlavním důvodem jejich vzniku byl 
zvětšující se počet členů rady ředitelů, kde především ve velkých společnostech dosahoval až 
patnáct- dvacet členů. Vyšší počet členů začal nepříznivě ovlivňovat efektivnost jednání 
tohoto orgánu a neúměrně prodlužovat zasedání.  

Rada ředitelů za této situace rozhodla o zřízení pomocného orgánu, jehož úkolem je 
analyzovat podrobně daný problém, připravit možné alternativy rozhodnutí a předložit je ke 
konečnému rozhodnutí správnímu orgánu. Dále může výbor zpracovávat metodické postupy 
pro rozhodování v dané oblasti. 

K nejčastěji využívaným výborům patří: 

• Výbor pro audit, jehož moderní koncepce se datuje od roku 1940 jako reakce na známý 
případ McKesson – Robbins (viz Monks – Minow, 2004), který řešil podvody 
v účetnictví firmy, kde byly nesprávně nadhodnoceny údaje o zásobách a pohledávkách, 
které zapříčinily přecenění příjmů firmy. Výbor se soustřeďuje na analýzu finančních 
výkazů a přípravu rozhodnutí pro radu ředitelů, navrhuje výběr nezávislých auditorů a 
hodnotí úroveň jejich nezávislosti, posuzuje výsledky vnitřních auditů a vnitřní program 
auditu. 

• Výbor pro odměňování, který se zaměřuje na spravedlivé odměňování vrcholových 
manažerů a členů správních orgánů, navrhuje metodiku odměňování těchto vedoucích 
pracovníků a kritéria hodnocení výsledků jejich činnosti, připravuje politiku opce na 
akcie pro vrcholové manažery. 

• Výbor nominační, který připravuje metodiku pro výběr vrcholových manažerů, tak aby 
splňovali potřebná kritéria vzdělání, znalostí a zkušeností, včetně charakterových 
vlastností potřebných pro vykonávání dané manažerské funkce. 

Výbory jsou podřízeny v jednoúrovňovém systému logicky radě ředitelů, ve 
dvojúrovňovém většinou dozorčí radě. Snahou je jmenovat do těchto výborů co největší počet 
tzv. nezávislých členů, kteří nejsou s podnikem spojeni podnikatelskými či jinými vazbami.  

V institucích, které nemají konkrétního vlastníka, jako např. v neziskových organizacích, 
různých nadacích, veřejných vysokých školách apod. se ve správních orgánech vyskytuje 
orgán, obvykle nazývaný správní rada (v angličtině Board of Trustees, Board of Governors). 
Hlavním posláním tohoto orgánu je suplovat neexistujícího vlastníka, představuje tzv. 
administrativního vlastníka. 

Pro mnohé z nás bude jistým překvapením, že mezi instituce bez konkrétního vlastníka 
patří i veřejná vysoká škola, na rozdíl od soukromé nebo státní vysoké školy. 
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Podíváme-li se do zákona o vysokých školách (viz Bez autora, 1998), jsou v něm 
definovány úkoly, složení, způsob jmenování a odvolávání jejich členů ve zkratce 
následujícím způsobem. 

• Správní rada veřejné vysoké školy vydává předchozí písemný souhlas 

a) k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá nabýt nebo převést nemovité věci, 

b) k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá nabýt nebo převést movité věci, 
jejichž cena je vyšší než pětisetnásobek částky, od níž jsou věci považovány podle zvláštního 
předpisu ) za hmotný majetek, 

c) k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá zřídit věcné břemeno nebo předkupní 
právo, 

d) k právním úkonům, kterými vysoká škola hodlá založit jinou právnickou osobu, a k 
peněžitým a nepeněžitým vkladům do těchto a jiných právnických osob. 

Správní rada veřejné vysoké školy se vyjadřuje zejména 

a) k dlouhodobému záměru veřejné vysoké školy a k dalším věcem, které jí k projednání 
předloží rektor nebo ministr, 

b) k rozpočtu vysoké školy, 

c) k výroční zprávě o činnosti a výroční zprávě o hospodaření vysoké školy a k 
výsledkům hodnocení činnosti vysoké školy. 

• Správní rada veřejné vysoké školy dává podněty a vyjadřuje stanoviska k činnosti 
veřejné vysoké školy, která zveřejňuje. 

• Správní rada veřejné vysoké školy dbá na zachování účelu, pro který byla veřejná 
vysoká škola zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na řádné 
hospodaření s jejím majetkem. 

• Správní rada veřejné vysoké školy má nejméně devět členů, jejich počet musí být vždy 
dělitelný třemi. Členy správní rady veřejné vysoké školy po projednání s rektorem 
jmenuje a odvolává ministr tak, aby v ní byli přiměřeně zastoupeni zejména 
představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Členové správní rady 
nemohou být zaměstnanci dané veřejné vysoké školy. 

Z našeho pohledu je nejzajímavější pokyn k jejímu složení, které de facto obsahuje 
doporučení, kdo bude představovat administrativního vlastníka, zástupce neexistujícího 
skutečného vlastníka. Je možno konstatovat, že výběr z představitelů tří okruhů, veřejného 
života, jako zástupců široké veřejnosti, územní samosprávy, zástupců orgánu, na jehož území 
vysoká škola působí a využívá jím spravované infrastruktury a státní správy, obvykle 
resortního ministerstva, v tomto případě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které 
v podstatě pokrývá rozpočet vysoké školy je vcelku logické a přijatelné. Je však poněkud 
odlišné od správních rad nadací, kde hlavní slovo mají sponzoři dané nadace. V této 
souvislosti je nutno zmínit i nedávnou snahu již odvolaného ministra školství, který do 
správních rad prosazoval zástupce velkých podniků a společností. Tato jeho představa by 
měla logiku v případě, že by se stali významnými sponzory školy obdobně, jak tomu je v již 
zmíněných nadacích především v zahraničí v zemích s tradiční tržní ekonomikou. 
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Rozdělení kompetencí 
Při rozdělení kompetencí mezi jednotlivé orgány správy společností je prvořadým cílem 

zajistit, aby tyto jednoznačně vymezena jejich úloha v dané struktuře a aby vazby mezi 
orgány byly vyvážené a měly vnitřní systémovou logiku. Především jde o vyváženost mezi 
výkonnou mocí a mocí kontrolní. 

V následujícím popíšeme příklady problémů, které mohou vzniknout porušením zásad 
vyváženosti a vnitřní systémové logiky při rozdělené kompetencí v jednotlivých systémech. 

 Jednoúrovňový systém 

V jednoúrovňovém systému je základním problémem při rozdělení kompetencí najít 
protiváhu k velmi silnému postavení exekutivních členů rady ředitelů, především téměř 
neomezené moci generálního ředitele. Tuto protiváhu a kontrolu exekutivy by měli teoreticky 
tvořit neexekutivní členové rady ředitelů. V zemích, které používají jednoúrovňový systém 
však převládá koncentrace investičního kapitálu prodejem akcií drobným akcionářům, kteří 
nemají organizační předpoklady se sdružit, aby mohli postupovat ve shodě nebo tento postup 
mají přímo zakázán zákonem (USA). Dalším možným velkým akcionářem jsou banky, které 
však opět v USA mohou v jedné společnosti získat maximálně 7 procent akcií podle Glass- 
Steagallova zákona z roku 1933. Třetím potenciálním investorem jsou tzv. institucionální 
investoři, především penzijní fondy a různé pojišťovny. Ti skutečně jsou v současné situaci 
hlavními akcionáři, ale jejich aktivita se omezuje na portfoliové investování. To znamená, že 
nezasahují aktivně do správy, tím méně do strategického řízení společnosti, ale omezují se 
pouze na sledování výnosnosti svých akcií. Pokud jim nepřinášejí předpokládaný zisk, snaží 
se jich zbavit a investovat do perspektivnější společnosti. Ani zástupci těchto fondů nejsou 
obvykle neexekutivními členy rady ředitelů. 

Neexekutivní členy navíc navrhuje valné hromadě generální ředitel, který si s oblibou 
vybírá své příznivce, často bývalé ředitele společnosti na penzi, u kterých lze stěží 
předpokládat účinnou kontrolu exekutivy. 

To se zcela názorně projevilo v notoricky známém krachu společnosti Enron, kde 
neomezeně rozhodovali spolu s generálním ředitelem Kenethem Layem finanční ředitel 
Andrew Fastow o založení pochybných fondů či investiční ředitelka Rebeca Mark o zcela 
neefektivních investicích do zahraničních podniků. Žádné protesty z řad neexekutivních členů 
se neozvaly, nebyly ani zveřejněny žádné připomínky k velmi podivným praktikám 
auditorské firmy Arthur Andersen. 

Řada amerických společností si uvědomuje téměř nekontrolovatelné kompetence 
exekutivního vedení v jednoúrovňovém systému a snaží se tento nedostatek eliminovat např. 
zvýšením počtu tzv. nezávislých členů správního orgánu. Tuto cestu doporučují i Principy 
OECD ke správě společností (viz Bez autora, 2004). Jiné společnosti vidí zase řešení ve 
využití zástupů zaměstnanců v radě ředitelů (tzv. Working directors) po vzoru některých 
zemí, obvykle využívajících dvojúrovňový systém.  

V některých státech je počet členů zástupců zaměstnanců ve správních orgánech přímo 
dán legislativou dané země (např. v Německu jedna třetina, resp. jedna polovina členů dozorčí 
rady podle počtu zaměstnanců, u nás jedna třetina u podniků s více než padesáti zaměstnanci, 
podobná praxe existuje v Rakousku, Slovensku a dalších zemích). 

Zajímavý experiment s využitím zástupců zaměstnanců pro zvýšení kontroly exekutivních 
členů rady ředitelů učinilo Ohio Employee Ownership Center, které zkoumalo vybrané firmy 
ve státě Ohio, vlastněné zaměstnanci. Nejméně jedna šestina těchto firem má v radě ředitelů 
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zástupce zaměstnanců, tzv. Working Directors. Studie vypracovaná Cornell University (Bez 
autora, 2001) ukazuje, že společnosti ve vlastnictví zaměstnanců přejímají evropské 
zkušenosti s tzv. „loajální opozicí“, tj. se zástupci zaměstnanců ve správním orgánu, kde se 
stávají významnou součástí správy společností. Tato praxe se začala prosazovat nejdříve 
v Německu po 2. světové válce jako součást  tzv. „Co-determination“, spoluúčasti 
zaměstnanců na řízení podniků ve snaze zvýšit sociální aspekty řízení německých podniků. 

Zkušenosti amerických podniků se zástupci zaměstnanců v radě ředitelů jednoznačně 
potvrdily, že jejich ekonomické výsledky jsou lepší než výsledky společnosti bez těchto 
zástupců. 

Dvojúrovňový systém 

Obecně vzato, dvojúrovňový systém má velmi dobře vyjasněnou logiku rozdělení 
exekutivní moci na jedné straně a kontrolní a schvalovací moci na straně druhé. Jejich 
oddělení je umožněno organizačním řešením, využívajícím dva orgány. Představenstvo jak 
známo vykonává činnosti exekutivní, kdežto dozorčí rada činnosti kontrolní a schvalovací. 

Aby však tyto orgány správně fungovaly, je nezbytné zajistit, aby jejich členové měli 
předpoklady pro vykonávání předpokládaných funkcí. Proto jsou v klasickém dvojúrovňovém 
systému členy představenstva exekutivní manažeři, generální ředitel a vybraní vrcholoví 
manažeři. Tito členové jsou v každodenním styku s podnikovou realitou, mají trvalý přehled 
přes veškeré podnikové aktivity a mohou činit svá rozhodnutí na základě znalosti situace. 
Členy dozorčí rady jsou naopak zástupci tzv. zainteresovaných stran (stakeholders) a nezávislí 
členové, v mnoha státech též zástupci zaměstnanců. Ti všichni mají velmi dobré předpoklady, 
ale i vlastní zájem na kontrole exekutivního vedení. Jejich kontrolní funkce vůči 
představenstvu je velmi často zdůrazněna i tím, že dozorčí rada jmenuje a odvolává členy 
představenstva, kdežto členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni přímo valnou 
hromadou.  

Pokud nejsou dodrženy tyto logické zásady rozdělení kompetencí mezi jmenované 
orgány, poruší se vnitřní logika celého systému i efektivnost jejich činnosti, mající za 
následek neefektivní řízení na straně jedné i neefektivní kontrolu na straně druhé. 

Typickým příkladem porušení logiky dvojúrovňového systému je praxe v naší zemi, kde 
je v některých podnicích realizován určitý hybrid mezi jednoúrovňovým a dvojúrovňovým 
systémem, který na zahraničních kompetencích prezentujeme pod názvem Czech Version of 
American System (CVAM). 

Pro CVAM je především typické výrazné oslabené kontrolní a schvalovací funkce dozorčí 
rady a přesun části této kontroly přímo na představenstvo. 

CVAM se liší od klasického dvojúrovňového systému tím, že členy představenstva nejsou 
pouze exekutivní vrcholoví manažeři daného podniku, ale rovněž další neexekutivní členové, 
obvykle zástupci majoritních vlastníků, kterými bývají investiční fondy. Historicky se tato 
anomálie odvíjí od kuponové privatizace a nedůvěry vedení investičních fondů ve vrcholový 
management podniku. Nepřítomnost zástupců majoritního vlastníka v dozorčí radě logicky 
oslabuje její kontrolní pozici, neboť základní kontrolu si majoritní vlastník provádí přes své 
zástupce již v představenstvu. Na dozorčí radu pak zbývá pouze formální kontrolní role 
především finančního a účetního charakteru. 

Dalším oslabením její pozice je to, že při tomto řešení nejsou členové představenstva 
jmenováni a odvoláváni dozorčí radou, ale přímo valnou hromadou, stejně jako členové 
dozorčí rady.  



191 

 

Typickými příklady selhání kontrolní funkce dozorčí rady jsou známé příklady krachu 
IPB, problémy Tatry Kopřivnice či televize Nova za éry ředitele Železného s neblahými 
důsledky platby 10 miliard Kč za prohranou arbitráž s majoritním vlastníkem CME, nebo 
v poslední době případ společnosti SAZKA. 

Závěr 
Fungující správa společností, jak ukazují výše uvedené příklady je často jedním 

z rozhodujících faktorů konkurenceschopnosti či naopak problémů jednotlivých společností. 
Je však zároveň i velmi dobrým ukazatelem, na základě kterého se zahraniční i domácí 
investoři rozhodují, kam investovat svůj volný kapitál či s kým budou kooperovat jako 
partneři nebo subdodavatelé. Na druhé straně firmy s neefektivní správou společnosti stávají 
snadnou kořistí tzv. Corporate raiders, dravých podnikatelů, disponujících potřebným 
kapitálem k nepřátelskému převzetí společnosti.  

Jak reakce na krachy společností v minulém desetiletí vznikla potřeba zvýšit úroveň 
správy společností. Byly vypracovány významné metodické návody k jejímu zlepšení, 
přičemž za nejvýznamnější lze považovat Principy OECD ke správě společností, vypracované 
touto organizací postupně v letech 1999, 2004 a s jejich revizí z roku 2008, používané 
především v Evropské unii, kde na jejich základě vznikly národní verze těchto principů. Ve 
Spojených státech to je především Sarbanes - Oxley Act (SOX), který se stal závazný pro 
všechny společnosti kotované na NYSE (burze v New Yorku). 

Je zřejmé, že jak teoretická fronta, tak podniká praxe a v poslední době i neziskový sektor 
si uvědomují rostoucí význam efektivně fungující správy společnosti pro zajištění efektivnosti 
a konkurenceschopnosti podniků a snaží se jí věnovat náležitou pozornost. 
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Disclosure of Remuneration and the Impact on the 
Firm Value #### 

Mirjam Lanjri Mettaoui* 

 ABSTRACT  
This work presents a case study on a remuneration event and the impact on the firm value. To 
this end a publication of a remuneration report and the impact on the firm value of a company 
is examined via an event study. The steps in the event study process are: definition of the 
event, definition of time windows (in this case ten days), determination of stock price and 
S&P 500 index and computation of target returns, measurement of abnormal return and 
standard deviations. The results suggest that there is a positive reaction of the firm value one 
day after the publication of the report. For further research it would be interesting to test more 
events and to investigate if there is a positive long-term effect.   

Key words: Remuneration Report; Event Study; Firm Value 

JEL classification: M  

 

1. Introduction 
This work investigates the impact of the disclosure of a remuneration report of a company 

and the impact on the firm value. In the first chapter the basic steps of the Event-Study-
Method are described followed by the Chapter 2 including the main results of the study.  

The steps of the event study are:  

• Share price and target stock returns¨ 

• S&P 500 index and target stock returns 

• Abnormal and average abnormal returns 

• Standard deviations and differences  

                                                 

 
* Diplom-Kauffrau, Mirjam Lanjri Mettaoui  
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Image 1: Remuneration, Disclosure of Remuneration and Firm Performance 

Remuneration

Disclosure of Remuneration

Firm Performance

 
 

2. Event Study Methodology 
The event-study is used to estimate the capital market reactions on certain events. The 

share price is a consistent measure of a company.83  

A share price (Pit) of a company (i) reflects all in the time (t) information on a company.84   

Our event is the introduction of a remuneration report and publication on the website of 
the company.   

Chart 2 shows the necessary steps in the process of the Event-Study-Method.  

                                                 
83 Goerke, Björn p 1 
84 Goerke, Björn p 1, Rommel, Jens/Neuenfeldt, Sebastian/Odening, Martin 2009 p 2 (translated into English) 
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Image 2: Steps of Process Event-Study-Method 

Definition
Event

Collecting
data

Definition
windows

Analysis
Data

Results/Statistical 
tests

 
Source: Rommel, Jens/Neuenfeldt, Sebastian/Odening, Martin 2009 p 3 

 

We have chosen the publication of a remuneration report on the company’s website. The 
company is ASML, a provider for the semiconductor industry. The remuneration report of the 
year 2010 had been published on the 15.02.2011 on the company’s website.85  

We observe the reaction on the event on ten days:  

• Five days before the event and  

• Five days after the event.  

The estimation window is from 08.02.2011 to 15.02.2011. The event is on 15.02.2011. 
The post event window is from 15.02.2011 to 23.02.2011. The days are not consecutive, 
because there are only trading days considered.  

Image 3 illustrates the estimate and the event window of this test.  

 

                                                 
85 ASML, http://www.asml.com/asml/show.do?ctx=5869&rid=42707 
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Image 3: Time windows of an event 

T0 T1 T2 T3

0
Event

Estimation
window

Event
window

Post-Event
window

23.02.201115.02.201108.02.2011

Remuneration report
goes public

 
Source: MacKinley (1997:20) 

We would like to examine the reactions of the capital-market around this date. Data will 
be collected: The share price on these days had been determined in Google Finance.  

Next phase is the data analysis phase. The single steps of the analysis are: 

1. Definition of observed days 
2. Collection of share price on observed days 
3. Computation of target stock returns 
4. Collection of S&P 500 index on the ten days 
5. Computation of target returns 
6. Measurement of abnormal returns 
7. Computation of average abnormal returns (Combination of target stock returns and 

target index returns) 
8. Measurement of standard deviations 
9. Measurement of differences of standard deviations  between days 

2. Results 

2.1 Share Price and Target Stock Return 

The target stock returns had been computed as shown in the next table with the following 
formula of the Constant Mean Model86:  

        (1) 

Chart 1 shows our event window-dates, the share prices of ASML on these days and the 
results of the computation of the target stock returns. 

  

                                                 
86 Rommel, Jens/Neuenfeldt, Sebastian/Odening, Martin 2009 p 4 
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Chart 1: Event date, share price and target stock returns 

Day Date Price 
Target Stock 
Returns 

5 23.02.2011 42,9 -1,18 
4 22.02.2011 43,41 -3,75 
3 18.02.2011 45,07 0,55 
2 17.02.2011 44,82 -0,49 
1 16.02.2011 44,6 2,58 
0 15.02.2011 43,46 -1,98 

-1 14.02.2011 44,33 1,79 
-2 11.02.2011 43,54 1,52 
-3 10.02.2011 42,88 -0,37 
-4 09.02.2011 43,04 -0,67 
-5 08.02.2011 43,33  - 

Source: MacKinley (1997:20) 

 

���� Highest share price on days -1, 1 and 3 

���� Highest target stock return on days -2, -1 and 1 

 

2.2 Capital Market S&P 500 Index and Target Returns 

In the event-study methodology the capital market situation is taken into account. 
Assumed is the idea, that a part of the return is reasonable on the activity of a company. The 
other part is caused through the development on the capital market.87  

The capital market S&P 500 index is shown in the next figure.  

The returns are computed with the following formula. “Exp” means the expected return 
or the expected share price.88  

         (2) 

 

                                                 
87 Rommel, Jens/Neuenfeldt, Sebastian/Odening, Martin 2009 p 4 (translated into English) 
88 Goerke Björn p 3-4 
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Chart 2: Event date, S&P 500 index and target returns 

Day Date 
S&P 500 
Index Returns 

5 23.02.2011 1307,4 -0,61 
4 22.02.2011 1315,44 -2,07 
3 18.02.2011 1343,01 0,19 
2 17.02.2011 1340,43 0,3 
1 16.02.2011 1336,32 0,62 
0 15.02.2011 1328,01 -0,32 

-1 14.02.2011 1332,32 0,23 
-2 11.02.2011 1329,15 0,54 
-3 10.02.2011 1321,87 0,074 
-4 09.02.2011 1320,88 -0,27 
-5 08.02.2011 1324,57  - 

���� Highest index on days -1, 0, 1, 2 and 3 

���� Highest return on days -2, 1 and 2 

 

2.3 Abnormal Return and Average Abnormal Return 

A very important part of the event-study is the measurement of the abnormal return , 
which combines the company returns with the market returns. Following formula had 
been used for this:89 

          (3) 

Chart 3: Event date, abnormal returns and average abnormal returns 

Day Date 
Abnormal 
Returns Average Abnormal Returns 

5 23.02.2011 -0,57 -0,57 
4 22.02.2011 -1,68 -1,68 
3 18.02.2011 0,36 0,36 
2 17.02.2011 -0,79 -0,19 
1 16.02.2011 1,96 1,96 
0 15.02.2011 -1,66 -1,66 

-1 14.02.2011 1,56 1,56 
-2 11.02.2011 0,98 0,98 
-3 10.02.2011 -0,44 -0,44 
-4 09.02.2011 -0,4 -0,4 
-5 08.02.2011  -  - 

 

Average abnormal returns can be computed through the next formula.90  

                                                 
89 Rommel, Jens/Neuenfeldt, Sebastian/Odening, Martin 2009 p 5 (translated into English) 
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          (4) 

The highest abnormal return is on the first day after the publication of the information. 
This indicates a positive reaction on this event.  

2.4 Standard Deviation and Differences 

Next is the measurement of the standard deviation shown in the next table.  

    91         (5) 

 

Chart 4: Event date and standard deviation 

Day Date Deviation Differences 
5 23.02.2011 0,668 1,11 
4 22.02.2011 1,778 2,04 
3 18.02.2011 0,262 1,15 
2 17.02.2011 0,888 2,75 
1 16.02.2011 1,862 3,62 
0 15.02.2011 1,758 3,22 

-1 14.02.2011 1,462 0,58 
-2 11.02.2011 0,882 1,72 
-3 10.02.2011 0,838 0,34 
-4 09.02.2011 0,498  - 
-5 08.02.2011  -  - 

���� Highest standard deviation on days 0, 1 and 4 

���� Highest differences on days 0, 1 and 2 

Conclusion 
The Results of the measurements showed: 

• On day -1, 0, 1 and 4 are the highest standard deviations. 

• The highest negative return of all days is on day 0. 

• On day 1 there is the highest positive return. � This indicates that the publication of 

the remuneration report had a positive effect on the firm valuation of the company.  

                                                                                                                                                         
90 Rommel, Jens/Neuenfeldt, Sebastian/Odening, Martin 2009  p 5 (translated into English) 
91 Toutenburg, Helge/Fieger, Andreas/Kastner, Christian, Deskriptive Statistik, 1998 by Prentice Hall p 85 
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Chart 5: Highest data of computation 

Day Share price 

Target 
Stock  
Return 

Capital 
Market  
Index Return 

Abnormal 
Return 

Standard  
deviation Differences 

5               

4           X   

3 X   X         

2     X X     X 

1 X X X X X X X 

0     X     X X 

-1 X X X   X     

-2   X   X X     

-3               

-4               

-5               
Source: Own delineation 

Image 4: Advantages and Disadvantages of the Event-Study-Method 

Advantages:

No internal information
necessary

Possible for different 
areas of research

Disadvantages:

Hard to meaure long-
term effect

Hard to identify the
influencing event

 

Possible Future Research 

The value decreases after some days on a lower level.  

For further research it would be interesting:  

• Is there a long-term effect of the firm value?  

• How is the reaction of the firm value on several events? 

• How is the reaction of the firm value of several companies? 
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Vliv finan ční krize na produktivitu práce českých 
nefinančních podniků#### 

Impact of the financial crisis on labor productivity Czech non-
financial corporations 

Pavel Mikan* 

ABSTRAKT   

Článek se zabývá vlivem celosvětové finanční krize na produktivitu práce v českých 
nefinančních podnicích. Snaží se poukázat na přizpůsobení podniků novým podmínkám. 
Článek se zaměřuje na potvrzení či vyvrácení předpokladu, že po propadu produktivity práce, 
která byla důsledkem finanční krize, se podniky dostaly nejpozději v roce 2011 na 
předkrizovou úroveň. Dále bude předmětem příspěvku zjištění, jak se projevuje zdrženlivost 
podniků v nabírání nových pracovníků na vývoji osobních nákladů.  

Klí čová slova: Produktivita práce; nefinanční podniky; osobní náklady. 

ABSTRACT   

The article deals with the influence of the global financial crisis on labor productivity in the 
Czech non-financial companies. Try to show businesses adapt to new conditions. The article 
focuses on the confirmation or refutation of the assumption that after a decline in labor 
productivity, which was a consequence of the financial crisis, enterprises were given in 2011 
at the pre-crisis level. Further findings will be subject to contribution as manifested reluctance 
of enterprises in recruiting new staff on the development of the personal cost.   

Key words: Labor productivity; Non-financial companies; Personal cost. 

JEL classification: G30 

 

Úvodem 
V dotazníkovém šetření prováděném v roce 2007 v rámci výzkumného záměru Fakulty 

podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze „Nová teorie ekonomiky a 
managementu organizací a jejich adaptační procesy“ (MSM 6138439905) bylo zjišťováno, 
jak podniky přistupují k měření produktivity v podniku.  Z 244 podniků, které odpověděly na 
otázku „jakým způsobem zjišťujete produktivitu ve Vašem podniku“ označilo 75 % podniků 
odpověď „produktivitou práce“. 30 % podniků měří celkovou produktivitu (měřenou 
ukazatelem TFP) a jen 5,6 % respondentů uvedlo, že produktivitu (v různých formách) 
nezjišťují. (Otázka umožňovala zaškrtnout více odpovědí.) 

                                                 
#  Článek byl vytvořen z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 

organizace (projekt „Konkurenceschopnost“, kód projektu VŠE IP300040), dílčí projekt „Zdroje a 
perspektivy rozvoje evropských ekonomik na počátku 21. století v kontextu soudobé globalizace“.  

*  Ing. Pavel Mikan – odborný asistent; Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta podnikohospodářská, VŠE v 
Praze. 
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K získání dat pro výpočty bylo využito analýz, které je možné získat na internetových 
stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. MPO každoročně zveřejňuje Finanční analýzy 
podnikové sféry, jejichž součástí jsou podrobná data o hospodaření podniků. Analýza se sice 
primárně zaměřuje na vývoj ukazatele EVA a vlivy na jeho výši, ale data je možné využít k 
analýze produktivity. Analýzy jsou primárně zaměřeny na průmysl, stavebnictví a služby. 
Analýzy MPO nezahrnují finanční podniky. Těchto dat bude využito pro provedení analýzy 
za nefinanční podniky (nejglobálnější úroveň dat zahrnující průmysl, stavebnictví a vybrané 
služby, podle CZ NACE92 se jedná o sekce B až N kromě K), za průmysl (podle CZ NACE se 
jedná o sekce B, C, D a E), stavebnictví (F) a služby (G až N kromě K). 

Je třeba ještě vyřešit otázku, jakým způsobem produktivitu práce z účetních výkazů 
počítat. Ve standardních výkazech nejsou k dispozici počty zaměstnanců, ale publikovaná 
data MPO zahrnují doplňkové údaje a zde mimo jiné i přepočtený počet zaměstnanců a počet 
odpracovaných hodin. Je možné tak analýzu provést za pomoci standardně uváděných 
ukazatelů (např. Klečka, 2008) pomocí ukazatele přidaná hodnota / počet pracovníků resp. 
přidaná hodnota / odpracované hodiny.  

Jako doplňkový ukazatel lze využít velmi často uváděný ukazatel osobní náklady k 
přidané hodnotě (Scholleová, 2012, s. 184). Čím je tento ukazatel menší, tím méně mzdové a 
ostatní osobní náklady „zatěžují“ to, co bylo v podniku vyprodukováno.  

Knápková s Pavelkovou (2010, s. 109) navrhují používat ukazatele, které analyzují 
strukturu přidané hodnoty tak, že poměřují nejen osobní náklady s přidanou hodnotou, ale i 
odpisy, zisk před zdaněním a nákladové úroky. Posledními dvěma jimi uváděnými ukazateli 
se vztahem k produktivitě jsou přidaná hodnota / výnosy a přidaná hodnota / aktiva. 

                                                 
92  CZ NACE představuje klasifikaci ekonomických činností, která byla vypracována podle mezinárodní 

statistické klasifikace ekonomických činností v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1893/2006 ze dne 20. prosince 2006. MPO využívá klasifikace NACE rev. 2, která definuje následující sekce: 

 A – Zemědělství, lesnictví a rybářství 
 B – Těžba a dobývání 
 C – Zpracovatelský průmysl 
 D – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 
 E – Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 
 F – Stavebnictví 
 G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 
 H – Doprava a skladování 
 I – Ubytování, stravování a pohostinství 
 J – Informační a komunikační činnosti 
 K – Peněžnictví a pojišťovnictví 
 L – Činnosti v oblasti nemovitostí 
 M – Profesní, vědecké a technické činnosti 
 N – Administrativní a podpůrné činnosti 
 O – Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 
 P – Vzdělávání 
 Q – Zdravotní a sociální péče 
 R – Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 
 S – Ostatní činnosti 
 T – Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a 

služby pro vlastní potřebu 
 U – Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 
 Zdroj: NACE REV. 2. Metodická příručka. Český statistický úřad. Dostupné online: 

http://www.czso.cz/csu/klasifik.nsf/i/metodicka_prirucka_k_nace_rev_2_%28cz_nace%29/$File/metodicka_p
rirucka_cz_nace_rev_2.pdf 
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Přidaná hodnota k počtu pracovníků 
Jak již bylo uvedeno dříve, analýza bude provedena nejprve za nefinanční podniky 

celkem. V následující tabulce 1 je uvedena nejen vypočtená produktivita práce, ale i z analýz 
MPO pro výpočet použitá agregovaná data. 

Tab. 1: Produktivita práce (přidaná hodnota / počet pracovníků) za nefinanční podniky 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 
Přidaná hodnota (tis. Kč) 991 457 074 970 229 667 856 863 730 936 608 044 924 103 096 
Průměrný evidenční počet zaměst-
nanců přepočtený (v osobách) 

954 804 955 461 864 123 847 111 852 539 

Produktivita práce (tis. Kč/osoba) 1 038,388 1 015,457 991,599 1 105,650 1 083,943 

Zdroj: Vlastní výpočet z dat MPO 

Z tabulky 1 je zřejmé, že nefinanční podniky prošly nejhorší úrovní produktivity práce 
počítané jako přidaná hodnota k počtu pracovníků v roce 2009 (za počátek krize je všeobecně 
považován pád banky Lehman Brothers 14. září 2008 – i když již v tomto roce došlo 
k mírnému poklesu produktivity práce, krize se naplno projevila až ve výsledcích za rok 
2009). V roce 2010 došlo k nárůstu produktivity o 11,5 % oproti roku 2009 a to nad úroveň 
předkrizovou (rok 2007). V roce 2011 došlo sice k 2% poklesu produktivity práce oproti 
předcházejícímu roku, ale ta se stále drží nad úrovní roku 2007. 

Z tabulky 1 je možné dále vypozorovat, že přidaná hodnota v roce 2011 nedosahuje 
hodnot roku 2007 (pokles o necelých 7 %), ale počet pracovníků poklesl ještě podstatněji 
(bezmála o 11 %). Pro nefinanční podniky se tak naplňuje předpoklad, že je dosahováno vyšší 
produktivity s nižším počtem zaměstnanců a to již od roku 2010. 

Následující tabulka se věnuje údajům za průmyslové podniky. 

Tab. 2: Produktivita práce (přidaná hodnota / počet pracovníků) za průmyslové 
podniky 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 
Přidaná hodnota (tis. Kč) 682 617 964 671 614 339 578 5506 32 588 920 323 590 228 935 
Průměrný evidenční počet zaměst-
nanců přepočtený (v osobách) 

611 081 619 209 536 965 498 599 515 586 

Produktivita práce (tis. Kč/osoba) 1 117,066 1 084,633 1 077,446 1 181,150 1 144,773 

Zdroj: Vlastní výpočet z dat MPO 

Průmyslové podniky tvoří přibližně dvě třetiny podniků a to jak z pohledu tvořené přidané 
hodnoty, tak z hlediska počtu zaměstnanců na celkových údajích za nefinanční podniky. 

Stejně jako u nefinančních podniků i u průmyslových podniků je možné sledovat výrazný 
pokles produktivity práce. Minimum je opět dosaženo v roce 2009 (oproti roku 2007 pokles o 
3,5 %), ale výrazný pokles je zaznamenán již v roce 2008. Rok 2010 znamená skokový nárůst 
nad úroveň roku 2007 (oproti roku 2007 nárůst o 5,7 %) a, i když s mírným poklesem oproti 
roku předcházejícímu o 3 %, se nad úrovní roku 2007 drží i hodnoty roku 2011. 

Těchto hodnot opět bylo dosaženo při poklesu absolutní výše jak přidané hodnoty, tak 
počtu pracovníků. Přidaná hodnota poklesla za sledované období o 13,5 %, ale počet 
pracovníků o 15,6 %. I u průmyslových podniků se potvrzuje předpoklad, že sice nižší 
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přidané hodnoty v absolutním vyjádření je dosahováno s ještě nižším počtem pracovníků a 
tedy s rostoucí produktivitou práce. Na úroveň roku 2007 se průmyslové podniky dostaly již 
v roce 2010. 

Stavebnictví se po celou dobu krize potýká s problémy s počtem zakázek, se snižujícími 
se investičními výdaji nejen podniků a domácností, ale i státu. Tabulka 3 na číslech 
demonstruje, jak se tyto vlivy projevují na produktivitě práce.  

Tab. 3: Produktivita práce (přidaná hodnota / počet pracovníků) za podniky ve 
stavebnictví 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 
Přidaná hodnota (tis. Kč) 682 617 964 671 614 339 578 5506 32 588 920 323 590 228 935 
Průměrný evidenční počet zaměst-
nanců přepočtený (v osobách) 

611 081 619 209 536 965 498 599 515 586 

Produktivita práce (tis. Kč/osoba) 1 117,066 1 084,633 1 077,446 1 181,150 1 144,773 

Zdroj: Vlastní výpočet z dat MPO 

Podniky ve stavebnictví tvoří necelých pět procent ze všech nefinančních podniků a to jak 
podle přidané hodnoty, tak podle počtu zaměstnanců. Jejich podíl ne celkových údajích je tak 
nejnižší. 

Jak již bylo naznačeno výše, podniky stavebnictví se vyvíjí zcela jinak než průmyslové 
podniky. K nejhoršímu výsledku ve stavebnictví dochází již v roce 2008 a druhým nejhorším 
rokem z hlediska produktivity práce je rok 2011. Naopak nejhorší rok pro průmyslové 
podniky (2009) je nejlepším pro stavebnictví. Ukazuje se tak, že stavební firmy dokončily 
nasmlouvané zakázky v roce 2010 a krize se ve stavebnictví naplno vrátila v roce 2011. 
Stejně jako v průmyslových podnicích klesá v podnicích stavebnictví jak hodnota přidané 
hodnoty (za sledované období pokles o téměř 17 %), tak počet pracovníků (pouze o 7,8 %). 
Ale na rozdíl od průmyslových podniků ve stavebnictví přidaná hodnota klesá více než počet 
pracovníků. 

I když tedy podniky stavebnictví v roce 2009 a 2010 překonaly produktivitu práce z roku 
2007, vývoj v roce 2011 vedl k meziročnímu propadu produktivity práce o více jak 12,5 %. 
Ve stavebnictví se předpoklad návratu a udržení předkrizových hodnot produktivity práce 
nepotvrdil. 

Poslední skupinou podniků jsou podniky služeb. Tato skupina podniků se na celkových 
výsledcích za všechny nefinanční podniky podílí přibližně 30 % (podíl je ale v průběhu 
analyzovaných let značně volatilní). I tak je patrné, že význam těchto podniků nebude 
zanedbatelný.  

Tab. 4: Produktivita práce (přidaná hodnota / počet pracovníků) za podniky ve službách 

Ukazatel 2007 2008 2009 2010 2011 
Přidaná hodnota (tis. Kč) 266 139 392 262 983 553 236 369 733 304 767 527 298 383 921 
Průměrný evidenční počet zaměst-
nanců přepočtený (v osobách) 

300 554 294 322 287 055 306 429 297 157 

Produktivita práce (tis. Kč/osoba) 885,496 893,523 823,430 994,578 1004,127 

Zdroj: Vlastní výpočet z dat MPO 
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Podniky služeb zvyšují svoji produktivitu práce a tím pozitivně působí na vývoj za 
všechny podniky zahrnuté do analýzy MPO (i když vlastní hodnoty produktivity práce jsou 
většinou nižší než u ostatních odvětví). 

K nejhoršímu výsledku se tyto podniky služeb dopracovaly v roce 2009 (pokles oproti 
roku 2007 o 7 %). Ale již v roce 2010 dochází k nárůstu produktivity práce, kterou potvrzují i 
výsledky roku 2011. Na rozdíl od předcházejících výsledků, u podniků služeb dochází v roce 
2010 oproti roku 2009 jak k nárůstu přidané hodnoty (o 29 %), tak počtu pracovníků (o 
necelých 7 %). Další nárůst produktivity práce v roce 2011 byl dosažen za poklesu obou 
dílčích ukazatelů (přidané hodnoty o 2 %, počtu pracovníků o 3 %). Lze tak konstatovat, že 
podniky služeb se již v roce 2010 vrátily k předkrizové výši produktivity práce a tato nadále 
roste.  

Pro demonstraci nestejného vývoje produktivity práce je na obr. 1 uveden vývoj 
produktivity práce zobrazený tak, že rok 2007 pro každou analyzovanou skupinu podniků 
představuje 100 %´a výsledky následujících let představují poměr právě k roku 2007 
v procentech.  

Obr. 1: Průběh produktivity práce (p řidaná hodnota / počet pracovníků) 2007 – 2011 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě výpočtů z dat MPO 

Z grafu je patrné, že vývoj produktivity práce v průmyslových podnicích kopíruje průběh 
ve všech nefinančních podnicích. Vývoj v podnicích stavebnictví je diametrálně odlišný a 
navíc s ne příliš pozitivní prognózou (nelze očekávat oživení stavebnictví ani soukromými 
zakázkami, ani zakázkami státními). Podniky služeb jako jediné v roce 2008 rostly, pokles v 
roce 2009 byl nejhlubší (ve stavebnictví k němu došlo již v roce 2008) a ve zbývajících letech 
produktivita práce rostla nejrychleji.  

Přidaná hodnota k počtu odpracovaných hodin 
Produktivita měřená na jednu odpracovanou hodinu již bude zobrazena v jediné tabulce 

pro všechna sledovaná odvětví – nefinanční podniky, průmyslové podniky, podniky 
stavebnictví a podniky služeb.  
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Tab. 5: Produktivita práce (přidaná hodnota / počet odpracovaných hodin) 

Odvětví 2007 2008 2009 2010 2011 
Nefinanční podniky (tis. Kč/hodina) 0,607 0,585 0,585 0,629 0,625
Průmyslové podniky (tis. Kč/hodina) 0,668 0,645 0,654 0,683 0,666
Podniky ve stavebnictví (tis. Kč/hodina) 0,547 0,466 0,580 0,563 0,492
Podniky služeb (tis. Kč/hodina) 0,498 0,487 0,465 0,554 0,573

Zdroj: Vlastní výpočet z dat MPO 

Z vypočtených údajů je zřejmý podobný vývoj jako u produktivity práce počítané na 
pracovníka. U nefinančních podniků po poklesu v letech 2008 a 2009 dochází v posledních 
dvou letech k nárůstu nad úroveň roku 2007. Jak již bylo uvedeno, přidaná hodnota mezi lety 
2007 a 2011 poklesla o necelých 7 %, ale počet odpracovaných hodin klesl o bezmála 9,5 %. 

U průmyslových podniků se v roce 2011 vrátila hodnota produktivity práce přibližně na 
hodnotu roku 2007. Způsobil to pokles přidané hodnoty za toto období o 13,5 %, stejně jako 
pokles počtu odpracovaných hodin o 13,2 %.  

Nejhorší situace je u stavebních společností, kde dochází k poklesu produktivity práce na 
jednu odpracovanou hodinu o 10 %, při poklesu přidané hodnoty o 17 %, ale počtu 
odpracovaných hodin jen o 7,5 %. 

Nejlepší reakci na krizi podle vývoje produktivity práce lze sledovat u podniků služeb. 
Sice v letech 2008 a 2009 produktivita práce klesá, ale poslední dva roky výrazně stoupá. Za 
celé sledované období produktivita práce rostla o 15 % (přičemž přidaná hodnota vzrostla o 
12 % při současném růstu počtu odpracovaných hodin jen o 3 %). 

Následující obrázek opět ukazuje vývoj produktivity práce na odpracovanou hodinu, kdy 
hodnoty produktivity práce z roku 2007 jsou přepočteny na 100 % a hodnoty ostatních let jsou 
poměřovány s hodnotami roku 2007.  

Obr. 2: Průběh produktivity práce (p řidaná hodnota / počet odpracovaných hodin) 
2007 – 2011 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě výpočtů z dat MPO 
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Průběh produktivity práce na odpracovanou hodinu je obdobný jako průběh produktivity 
práce na pracovníka, pouze mezi odvětvími dochází k větším rozdílům.  

Osobní náklady k přidané hodnotě 
Rozdíl tohoto ukazatele oproti předcházejícím je ten, že je měřen nikoliv efekt reprodukce 

na pracovníka či odpracovanou hodinu, ale náročnost přidané hodnoty na osobní náklady. Pro 
pozitivní vývoj by tento ukazatel měl klesat. 

V tabulce 6 je zobrazen vývoj tohoto ukazatele opět pro všechny nefinanční podniky, 
průmyslové podniky, podniky ve stavebnictví a ve službách.  

Tab. 6: Osobní náklady k přidané hodnotě 

Odvětví 2007 2008 2009 2010 2011 
Nefinanční podniky 0,389 0,442 0,479 0,456 0,472
Průmyslové podniky 0,345 0,388 0,422 0,406 0,426
Podniky ve stavebnictví 0,498 0,651 0,557 0,569 0,659
Podniky služeb 0,485 0,550 0,604 0,537 0,540

Zdroj: Vlastní výpočet z dat MPO 

Jak je z tabulky zřejmé, ani pro nefinanční podniky celkem, ale ani v jednom z odvětví 
nedochází k žádoucímu vývoji – poklesu tohoto ukazatele. Pro nefinanční podniky roste 
náročnost přidané hodnoty na osobní náklady o více jak 21 %, v průmyslových podnicích o 
23,5 %, ve stavebnictví dokonce o více jak 32 % a ve službách o 11 %. 

V předchozích analýzách již bylo uvedeno, že přidaná hodnota klesá. Jak se ale vyvíjely 
osobní náklady? U nefinančních podniků rostly téměř o 11 %, v průmyslu o pouhých 1,5 %, 
ale ve stavebnictví o necelých 15 % a ve službách dokonce o necelých 27 %. Znamená to, že i 
když se podniky většinou vrátily k původní produktivitě práce, osobní náklady rostou 
nezávisle na výsledcích hospodaření a to více, než by ekonomické situaci odpovídalo. 

Obr. 3: Průběh osobních nákladů k přidané hodnotě 2007 – 2011 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě výpočtů z dat MPO 
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Jak je z obrázku 3 patrné, průběh ukazatele osobní náklady k přidané hodnotě je téměř 
shodný pro nefinanční podniky a průmyslové podniky, podniky ve stavebnictví se vyvíjejí 
jinak a dochází zde k větším výkyvům – včetně žádoucích poklesů, ale nikoliv pod počáteční 
hodnotu z roku 2007. Podniky služeb pak mají nejnižší nárůst osobních nákladů k přidané 
hodnotě v posledních dvou letech (dosahuji tak nejlepšího výsledku). 

Závěr 
Z provedených výpočtů z dat MPO v oblasti produktivity práce vyplývá, že nejrychleji se k 
předkrizové produktivitě práce vrátily podniky služeb a dokonce ji i nejvíce překonaly a 
produktivita v roce 2011 oproti roku 2010 rostla. Průmyslové podniky se také vrátily k 
původní produktivitě, překonaly ji, ale v roce 2011 produktivita mírně klesla. U podniků ve 
stavebnictví krizový vývoj trvá a navíc v roce 2010 i 2011 dochází k dalšímu poklesu 
produktivity. 

Ve všech podnicích sledovaných MPO dochází k nepříznivému vývoji ukazatele osobní 
náklady k přidané hodnotě. Zpravidla se jako důvod zmiňuje nepružnost mezd směrem dolů a 
vyjednávací síla odborů, které neumožňují snižovat objem osobních nákladů. Čámská (2012) 
uvádí jako další důvod snahu podniků si v době krize zachovat kvalifikované pracovníky a 
přednostně propouštět levnější agenturní a méně kvalifikované pracovníky. To by v 
provedené analýze potvrzoval pokles počtu pracovníků ale spojený s nárůstem osobních 
nákladů. 
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Nové ekonomické projevy outsourcingu a sítí 
podniků####  

New economic symptoms Outsourcing and Business Networks  

Zdeněk Mikoláš*  

ABSTRAKT   

Problematika outsourcingu a sítí podniků je známá odborné veřejnosti značnou dobu. Nový 
projev této formy podnikání přinášejí nadnárodní společnosti. Jde o využití sítí podniků 
k finanční optimalizaci prostřednictvím DPH a exportu. Příspěvek nabízí charakteristiku a 
nástin ekonomických efektů této nové formy podnikání.  

Klí čová slova: Outsourcing; síť; podnik; DPH, export. 

ABSTRACT   

The issue of outsourcing and business networks is known professional community 
considerable time. New manifestation of this form of business bring multinationals. Purpose 
is to utilize of business networks for financial optimization through VAT and export. The 
contribution offers an outline of characteristics and economic effects of this new form of 
business.  

Key words: Outsourcing; network; business; VAT; export.  . 

JEL classification: G30 

 

1. Nové projevy realizace outsourcingu a vytváření sítí podniků 
Dosud bylo obvyklé, že outsourcing a tvorba sítí (klastrů apod.) podniků sledovaly cíle 

zaměřené na snižování nákladů a rizik výroby, na dosažení efektů plynoucí ze specializace 
apod. Vstupem nadnárodních korporací na trh EU vzniká nová situace. Vhodnou lokalizací 
outsourcingovaných výrob a aktivit do samostatných firem (spíše jde o provozovny vybavené 
právní subjektivitou) provázaných do koordinované sítě (často vlastněných skupinou 
fyzických a právnických osob si blízkých) vzniká prostor pro finanční a ekonomickou 
optimalizaci s negativními dopady na některé členské státy EU a jejich regiony. Hlavním 
nástrojem této optimalizace je daň z přidané hodnoty za současných legislativních podmínek. 

Následující text se opírá o studium toků produkce konkrétní sítě podniků v ČR.93 

Existuje hlavní síť 15 podniků, které jsou subdodavateli jedinému odběrateli vyrábějícímu 
finální produkci určenou z 97% na export (hlavní část exportu tvoří tzv. „vnitřní oběh zboží“ 
v rámci EU). Subdodavatelé minimálně importují výrobní vstupy a jsou alokovány do regionů 
s nižší mzdou, než je průměr v ČR (zejména jde o ekonomicky slabé a strukturálně postižené 
regiony). Subdodavatelé odvádějí DPH místně příslušným finančním úřadům, avšak odběratel 

                                                 
#  Příspěvek je zpracován v rámci interního projektu VŠP – KPM „Kvalita podnikání pro život“. 
*  Prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.; VŠP Ostrava, vedoucí katedry podnikání a managementu. 
93 Ze zřetele hodných důvodů nejsou podniky záměrně identifikovány. 
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v jiném regionu, tedy výrobce finální produkce, uplatňuje vratku DPH (zhruba několik stovek 
milionů Kč měsíčně), protože 97% jeho produkce je určeno ke spotřebě mimo ČR, a to 
zejména v jiných zemích (bohatších) EU a k vývozu mimo EU. 

2. Ekonomické a finanční důsledky „optimalizace“ toků produkce 
             Ekonomické a finanční důsledky výše popsané optimalizace sítě podniků má 
ekonomické a finanční důsledky jak na podniky zapojené do sítě, tak na regiony a státy. 
      
       Regiony 
       Přidaná hodnota vytvořená v regionech94 s lokalizovanými subdodavateli se částečně 
odvádí prostřednictvím DPH do regionu, kde působí výrobce, který vyrábí finální produkci. 
 
      Podniky 
      Subdodavatelé si snižují cash flow o odváděnou DPH.95 Finální výrobce si navyšuje cash 
flow v důsledku odpočtu (vratky) DPH, protože naprostou většinu produkce exportuje. 
 
      Státní rozpočty 
      Přidaná hodnota vytvořená v ČR se inkasuje buď formou spotřeby domácností, nebo 
spotřebou a investiční činností států dovážejících tuto produkci. Roste jim příjem státního 
rozpočtu, aniž přidaná hodnota byla zde vytvořena. Dokonce ještě extrémnější verze příjmu 
do státního rozpočtu jiné země existuje při exportu mimo EU. ČR nemá vnější hranice EU, 
tudíž produkce z ČR je exportována přes třetí země a tyto inkasují DPH (adekvátní část 
přidané hodnoty vytvořené v ČR) na hranicích EU (zásluhovost na DPH je v tom, že tyto 
země drží ochranu na vnějších hranicích EU a funguji jim celní služba).  
 
      Struktura HDP 
      Pokud se produkce exportuje, do HDP se započítá produkce bez DPH, ale při domácí 
spotřebě (domácností a státu) hodnota produkce zahrnuje i DPH, tudíž změna jednotky 
produkce (základu DPH) přináší menší tempo růstu HDP při exportu než při domácí 
spotřebě.96 Z druhého zorného úhlu exportující podnik de facto přispívá jednotkou srovnatelné 
produkce k HDP státu relativně méně než producent zaměřený na trh ČR. 
       
      Výrobní náklady a délka hodnototvorného řetězce 
      Z pohledu podniku (plátce DPH) je daň z přidané hodnoty nákladově neutrální (avšak není 
neutrální z hlediska peněžního toku). V důsledku toho není vyvíjen přímý tlak 
prostřednictvím daňového zatížení na zkracování hodnototvorného řetězce a snižování 
nákladů výrobních vstupů (proto se často zbytečně převáží produkce, outsorcingují výroby 
apod.). Tímto je vysvětlitelné, že zbytečně narůstá vnitřní obrat produkce v ČR a EU 
(nemluvě o dopadech na životní prostředí, dálniční a silniční infrastrukturu atd.). 

     Stručné shrnutí 

    Při růstu podílu exportu na celkové produkci roste hrubý domácí produkt (vzrůstá přidaná 
hodnota i HDP), ale inkaso DPH do státního rozpočtu buď relativně, nebo absolutně klesá. 
Vytvořená přidaná hodnota se inkasuje v zahraničí buď administrativně (export mimo EU), 

                                                 
94 Gibarti (2010), s. 7 – 15. 
95 Lze se setkat s případy, že úhrada faktury subdodavatele je v pozdějším termínu než povinnost odvést DPH. 
96 V textu je popisován proces reálného toku produkce a cash flow bez korekcí realizovaných statistickým 

úřadem při stanovení HDP. 
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nebo na základě kupní síly obyvatelstva nebo spotřeby a investic v importujícím státě EU. 
Tedy nízké mzdy a platy pod vlivem exportu (v důsledku otevřenosti ekonomiky státu) 
ochuzují domácnosti, neexportující podniky a státní rozpočet a konkurenceschopnost států 
majícího na svém území síť podniků orientovaných převážně na export své produkce. Pokud 
za této situace se zvyšuje sazba DPH v exportující zemi (otevřené ekonomice státu s převahou 
exportu) dochází k růstu disparit mezi regiony a státy EU (rozevírají se nůžky mezi podniky, 
regiony a státy). V podstatě dochází k reálné desintegraci EU a států, k nadvládě 
transnacionálních korporací nad suverenitou některých zemí a k zásadní diferenciaci podniků.  

Závěr 
      Nástin problematiky vztahu outsourcingu, DPH a exportu v podmínkách EU nabízí 
odborné veřejnosti možnost diskuse na téma, zda používání DPH za současných legislativních 
podmínek v otevřených ekonomikách států sdružených v unii nenarušuje hospodářskou 
soutěž, nevyvolává disparity mezi regiony a nepůsobí negativně na vývoj HDP a státního 
rozpočtu některých států EU. Dává se k úvaze, zda uplatnění daně z obratu v kontextu s výše 
uvedenými poznatky nedává prostor pro nahrazení daně z příjmu právnických osob a DPH, 
popřípadě odstranění výše uvedených negativ.     

Nutno podotknout, že uvedené skutečnosti reálně existují a jsou exaktně popsatelné input 
output (strukturní) analýzou. Je paradoxní, že USA velkou krizi 30. let minulého století řešili 
právě pomocí těchto nástrojů mapování mezioborových vztahů a dopadů na ekonomiku.97 
Nabízí se také další otázka, proč v USA je problematika zdanění obratu zboží řešena odlišně 
než v EU.98 
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Súčasné trendy vývoja vybraných agroproduktov     
z chovu oviec#### 

Current trends in the development of selected agroproducts    
from sheep 

Ivana Mišúnová Hudáková* – Juraj Mišún**  

ABSTRAKT   

Špecifické postavenie poľnohospodárstva v rámci ekonomických odvetví vyplýva z funkcií, 
ktoré plní pre spoločnosť. Aj ovčiarstvo na Slovensku má svoje nezastupiteľné postavenie a 
význam vyplývajúci z dvoch základných funkcií, ktoré plní. Okrem hlavnej produkčnej 
funkcie je aj neopomenuteľná mimoprodukčná funkcia odvetvia chovu oviec. 
Mimoprodukčná funkcia úzko súvisí s krajinotvornou funkciou poľnohospodárstva a jej 
plnenie bez malých prežúvavcov na Slovensku v podstate je nemožné. Cieľom príspevku je 
poukázať na aktuálnu situáciu a vývojové trendy v chove oviec. Hlavný dôraz kladieme tiež 
na súčasný stav agropotravinárskych produktov z chovu oviec. 

Klí čová slova: Chov oviec; agropotravinárske produkty; trh; predaj; SWOT analýza. 

ABSTRACT   

The specific position of agriculture in the economic sectors results from the functions that it 
performs for the society. Also the sheep-farming in Slovakia has its irreplaceable position and 
significance resulting from two basic functions that it performs. Besides the main production 
function, the non-production function of the sheep industry is indispensable. The non-
production function is closely related to the landscape function of agriculture and its 
implementation without small ruminants in Slovakia is basically impossible. The aim of this 
paper is to highlight the current situation and trends in the sheep. Our main focus is also on 
the current state in agri-food products from sheep. 

Key words: Sheep farming; Agri-food products; Market, Sales; SWOT analysis. 

JEL classification: Q13, Q21 

Úvod 
Všeobecne je známe, že agropotravinárstvo je súčasťou agrárneho sektora. 

Agropotravinárstvo je stále viac zahrňované do trendu, ktoré smeruje k zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti príslušnej krajiny a globalizácií. Pravdou je, že ceny agroproduktov sú 
ovplyvňované neustále meniacim sa podmienkam v turbulentnom a dynamickom 
podnikateľskom prostredí. Poľnohospodárstvo, ako strategické odvetvie národného 
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konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov SR registrovaného u Vedeckej a edukačnej grantovej 
agentúry Slovenskej republiky pod evidenčným číslom 1/0026/12. 
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manažmentu, Katedra manažmentu. 

**   Ing. Juraj Mišún, PhD.; Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra 
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hospodárstva je podporované štátom danej krajiny. Táto úroveň podpory je však v každej 
krajine rôzna. 

Predmetom príspevku, ako už bolo vyššie spomenuté, je vyhodnotiť vývojové tendencie v 
odvetví chovu oviec a analýza vybraných agroproduktov z tohto chovu. 

Pri analýze sme použili štatistické metódy – index časových radov, vybrané ekonomické 
kategórie, SWOT analýza a metóda komparácie. Získané údaje a materiály sme čerpali z 
dostupných zdrojov na internete – zo Situačných a výhľadových správ, ktoré v pravidelných 
intervaloch vydáva Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (ďalej 
VÚEPP) so sídlom v Bratislave; zo Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve Slovenskej 
republiky (tzv. Zelená správa), ktorú každoročne vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej MP SR) so sídlom v Bratislave; Colného 
riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej CR SR) so sídlom v Bratislave; Štatistického úradu 
Slovenskej republiky (ďalej ŠÚ SR) v Bratislave a z iných dostupných zdrojov. 

Vývojové trendy v chove oviec na Slovensku 

Podľa Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva so sídlom v 
Bratislave z najaktuálnejších situačných a výhľadových správ pre ovce a ovčie produkty 
môžeme pri sledovaní vývojových trendov týchto malých prežúvavcov oproti minulému roku 
jednoznačne skonštatovať, že vývojové trendy v chove oviec mali negatívny vývoj. Došlo k 
ich miernemu poklesu, čo nehodnotíme pozitívne, nakoľko Slovenská republika má vhodné 
podmienky pre chov oviec. 

Chov oviec je zameraný na produkciu ovčieho mlieka, ovčieho a jahňacieho mäsa a ovčej 
vlny, čo sa odráža v tržbách týchto agrokomodít. Chov malých prežúvavcov na Slovensku je 
sústredený predovšetkým do horských a podhorských oblastí. Príkladom je výrobná oblasť 
nachádzajúca sa najmä v regiónoch Banskej Bystrice, Rimavskej Soboty, Liptovského 
Mikuláša, Zvolena, Dolného Kubína, Prešova a Popradu, kde je zaznamenaná najvyššia 
koncentrácia oviec. Systémy chovu sú založené na tradičných technológiách získavania a 
spracovania mlieka salašníckym spôsobom s vysokou potrebou ľudskej práce, bez širšieho 
uplatnenia technizácie. Z jednotlivých komodít chovu oviec dôležité zastúpenie na tržbách 
živočíšnej výroby má aj predaj hrudkového ovčieho syra. 

O vývojových trendoch stavov v chove oviec a bahníc na Slovensku v období rokov 2009 
až 2012 nás informuje tabuľka 1. 

Tab. 1: Vývojové trendy stavov oviec a bahníc na Slovensku v sledovanom období 

Rok 
Ovce spolu 

(tis. ks) 
Bahnice spolu 

(tis. ks) 
2009 376,5 254,2 
2010 394,2 263,8 
2011 393,9 265,0 
2012 (prognóza) 388,9 266,0 
Index 2012/2009*) 1,03 1,05 
Rozdiel stavov medzi rokom 2009 a 2012**) 12,4 11,8 
Index 2012/2011*) 0,99 1,004 
Rozdiel stavov medzi rokom 2011 a 2012**) -5 1 

Zdroj: Štatistický ústav Slovenskej republiky *), ** ) vlastné prepočty 
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Ako uvádza Situačná a výhľadová správa k 31. 12. 2011, vzhľadom na prognózovaný stav 
oviec a bahníc v roku 2012, ktorý je zaznamenaný v tabuľke1, môžeme na základe použitia 
indexovej metódy a sledovania rozdielov v roku 2009 a 2012 dospieť k nasledovnému záveru. 
Aj keď síce rok 2012 nám poukazuje iba na prognózu v tomto roku, predpokladá sa, že oproti 
roku 2009 nám nepatrne narástol stav oviec vyjadrený v tis. ks o 3% a stav bahníc vyjadrený 
v tis. ks o 5%. Na základe zistenia rozdielu môžeme potvrdiť, že v roku 2012 nám vzrástol 
počet oviec spolu o 12,4 tis. ks a počet bahníc o 11,8 tis. ks oproti roku 2009. Ak sledujeme 
tieto vývojové trendy malých prežúvavcov v roku 2012 oproti predchádzajúcemu roku 2011 
môžeme skonštatovať, že aj keď rok 2012 vyjadruje prognózované stavy je pravdepodobné, 
že v prípade stavov oviec vyjadrených v tis. ks bude ku koncu roka 2012 zaznamenaný 
mierny pokles približne o 5 tis. ks oviec a v prípade bahníc bude zaznamenaná nepatrná 
rastúca tendencia vývoja o 1 tis. ks. 

Pre ilustráciu uvádzame skutočnosť, ktorá podľa VÚEPP a ŠÚ SR poskytuje informácie 
ku koncu roka 2011, kde bolo v Slovenskej republike 393,9 tis. ks oviec, čo je o 0,2 tis. ks, to 
je o 0,1 % menej ako ku koncu roka 2010. Počet bahníc na Slovensku ku koncu roka 2011 bol 
265,0 tis. ks, čiže oproti koncu roka 2010 vyšší až o 1,2 tis. ks, čo je o 0,5 % viac. 

 

Obr. 1: Podiel oviec na jednotlivých kategóriách v SR k 31. 12. 2011 
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Zdroj: Ovce - Situačná a výhľadová správa k 31.12.2011 a vlastné spracovanie 

 

Situačná a výhľadová správa k 31. 12. 2011 pre ovce uvádza kategorizáciu oviec k 
uvedenému obdobiu. Prvou kategóriou sú dojné bahnice, ktorých percentuálne zastúpenie je 
41%, druhou najpočetnejšou kategóriou sú ostatné bahnice, ktoré predstavujú 26%. Tretiu 
kategóriu zastupujú ostatné ovce s 20 percentami a poslednú kategóriu s najnižším percentom 
obsadili pripustené jarky, čo predstavuje 13%. O tejto skutočnosti informuje obrázok 1. 

Vývojové trendy ovčích agroproduktov na Slovensku a v zahraničí 

Na domácom a zahraničných trhoch sa predovšetkým obchoduje s jatočnými ovcami, 
ovčím mäsom, ovčím mliekom, ovčím hrudkovým syrom, bryndzou a ovčou vlnou. O predaji 
ovčích agroproduktov na Slovensku v rokoch 2009 až 2012 informuje tabuľka 2. 
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Tab. 2: Predaj ovčích agroproduktov na Slovensku v sledovanom období 

Agrokomodita / Rok 
Jatočné ovce 

(t ž. hm.) 
Jatočné jahňatá 

(t ž. hm.) 
Ovčie mlieko 

(tis. kg) 
2009 2317 1440 9030 
2010 2269 1471 9122 
2011 2521 1589 9085 
2012 (prognóza) 2574 1618 9210 
Index 2012/2009*) 1,11 1,12 1,02 
Rozdiel stavov medzi 
rokom 2009 a 2012**) 

257 178 180 

Index 2012/2011*) 1,02 1,02 1,01 
Rozdiel stavov medzi 
rokom 2011 a 2012**) 

53 29 125 

Zdroj: Štatistický ústav Slovenskej republiky *), ** ) vlastné prepočty 

 

Údaje v tabuľke 2 potvrdili skutočnosť, že pri jatočných ovciach v sledovanom roku 2012 
v porovnaní s rokom 2009 predaj vzrástol o 11%, u jatočných jahniat predaj vzrástol o 12% a 
pri ovčom mlieku bol taktiež zaznamenaný nárast o 2%. Tieto vývojové trendy vybraných 
agroproduktov hodnotíme pozitívne, nakoľko v analyzovanom období rokov 2009 a 2012 
mali rastúcu tendenciu vývoja. Predaj jatočných oviec vzrástol o 259 t ž. hm., jatočných 
jahniat o 178 t ž. hm. a objem predaja ovčieho mlieka vzrástol o 180 tis. kg. 

Podľa VÚEPP v roku 2012 očakávame predaj jatočných oviec vyšší ako pred rokom. 
Predaj v roku 2012 odhadujeme na úrovni 2 574 ton ž. hm., čo je o 2,1% viac ako v roku 
2011. Predaj jatočných jahniat v roku 2011 bol 1 589 ton ž. hm., t.j. 121,5 tis. ks. Predaj 
stúpol oproti roku 2010 o 118 t, čo predstavuje 8 % a počet predaných jahniat stúpol o 5 tis. 
ks jatočných jahniat. Pre rok 2012 VÚEPP a ŠÚ SR odhadujú celkovú produkciu ovčieho 
mlieka v množstve 10 430 ton, kde predaj činí 9 210 ton. 

Pre zvyšovanie konkurencieschopnosti je treba neustále zlepšovať z roka na rok nielen 
produkčné, ale aj ekonomické parametre vybraných ovčích komodít cez neustálu disciplínu 
chovateľov, manažment práce a samotnú mechanizáciu výroby predovšetkým pri spracovaní 
prvotných surovín. 

SWOT analýza ovčích agroproduktov na Slovensku 

Rastúca domáca i zahraničná konkurencia na komoditnom trhu agroproduktov chovu 
oviec, mierny pokles dopytu, napätosť v oblasti cenovej úhrady a iné, kladú zvýšené nároky 
predovšetkým na marketingové riadenie odvetvia chovu oviec v poľnohospodárskych 
podnikateľských subjektoch. 

SWOT analýza ako dokumentuje tabuľka 3 poukazuje na interné prostredie – na silné a 
slabé stránky odvetvia chovu oviec a agroproduktov, a na externé prostredie – na hrozby a 
príležitosti, ktorými môžeme zhodnotiť celkovú situáciu chovu oviec a ovčích komodít na 
Slovensku. 
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Tab. 3: SWOT analýza odvetvia a produktov z chovu oviec 

Interné podnikateľské prostredie 
Silné stránky Slabé stránky 

� aktuálne dostupné zdroje a kapacity 
� bohatá história odvetvia, vrátane 

výroby syrárskych špecialít 
� pozitívny príklad pre mnohé 

agropodniky vyrábajúce ovčie 
agroprodukty 

� originálna a unikátna chuť ovčích 
produktov 

� konkurenčná výhoda v cene na 
európskych i globálnych trhoch 

� vynikajúci genofond plemien malých 
prežúvavcov 

� pozitívny cenový vývoj 
� štátna podpora 

� nízka úžitkovosť celkového stavu 
zvierat oproti lídrom na globálnom 
trhu (mlieko, prírastky živej 
hmotnosti) 

� slabá reprodukcia a vysoký úhyn 
� vysoké jednotkové náklady 
� nízka produktivita práce, aj vďaka 

nízkemu podielu strojového dojenia 
alebo jeho zastarania 

� malý podiel tržnej produkcie a tržieb 
na jednu bahnicu 

� nízka spotreba jadrových a 
objemových krmív (kvantita, kvalita, 
sortiment), z dôvodu ich vysokých 
cien 

� nedostatočné využívanie 
strategického manažmentu 

� slabá platobná disciplína podnikov v 
odvetví 

� slabé využívanie genofondu plemien 
malých prežúvavcov 

Externé podnikateľské prostredie 
Príležitosti Hrozby 

� vysoká popularita a unikátnosť 
slovenských syrárskych špecialít v 
niektorých krajinách sveta 
(predovšetkým bryndza a parenica, 
avšak aj korbáčiky, nite a pod.) 

� deficitný trh jatočných oviec v EÚ s 
podobným výhľadom 

� využívanie programov EÚ na podporu 
financovania investičných projektov v 
chove oviec 

� vhodnosť využívaného prostredia na 
agroturistiku 

� zvýšenie spotreby ovčieho mlieka a 
mliečnych výrobkov na Slovensku 

� potenciálny dopyt po agroproduktoch 
pre racionálnu výživu z chovu oviec a 
nové svetové trendy využitia ovčieho 
mlieka v oblasti geriatrickej výživy a 
liečebnej kozmetiky 

� možná konkurencia zo strany 
niektorých krajín strednej a 
východnej Európy 

� zaostalosť odvetvia, predovšetkým v 
technickej, technologickej či 
inovačnej oblasti  

Zdroj: vlastné spracovanie autormi 
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Vzhľadom k súčasnému celosvetovému ponímaniu trhu s ovčími komoditami je potrebné, 
aby poľnohospodárske podniky venovali dostatočnú pozornosť nielen domácej, ale aj 
zahraničnej konkurencii. Je potrebné, aby udržali v rovnováhe svoju konkurenčnú i 
zákaznícku orientáciu. Svojich konkurentov i zákazníkov musia tieto agropodniky sledovať, 
aby boli schopné vytvárať efektívne stratégie. Treba si však uvedomiť, že zachovanie 
originality a prvotriednosti niektorých agroproduktov z chovu oviec je predpokladom k 
postupnému vytváraniu imidžu týchto agroproduktov. 

Záver 
Realizácia ovčích agroproduktov a efektívny odbyt produktov chovu oviec sa stávajú 

dôležitou súčasťou manažérskej aktivity podnikateľských subjektov v odvetví 
poľnohospodárstva a potravinárstva. Vyššia kúpyschopnosť obyvateľstva na území 
Slovenskej republiky je predovšetkým na západnom Slovensku, čo sa odráža aj na vyššom 
predaji produktov z chovu oviec. Slovenskí producenti, ktorí exportujú ovčie produkty boli 
závislí od splnenia hygienických a veterinárnych podmienok, ktoré vyžaduje Európska únia. 
Neustále sa prispôsobujú tvrdému konkurenčnému tlaku a prísnym podmienkam trhu, ktoré 
nastoľuje Európska únia. Slovenská republika je krajina s vhodnými prírodnými a 
klimatickými podmienkami pre chov malých prežúvavcov a je konkurencieschopná v 
budúcnosti vyrábať z produktov chovu oviec kvalitné a zdravé potraviny. 
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Trendy personálního managementu#### 
Trends of Personnel Management 

Otakar Němec∗ – Alois Surynek∗ 

ABSTRAKT   

Cílem textu je identifikovat změny, ke kterým dochází v posledních několika letech (od roku 
2006) v oblasti trhu práce, personálního managementu a trhu práce v České republice. Na 
základě statistických údajů konstatují, že vývoj ekonomiky od roku 2006 nebyl provázen 
žádnými významnými změnami v oblasti zaměstnání, které by se mohly charakterizovat jako 
kvalitativní zvrat. Trendy, které se v oblasti trhu práce, zaměstnání a personalistiky objevují 
mají relativně dlouhou historii a nejsou zapříčiněny nepříznivou ekonomickou situací České 
republiky i jiných zemí. 

Klí čová slova: Mzdy; zaměstnanec; trh práce; personální management. 

ABSTRACT   

The text aims to identify changes that occur in the last few years (since 2006) in labor, 
personnel management and labor market in the Czech Republic. Based on the statistics state 
that economic development since 2006 was not accompanied by any significant changes in 
employment, which could be characterized as qualitative breakthroughs. Trends in the labor 
market, employment and human resources there are have a relatively long history and are not 
caused by the unfavorable economic situation in the Czech Republic and other countries. 

Key words: Wages; employee; labor market; personnel management. 

JEL classification: J24, J31 

 

Úvod 
Tématem tohoto příspěvku jsou změny na trhu práce a v personálním managementu a 

cílem autorů je tyto změny systematizovat a popsat v širších dimenzích. Jak bylo ukázáno 
v jiných publikacích (Kislingerová, 2011; Surynek, 2012), ke změnám na trhu práce dochází, 
ale nikoli v důsledku ekonomické krize posledních let, ale jedná se o proces dlouhodobější. 
Pokud se nějakým způsobem vliv krize projevil, pak pouze prohloubila stávající trendy. 
Změny, ke kterým dochází na trhu práce, jsou sledovány jako změny ekonomické a v tom 
především změny v příjmech, změny v rovině právních norem, a to trendy změn zákoníku 
práce a zákona o zaměstnanosti a změny sociální, to jsou změny v zaměstnanosti, ve vnímání 
ekonomické situace a jejího hodnocení a v pracovní prestiži. Dále jsou prezentovány reakce 
ze strany personálního managementu na tyto tendence, a to jako využívání agenturní formy 
zaměstnání, e-recruitment a v poslední době budování národní soustavy povolání, která má 

                                                 
# Článek byl vytvořen z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 

organizace (projekt „Konkurenceschopnost“, kód projektu VŠE IP300040), dílčí projekt „Rozhodující aspekty 
vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému“. 
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být způsobem vyrovnávání potřeb zaměstnavatelů po zaměstnancích s odpovídající 
kvalifikací. 

Příjmy a hodnocení situace zaměstnanci 

Vývoj zaměstnaneckých příjmů 

Podle komentáře Českého statistického úřadu (Holý, 1012) průměrná mzda v České 
republice se ve 2. čtvrtletí 2012 zvýšila nomimálně o 2,3% proti stejnému období předchozího 
roku. Protože růst spotřebitelských cen ve stejném období činil 3,4%, klesla reálná kupní síla 
o 1,1 procenta. Aktuální vývoj ukazuje na shodná růst nominálních výdělků ve sféře 
podnikatelské i nepodnikatelské o 2,3% a reálný pokles o 1,1%. Zatímco podnikatelská sféra 
zažívá pokles reálné průměrné mzdy až letos, v nepodnikatelské sféře je negativní trend 
nepřetržitý od 3. čtvrtletí 2010.  

Jak je zobrazeno v grafu 1, docházelo ve sledovaných letech postupně k vyrovnávání 
průměrných příjmů mezi ziskovou a neziskovou sférou, projevující se rychlejším růstem ve 
sféře podnikatelské a stagnací ve sféře nepodnikatelské. 

Podrobnější zobrazení vývoje příjmů je v třídění podle KZAM. Jako střední hodnota byl 
využit medián, který není natolik ovlivněn extrémními krajními hodnotami. Při pohledu na 
medián příjmů podle KZAM v letech 2006 – 2010 jsou samozřejmě zřetelné rozdíly mezi 
skupinami povolání. V po sobě následujících letech se ve všech skupinách zaměstnání 
postupně zvyšuje nominální příjem s výjimkou roku 2009. V tomto roce poklesl průměrný 
příjem ve skupině zaměstnanců „kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a rybolovu“ o 
290 Kč, ve skupině „řemeslníci, kvalifikovaní výrobci a zpracovatelé“ o 579 Kč a ve skupině 
„obsluha strojů a zařízení“ o 309 Kč. V roce 2010 byl potom průměrný příjem i u těchto 
skupin vyšší, než v roce 2008. Tento fakt přesně odpovídá zjištěním z empirického šetření 
provedeného týmem výzkumného záměru FPH VŠE Praha v roce 2009. (Kislingerová a kol., 
2010) Zde bylo konstatováno, že ve výrobních podnicích dochází vlivem krize k výrazné 
snaze omezit mzdové náklady. Výsledky empirického šetření se statistickými údaji se tak 
shodují. 
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Obr. 1: Průměrný příjem v podnikatelské a nepodnikatelské sféře v letech 2006 - 2011 
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Zdroj: Český statistický úřad, zpracování vlastní. 

 

Tab. 1: Medián měsíční ho příjmu podle KZAM 

 2007 2008 2009 2010 
Příslušníci armády 22925 24606 24743 24844 
Zákonodárci, vedoucí a řídící 
pracovníci 

36364 38536 38708 39049 

Vědečtí a odborní duševní pracovníci 27444 29057 29707 29720 
Techničtí, zdravotní a pedagogičtí 
pracovníci 

23933 25319 25705 26149 

Nižší administrativní pracovníci 17995 19494 19542 19708 
Provozní pracovníci ve službách a 
obchodě 

13702 14481 14559 14551 

Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, 
lesnictví a rybolovu 

16091 17010 16720 17184 

Řemeslníci, kvalifikovaní výrobci a 
zpracovatelé 

19468 20865 20286 20954 

Obsluha strojů a zařízení 19274 20403 20094 20647 
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 12592 13093 13222 13400 
Celkem 20908 22217 22229 22608 

Zdroj: Český statistický úřad, zpracování vlastní. 

 

V příjmech domácností nelze identifikovat příznaky dramatické změny ve smyslu 
zastavení nárůstu nejnižších příjmů. Dále je v tabulce uvedena struktura zaměstnanců podle 
výše mzdy. Pokud odhlédneme od celkové hladiny příjmů a od toho, co si lze za tyto příjmy 
pořídit, ukazují data na vcelku příznivý trend, tj postupné ubývání podílu zaměstnanců 
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s nízkými příjmy a nárůst podílu vyššími. Ovšem pokud jde o absolutní výši příjmů, tak 
v roce 2010 byla 1/8 zaměstnanců s příjmem méně než 14 000 Kč a 1/5 s příjmem pod 16 000 
Kč. A jak bylo výše řečeno příznivý vývoj se pravděpodobně zastavil. 

Tab. 2: Struktura zaměstnanců podle výše hrubé měsíční mzdy v České republice 
(v%) 

    2006    2007    2008    2009    2010 
Do 10 000    5,62    3,87    3,20    3,02    3,03 
10 001 – 12 000    7,02    5,66    4,71    4,69    4,49 
12 001 – 14 000    8,81    7,49    6,17    6,30    5,84 
14 001 – 16 000   10,12    9,03    7,60    7,61    7,25 
16 001 – 18 000   10,49    9,73    8,87    8,80    8,28 
18 001 – 20 000   10,47    9,82    9,50    9,26    9,14 
20 001 – 30 000   31,71   35,14   36,91   36,40   36,97 
30 001 – 40 000    8,87   10,81   13,16   13,32   13,94 
40 001 a více    6,90    8,46    9,89   10,63   11,06 
Celkem 100 100 100 100 100 

Zdroj: Český statistický úřad, zpracování vlastní. 

 

Vývoj zaměstnanosti a hodnocení ekonomického vývoje 

Pokud jde o počet zaměstnaných ve sféře podnikatelské a nepodnikatelské, projevují se 
výkyvy počtů zaměstnaných v podnikatelské sféře. Zde lze registrovat pokles počtu 
zaměstnaných v roce 2009, tj. v době hospodářského poklesu s tím, že po následném mírném 
vzestupu v roce 2010 zůstal počet zaměstnaných v ziskové sféře stejný jako v době poklesu. 
V nepodnikatelské sféře počet zaměstnaných mírné kolísal, ale nikoli tak zřetelně jako ve 
sféře podnikatelské. V nepodnikatelské sféře se rovněž a logicky neprojevil hospodářský 
pokles roku 2009 a ani v roce následujícím. 

V roce 2009 došlo v české ekonomice k poklesu v ekonomických výsledcích a o od té 
doby se situace nijak výrazně nezlepšila. V žádném případě není možné říci, že by byl 
nastartován významný ekonomický vzestup, první informace o roku 2011 mluví o nižší 
hodnotě nárůstu než v roce 2010 a v prvním čtvrtletí roku 2012 se jedná o pokles -1 procentní 
bod.  
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Obr. 2: Počet zaměstnanců v podnikatelské a nepodnikatelské sféře 

 
Zdroj: Český statistický úřad, zpracování vlastní. 

 

Tab. 3: Růst HDP České republiky (ve stálých cenách) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
  3,1   2,1   3,8   4,7   6,8   7,0   5,7   3,1   -4,7   2,7 

Zdroj: Český statistický úřad, zpracování vlastní. 

Při porovnání údajů o růstu ekonomiky ČR a údajů o nezaměstnanosti ukazuje se, že nižší 
ekonomická výkonnost přináší vyšší nezaměstnanost a naopak růst výkonu je spojen 
s poklesem nezaměstnanosti, i když s logicky snadno zdůvodnitelným určitým časovým 
zpožděním. 

Tab. 4: Nezaměstnanost v České republice v letech 2001 – 2010 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
  8,13   7,28   7,78   8,30   7,93   7,14   5,32   4,39   6,66   7,3 

Zdroj: Český statistický úřad, zpracování vlastní. 

V souladu s údaji o vývoji ekonomiky a nezaměstnanosti se projevuje hodnocení 
ekonomické úrovni občany České republiky. V empirickém šetření Centra pro výzkum 
veřejného mínění SoÚ AV ČR se konstatuje, že po roce 2008 dochází k výraznému poklesu 
v hodnocení ekonomické úrovně České republiky. Číselně vyjádřeno, v polovině roku 2008 
byl rozdíl mezi příznivými a nepříznivými hodnoceními 16 procentních bodů, v roce 2009 50 
bodů, 2010 56 bodů, 2011 55 bodů a 2012 61 bodů, vždy s převahou nepříznivých hodnocení 
(Červenka, 2012). Příznivěji hodnotí ekonomickou situaci České republiky osoby s vyšší 
životní úrovní. Protože kolísání hodnot kopíruje do značné míry reálnou ekonomickou 
výkonnost, je možné považovat odpovědi respondentů za reflexi situace podle získaných 
informací a vlastní zkušenosti. 
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Trend v hodnocení materiálních životních podmínek je v České republice dlouhodobě 
vzestupná, tj. posun k příznivějšímu hodnocení. V poslední době nastal obrat k nepříznivému 
hodnocení na přelomu let 2009 a 2010 a po krátkodobém vzestupu se hodnocení změnilo 
k horšímu v polovině roku 2011 a na této úrovni setrvává do současnosti. 

Rovina názorů zaměstnanců na vlastní postavení v zaměstnání a společnosti do jisté míry 
odpovídá celkovému stavu ekonomiky a především reflexi vlastních zkušeností se změnami, 
které v jeho případě lze zaznamenat. Je otázkou, jaké změny v rovině zaměstnání se prosazují 
a jaké nové situace se ve zkušenosti pracovníků budou objevovat. 

Vybrané trendy personálního managementu 

Agenturní zaměstnávání 

Agenturní zaměstnávání představuje dynamicky se rozvíjející formu tzv. flexibilního 
zaměstnání. Z celosvětového hlediska se nejedná o žádnou novinku – firmy už řadu let tuto 
službu hojně využívají, avšak v České republice je oficiální historie agenturního zaměstnávání 
relativně krátká. Institut agenturního zaměstnávání byl do české legislativy zanesen až ke 
konci roku 2004 a to v souvislosti s potřebou reakce na měnící se požadavky trhu práce. 
Agenturní zaměstnávání skýtá řadu výhod jak pro firmy, které ho využívají, tak i pro samotné 
agenturní zaměstnance. Na druhou stranu jsou s ním samozřejmě spojeny i určité nevýhody. 

Agenturní zaměstnávání představuje jednu z možností, jak lze přistupovat k získávání a 
výběru zaměstnanců. Podstata agenturního zaměstnávání spočívá v tom, že firma si u 
agentury práce objedná určitý počet pracovníků s daným profilem k obsazení přesně 
definované pracovního místa, agentura práce následně tyto pracovníky vyhledá, zaměstná je 
jako své zaměstnance a dané firmě je na dohodnutou dobu zapůjčí. V České republice 
agenturní zaměstnance využívají zejména velké zahraniční firmy, avšak i české firmy si na 
tuto službu pomalu zvykají a stávají se čím dál tím častěji jejími uživateli (Semorádová, 
2006). 

Firmy využívají agenturní zaměstnávání zejména kvůli jeho flexibilitě. Umožňuje jim 
pružně reagovat na náhlé změny v potřebě pracovních sil. Agentura práce je schopna téměř 
okamžitě zajistit dostatek kvalifikovaných pracovníků. Agenturní zaměstnávání tak pomáhá 
zvyšovat konkurenceschopnost firem na trhu – firma musí být schopna rychle reagovat na 
nové požadavky trhu a právě využití agenturních pracovníků je jedním z prostředků, který jí 
toto umožňuje (Kostadinovová, 2011). Využití agenturních zaměstnanců dává firmám 
možnost optimalizovat počet interních zaměstnanců a vede tak k efektivnímu využívání 
lidských zdrojů, což následně přispívá k růstu produktivity práce (Semorádová, 2006). 
Nevýhodou je však to, že služba agenturního zaměstnávání není zrovna nejlevnější záležitostí 
a při řádném dodržování zákonů, kdy agenturní zaměstnanci mají srovnatelné mzdové a 
pracovní podmínky jako srovnatelní zaměstnanci uživatele, jsou výdaje na agenturní 
zaměstnance vyšší než na vlastní zaměstnance. Klíčovou výhodou agenturního zaměstnávání 
je to, že zaměstnancům umožňuje získat cenné zkušenosti a díky tomu zvýšit jejich 
konkurenční výhodu na trhu práce.  Někteří lidé agenturní zaměstnávání upřednostňují kvůli 
jeho flexibilitě. Jako hlavní výhodu vidí většinou to, že agenturní zaměstnávání poskytuje 
určitou volnost ve směřování profesní dráhy a proměnlivost pracovní činnosti. Umožňuje jim 
seznámit se s různými lidmi a poznat různé firmy. Jiní lidé naopak vidí v agenturním 
zaměstnávání příležitost získat stálý pracovní poměr. Výhody, které agenturní zaměstnávání 
dále přináší, jsou relativně široká nabídka pracovních míst a možnost rychlého získání 
pracovního uplatnění. 
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Agenturní pracovníci jsou však vystaveni i řadě nepříznivých faktorů. Největší nevýhodou 
agenturního zaměstnávání je zajisté nejistota, která se týká délky trvání pracovního poměru – 
ten totiž může být velmi rychle ukončen. Agenturním zaměstnancům může zajisté vadit i 
nekontinuita pracovní kariéry. Problém představuje i fakt, že agenturní pracovníci jsou často 
vystaveni horším mzdovým a pracovním podmínkám než srovnatelní zaměstnanci uživatele 
přesto, že zákon tyto praktiky zakazuje.  

V České republice je agenturní zaměstnávání v rámci veřejného práva legislativně 
upraveno zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a v rámci soukromého práva zákonem č. 
262/2006 Sb., zákoník práce. Dle zákona o zaměstnanosti se agentury práce podílí vedle 
Úřadu práce ČR na zprostředkování zaměstnání. Tím se v případě agentur práce chápe 
zaměstnání fyzické osoby za účelem výkonu práce pro uživatele. Agenturní zaměstnávání 
představuje podnikatelskou činnost – agentury práce zprostředkovávají zaměstnání za úhradu 
a mohou vykazovat zisk. Agentura práce může tuto úhradu požadovat pouze od svých klientů 
– firem, kterým zajišťuje agenturní zaměstnance. Úhradu naopak nesmí požadovat od 
fyzických osob, kterým v rámci agenturního zaměstnávání práci zprostředkovává. Pro 
agenturní zaměstnávání je typická výrazná flexibilita ale i značně oslabené právní jistoty 
agenturního zaměstnance (Šubrt, 2008). Vůle řešit problém omezených právních jistot, který 
je s flexibilními formami zaměstnání často spojen, je patrná ze snahy o modernizaci systémů 
pracovního práva v mnoha zemích. Například na úrovni Evropské unie se usiluje o to, aby 
členské země zakomponovaly do svých systémů pracovního práva tzv. princip flexicurity. 
Ten má současně zajistit jak dosažení požadovaného stupně flexibility, tak i dosažení určité 
míry právních jistot zaměstnanců (Kostadinovová, 2011).  

E-recruiment 

Pod pojmem e-recruitment (nebo také online recruitment) rozumíme použití moderních 
technologií a webových nástrojů za účelem oslovení, informování, vytipování a získávání 
uchazečů o zaměstnání. Jedná se o systém získávání zaměstnanců, který v posledních letech 
zažil obrovský boom. Předpona E identifikuje, že se jedná o proces získávání zaměstnanců 
realizovaný za použití elektronických zdrojů, především internetu, neboť řada procesů 
získávání bylo přesunuto na internet (online – nábor). Díky tomu, že se tyto činnosti 
elektronizovaly, je možno používat moderní technologie (např. data-mining) a čerpat 
informace uložené v databázích. Volná pracovní místa se začínají nabízet online (např. Job 
Advertising Boards). Komunikace je možná přes webové stránky organizací, specializovaný 
software k získávání a výběru zaměstnanců, portály práce (job-portály), blogy, e-maily, ale i 
přes SMS, MMS, sociální sítě jako Facebook, LinkedIn, Twitter, ale i Google, Youtube, 
Myspace. E-recruitment se stal tak i fenoménem moderního managementu a komunikace na 
trhu práce a získává stále větší popularitu.  

Mezi výhody e-recruitmentu patří rychlost - uchazeči o zaměstnání se spárují velmi rychle 
s nabídkami volných pracovních míst. Úspora nákladů - čas, finance, atd., a to jak pro 
zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. S touto formou získávání zaměstnanců jsou spojeny 
mnohem menší náklady než např. na inzerát v novinách nebo v ostatních mediích. Je možnost 
pracovat s uchazečem nezávisle. Nezávisle s informacemi o uchazeči pracuje např. personální 
útvar a zároveň liniový manažer. Mezi další výhody je feedback, na volná pracovní místa se 
hlásí větší množství uchazečů, větší geografický dosah. Díky e-formě je jednoduchá integrace 
internetu do dalších personálních procesů. Nabídka volných míst může být více popisná – 
tedy delší. Tyto nabídky mohou být napsány kdykoli – v podstatě 24 hodin denně. 
Samozřejmostí je výhoda hypertextu, vše je online, vše je propojeno, na vše se odkazuje.Mezi 
nevýhody e-recruitmentu se zpravidla uvádí to, že se na volné pozice hlásí více uchazečů, ale 
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řada z nich může být nekvalifikovaných. To ztěžuje práci personalistů, případně dalších osob 
zodpovědný za získávání zaměstnanců. Tento problém je však určitým způsobem řešitelný 
cestou výběru sofistikovaných softwarových řešení, kdy součástí takového systému jsou tzv. 
resume scanners – filtry, které hned na počátku vyfiltrují nevhodné kandidáty, podle určitého, 
předem daného kritéria. Samozřejmostí je mít tyto filtry aktualizované podle požadavků 
pracovních míst. Jako jeden z dalších argumentů proti e-recruitmentu zaznívá, že ne každý je 
online, má přístup k internetu, pohybuje se na síti, atd. 

Shrneme-li, pak e-recruitment lze podle nástrojů, které zaměstnavatelé k získávání 
zaměstnanců využívají, rozdělit na následující okruhy - online recruitment pomocí webových 
stránek zaměstnavatele, online recruitment pomocí nabídkových portálů práce, online 
recruitment pomocí sociálních sítí. Mezi nejnovější trendy v e-recruitmentu patří využití 
sociálních sítí. Mezi nejznámější profesní sociální síť patří LinkedIn, která byla uvedena do 
provozu v r. 2003. 

Národní soustava povolání (NSP)  

Konkurence firem, technický pokrok, konkurence pracovníků na trhu práce a jiné 
vyvolávají potřebu rychlé obměny ve vzdělávání ve směru vyšší efektivity vzdělávání, 
výměny lidí v pracovních pozicích a nutnost člověka adaptovat se na novou práci a 
celoživotního vzdělávání jako reakce na nastolování nových poznatků. Uvedené procesy jsou 
navíc příčinou disproporcí na trhu práce. Jedním z významných nástrojů, které jsou utvářeny 
pro řešení strukturálních disproporcí na trhu práce v České republice, je Národní soustava 
povolání a Národní soustava kvalifikací. Dále citujeme z textu, kterým se uvedená instituce 
prezentuje na oficiálních internetových stránkách.99  

Národní soustava povolání je vytvářena jako soustavně rozvíjený katalog profesí a 
požadavků na jejich výkon. Tento katalog bude veřejně dostupný na internetu. Ve výsledku 
by se mělo jednat o kvalifikovaný popis obecné situace na českém trhu práce z hlediska 
nabídky a poptávky po pracovnících. (Není přehledem volných pracovních míst a zájemců o 
práci, nemá tento konkrétní účinek. Obsahuje průběžně aktualizované popisy povolání a 
typových pozic, včetně popisu podrobných požadavků na vykonavatele práce – pracovníky ve 
formě obecných a odborných kompetencí. Základním zdrojem informací o těchto 
kompetencích jsou zaměstnavatelé, profesní organizace, svazy, cechy aj. 

Hlavní cíle Národní soustavy povolání: 

• Posílení role zaměstnavatelů v procesu rozvoje lidských zdrojů.  

• Zajištění informovanosti vzdělavatelů o potřebách trhu práce na lidské zdroje.  

• Prosazování potřeb trhu práce do systému vzdělávání.  

• Masivní zapojení odborníků z řad sociálních a dalších partnerů do procesů sběru a 
zpracování informací o kvalifikačních potřebách trhu práce prostřednictvím Sektorových 
rad.  

• Zvýšení mobility a flexibility na trhu práce v rámci ČR i celé EU. 

                                                 

99 http://info.nsp.cz/default.aspx (cit. 22. 6. 2012) 
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Požadavky trhu práce identifikované pro potřebu Národní soustavy povolání jsou 
získávány prostřednictvím tzv. sektorových rad, to jsou organizace zaměstnavatelů 
zapojených do projektu. Dále se na programu budou podílet krajské rady pro rozvoj lidských 
zdrojů, územně správní celky (regiony), Úřad práce ČR, jednotlivé resorty a vzdělavatelé. 

Na základě těchto informací z Národního systému povolání je budována i Národní 
soustava kvalifikací, která zprostředkovává tyto požadavky vzdělávacím institucím. Tato 
soustava kvalifikací umožní předávat vzdělavatelům přesné a ucelené údaje nutné pro 
formování skutečně uplatnitelných kvalifikací. Také zjednoduší prokazování schopností 
nutných pro vykonávání konkrétní práce či povolání v zemích EU, protože bude v souladu s 
metodikou Evropského rámce kvalifikací. Díky tomu mohou být připravováni budoucí 
absolventi tak, aby jejich získané znalosti a dovednosti posilovaly uplatnitelnost absolventů 
na trhu práce v České republice, ale i v jiných státech Evropské unie bez nutnosti dlouhého 
zapracování se.  

Velmi racionální myšlenka o nalezení informačního prostoru pro vzájemnou konfrontaci 
potřeb podnikajících subjektů, zájmů státních orgánů a snah vzdělávacích zařízení, je reálně 
komplikována některými neovládanými procesy. 

Především je tento systém závislý na neustálém toku relevantních informací. Systém může 
být ohrožen jak nedostatkem těchto informací, tak i jejich nadbytkem. V případě nedostatku 
relevantních informací mohou i pozitivní snahy zúčastněných stran posilovat disproporce, 
které mají být tímto systémem odstraněny a čím vyšší bude úsilí zúčastněných stran, tím větší 
disproporce mohou být nastoleny. V případě nadbytku informací, které si můžeme představit 
zejména jako velké množství detailních a neprovázaných informací, hrozí ochromení systému 
jednak zahlcením potenciálu zúčastněných subjektů a jednak ovládnutím mysli těchto 
subjektů, že všechno souvisí se vším, a že je marné se pokoušet věci řídit. 

Uvedený systém musí překonat setrvačnost fungování vzdělávacích zařízení. Především 
připravit nové vzdělávací programy tak, aby přinášely zamýšlené efekty, není záležitostí 
týdnů, měsíců a trvá spíše roky. Jde o identifikaci vzdělávacích potřeb, které budou vycházet 
z praktických potřeb podniků a jejich uspokojování smysluplným obsahem, o hledání 
efektivních forem výuky a hodnocení výsledků. O nalezení vhodné motivace žáků, učňů a 
studentů k tomu získávat dobré znalosti a dovednosti. K tomu se připojuje problém celkového 
hodnocení úspěšnosti absolventů a podíl výuky na této úspěšnosti a s tím hodnocení efektivity 
vzdělávacího zařízení. To znamená, je příčinou neúspěšnost absolventů špatná vzdělávací 
práce nebo chybné zadání, co má absolvent umět? 

Do uvedeného systému nejsou zapojeny pracoviště Ministerstva školství mládeže a 
tělovýchovy ČR. Za strategii rozvoje všech stupňů školství (vyjma učňovského) je ale toto 
ministerstvo odpovědné. Přenos požadavků zaměstnavatelů na pracovníky do osnov škol, 
systému státních maturit a akreditací na vysokých školách a univerzitách není zřejmý. 

Je rovněž otázkou, jak mají být formulovány požadavky zaměstnavatelů na pracovníky. 
Žádná vzdělávací soustava není schopná produkovat přesně ty znalosti a dovednosti 
pracovníků pro konkrétní praktickou potřebu. Od doby formulace konkrétního vzdělávacího 
systému do uplatnění prvních absolventů uběhne vždy nějaká doba (pro různé úrovně 
vzdělávání je tato doba různá, ale lze počítat s minimální dobou 5 let). Za tuto dobu se 
v důsledku technického pokroku řada věcí změní. Při formulaci zadání potřeb je proto nutné 
formulovat nikoli současné potřeby, ale odhadované potřeby za pět a více let. Jsou 
zaměstnavatelé a další zainteresované subjekty tohoto odhadu schopny? Jinou věcí je, že 
obecně roste snaha vzdělávacích zařízení produkovat absolventy flexibilní, přizpůsobivé a 
schopné zvládnout reálné problémy (že se to ne vždy daří, je jiné téma). Jak proto formulovat 
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požadavky na kvalifikaci především v této poloze. Navíc, domníváme se, je flexibilita a 
přizpůsobivost více věcí postojů a vůle pracovníka a ne znalostí.  

Problémem při formulování požadavků mohou být odlišné zájmy jednotlivých 
zaměstnavatelů a jejich vyjednávací síla. Lze očekávat, že zájem velkých zaměstnavatelů 
využívajících např. pásové výroby budou shodné se zaměstnavateli v malých firmách 
dávajících občas větší prostor pro samostatnou práci zaměstnanců. Nebude respektování 
požadavků obou naopak posilovat nežádoucí kvalifikační strukturu a malou flexibilitu 
pracovníků? 

Problémem může být rovněž to, do jaké míry mají být procesy vyrovnávání požadavků 
zaměstnavatelů na kvalifikaci pracovníků a fungování vzdělávacích zařízení řízeny a do jaké 
míry mají být ponechány pouze na rozhodnutích zúčastněných stran. Řízení procesů může 
způsobit odpor stran, přirozený průběh zpravidla přináší identifikovatelné efekty až po nějaké 
době a do této doby se může systém jevit jako neefektivní a strany z něj mohou odejít.  

Z uvedených důvodů je proto tato soustava především vhodná pro rozšiřování kvalifikace, 
rekvalifikace a pro podnikové vzdělávací kurzy. 

Závěr 
Je velmi obtížné vyrovnat se se změnami, které současná doba v personálním 

managementu přináší. Obtíže jsou přibližně dvojího druhu. Především chybí autorům a 
jakékoli osobě, která se bude uvedenými věcmi zabývat, časový odstup. V průběhu času se 
mnohé zdánlivě velké věci projeví jako nevýznamné a naopak malé věci jako významné. Dále 
ekonomika jako prostor pro aktivity lidí je skutečnost velmi složitá bez možnosti přímého 
vhledu do mechanismů a zákonitostí. Nalézat jednoznačné ukazatele se nedaří i v případě 
relativní jednoduché skutečnosti – postavení zaměstnance. 

Přesto si dovolujeme vyslovit závěr, že poslední vývoj ekonomiky nepřináší v oblasti 
personální radikální kvalitativní změny. Ta ale neznamená, že žádné změny nenastaly. Nejsou 
však důsledkem událostí posledních let, ale změn, které se postupně na poli personálního 
managementu prosazovaly. Ekonomická krize mohla uvedené procesy urychlit případně lehce 
vychýlit z dosavadních trajektorií vývoje, ale domníváme se, že žádné změny nenastartovala. 
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Pozice vybraných českých průmyslových odvětví 
v globální ekonomice#### 

Position of selected Czech manufacturing sectors in the global 
economy 

Inka Neumaierová * – Ivan Neumaier **  

ABSTRAKT   

Příspěvek směřuje k odhalení úlohy dvou vybraných českých průmyslových odvětví 
(automobilového průmyslu a výroby počítačů) v globálních hodnotových řetězcích. Za tímto 
účelem jsou u uvedených odvětví, tvořících páteř českého exportu, propočteny vybrané 
parametry detekující jejich pozici v hodnotových řetězcích vč. toho, do jaké míry se jedná 
pouze o montovny. Výsledky jsou srovnány se Slovenskem, Německem a USA.   

Klí čová slova: Globální hodnotový řetězec; Automobilový průmysl; Výroba počítačů. 

ABSTRACT   

Contribution aims to reveal the role of two selected Czech manufacturing sectors (automotive 
industry and computer manufacturing) within the global value chains. For this purpose there 
are calculated selected parameters detecting position within the value chains and “rate 
of assembly” in the sectors that make up the backbone of Czech exports. The results are 
compared with Slovakia, Germany and the USA. 

Key words: Global value chain; Automotive industry; Computer manufacturing. 

JEL classification:  L62, L63, M21 

Úvodem 
Většinou se hovoří pouze o dynamickém růstu českého exportu, rekordních přebytcích 

obchodní bilance a růstu exportu na hlavu. Již málokdo si ale všimne, že výrazně narostla 
potřeba nutného importu pro realizaci exportu. Na každou korunu exportu ČR v období 1995 
až 2000 potřebovala 29,08 haléřů dovozu a v období 2005 až 2010 už 48,35 haléřů. 

Je důležité si uvědomit, že 54,5 % českého exportu připadá na stroje a dopravní 
prostředky (přičemž 10 nejvýznamnějších položek podle SITC3100 představuje 40 % exportu). 
Pokud jde o dynamiku vývoje, od roku 2003 nejpřekotněji rostl vývoz počítačů.  Teritoriálně  
směřuje 83 % exportu do EU (v rámci toho tvoří 32 % Německo).  

Zaměříme se na dovozní náročnost nejvýznamnějšího  a nejdynamičtějšího  českého 
exportní odvětví (automobilový průmysl a výroba počítačů) a prozkoumáme jejich pozici 
v globální ekonomice podrobněji.  

                                                 
#  Článek je zpracován v návaznosti na výzkumný projekt Generátory tvorby hodnoty registrovaný u Grantové 

agentury České republiky pod evidenčním číslem 402/09/0173 
*  doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc. - docent, VŠE v Praze, FPH, Katedra podnikové ekonomiky  
**   Ing. Ivan Neumaier – analytik, MPO ČR  
100  Standard International Trade Classification v třímístném členění 
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Z hlediska svého charakteru existují dva druhy odvětví zpracovatelského průmyslu – 
montážního a nemontážního typu. Rozhodli jsme se zaměřit na vybraná montážní odvětví 
(strojírenství, elektrotechnika a dopravní strojírenství) a získat pohled na jejich pozici 
v globální ekonomice (mezinárodní dělbě práce).  

V těchto odvětvích působí mnoho nadnárodních firem a ty ČR zapojují do svých 
globálních hodnotových řetězců. To je pozitivní, ale problémem ovšem je, že zapojení bývá 
často formou „montovny“.  

Montovny jsou často vnímány spíše negativně, ale mají i své pozitivní stránky. Jde o 
zapojení výroby v ČR do globálních hodnotových řetězců, což znamená práci pro lidi žijící 
v ČR a růst vývozu. Pokud by zahraniční firmy montovnu do ČR neumístily, nebyla by práce 
ani vývoz.  

Negativní dopad montoven je, že výzkum a vývoj je v jiných státech, velký nárůst vývozu 
je svázán také s velkým nárůstem dovozu a zisky jsou vyváděny do mateřských zemí 
nadnárodních firem.  

Cílem našeho příspěvku je zamyslet se nad indikátory charakteru montoven a pomocí 
jednoduchých kritérií odhalit stupeň charakteru montoven nejvýznamnějších českých 
exportních odvětví.  

Současně chceme nabídnout srovnání parametrů detekujících pozici v globálních 
hodnotových řetězcích vč. toho, do jaké míry se jedná pouze o montovny se Slovenskem, 
Německem a USA.  

V současnosti je při hodnocení zahraničních investic kladen důraz na to, aby se nejednalo 
výlučně o montovny. Hodnocení úrovně charakteru montovny u těchto investic je tedy velmi 
aktuální. 

Charakteristika profilu montovny 
Montovnu chápeme jako takové postavení v dělbě práce v rámci globálního hodnotového 

řetězce, kdy z dovezených dílů je zkompletován výrobek nebo polotovar a ten je opět 
vyvezen. Jedná se tedy o kompletační montáž vyžadující zaměstnání méně kvalifikované 
pracovní síly, kdy absentuje jak fáze výzkumu a vývoje (inovace), tak realizace přidané 
hodnoty z prodeje. 

Předpokládaný profil montoven charakterizujeme pomocí následujících kritérií a jejich 
hodnot: 

• odvětví musí mít montážní charakter,  

• odvětví má vysoký podíl podniků pod zahraniční kontrolou, měřený podílem těchto 
podniků na obratu, 

• odvětví vykazuje velmi dynamický růst exportu, 

• náročnost exportu odvětví na dovoz, sledovaná ukazatelem 
vývoz

vývozprodovoz
, je vysoká, 

• inovativní aktivita odvětví podchycená prostřednictvím ukazatele 

obrat

vývojavýzkumnavýdaje
 je nízká, 
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• schopnost odvětví tvořit dostatečný zisk, kterou vzhledem k dostupnosti dat musíme 

odhadovat pomocí ukazatele podílu hrubého operačního přebytku101 na obratu 
obrat

HOP
, je 

malá.  

Charakter vybraných odvětví 
Typickým odvětvím s montážním charakterem je výroba počítačů, mobilních telefonů a 

dalších elektronických výrobků. Skládají se z malých a tudíž snadno přepravitelných 
součástek a montáž nebývá náročná na kvalifikaci pracovní síly. Jde o hromadnou výrobu, 
kterou lze rozdělit do výrobně oddělených míst. Výroba počítačů má dlouhý hodnotový 
řetězec (výroba mikročipů v Japonsku, základních desek v Jižní Koreji, Číně, kompletace v 
ČR a dodávky finálním zákazníkům v západní Evropě). 

Také výroba aut má montážní charakter. Jedná se většinou o velkosériovou výrobu, kterou 
lze také rozdělit do výrobně oddělených míst.  Automobily mají kratší výrobní řetězec, jde o 
základní výrobní jednotku se subdodavateli spíše „v okolí“. 

Obrázek 1 ukazuje, že odvětví montážního charakteru tvoří více než polovinu českého 
exportu zpracovatelského průmyslu (ZP). Na exportu montážních odvětví se výraznou měrou 
(téměř polovinou) podílí právě námi sledované odvětví výroby aut a počítačů. 

Obr. 1: Vývoj exportu odvětví montážního charakteru 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Počítače 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 1,0 2,4 3,1 4,1 4,9 7,4 9,0 10,1 8,2 10,8 13,6

Auta 1,1 1,1 1,4 2,0 2,9 3,9 4,2 4,7 5,5 6,4 7,9 10,5 13,2 16,9 21,2 24,1 20,4 23,8 29,2

Ostatní Montážní 2,3 2,4 3,0 5,2 5,9 8,3 7,6 8,2 9,8 11,0 14,3 20,5 22,7 27,8 37,8 45,5 33,2 38,7 48,7

Ostatní ZP 7,9 8,9 10,8 12,8 12,4 14,4 13,5 14,5 15,8 17,4 21,6 28,2 34,0 38,9 47,6 56,4 42,6 51,3 61,6
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Zdroj: OECD + vlastní výpočty 

Kritéria profilu montovny 
Při propočtech vybraných kritérií jsme se opřeli o kombinaci statistických dat z různých 

zdrojů (především pak MPO ČR a OECD). Snažili jsme se sestavit co nejdelší časové řady a 

                                                 
101  Hrubý operační přebytek (HOP) představuje přidanou hodnotu sníženou a výši osobních nákladů. 
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získat pohled na co nejdelší časové období. Výsledky propočtů jsou obsaženy v obrázcích 2 
až 8.  

Podíl podniků pod zahraniční kontrolou 

Podíl podniků pod zahraniční kontrolou na obratu odvětví je u výroby počítačů 91% a u 
výroby aut 95%. Jinak řečeno, většina obou odvětví je pod zahraniční kontrolou. Rys 
montovny námi zkoumaných odvětví je naplněn.  

Růst exportu 

V grafu na Obr. 2 je vývoj vývozu počítačů z ČR. Pro porovnání jsme do grafu dali také 
vývoj vývozu srovnatelné země (Slovenska), lídra ve výrobě počítačů (USA) a lídra ve 
výrobě aut (Německa), který ve výrobě počítačů je pravděpodobně někde uprostřed 
hodnotového řetězce. I když na první pohled to není zřejmé, počátek globálních řetězců 
výroby počítačů je v USA (vývoj) a také konec (USA inkasuje maximum zisků).  

Růst vývozu počítačů je v roce 2011 (či v roce 2010) oproti roku 1997 u ČR přibližně  68 
násobek, u Slovenska 37 násobek, u Německa 2 násobek a u USA vývoz téměř stagnoval. 
Vzhledem k dynamickému růstu je pravděpodobnost montoven u ČR nejvyšší.  

Obr. 2: Vývoz počítačů v mld. USD 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ČR 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 1,0 2,4 3,1 4,1 4,9 7,4 9,0 10,1 8,2 10,8 13,6

Německo 8,8 9,9 13,0 12,1 12,5 14,3 14,5 17,2 15,8 16,5 19,5 26,9 29,0 31,5 31,4 29,7 24,0 24,3

USA 24,7 29,4 31,0 31,4 35,4 42,0 45,8 51,6 47,8 48,6 57,6 49,4 39,7 41,1 44,0 46,9 49,1 44,9 44,6

Slovensko 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,7 1,0 0,9 0,8 0,9 0,6 0,7 1,1
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Zdroj: OECD + vlastní výpočty 

V grafu na Obr. 3 je vývoj vývozu aut. Lídry odvětví ve výrobě aut jsou jak Německo, tak 
USA. U nich jsou počátky globálních hodnotových řetězců a také konce. Růst vývozu je 
v roce 2011 (či v roce 2010) oproti roku 1997 u Slovenska přibližně na 17 násobku, u ČR na 
10 násobku, u Německa na 2,5 násobku a u USA na 2 násobku. Pravděpodobnost montoven je 
u Slovenska i ČR.  
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Obr. 3: Vývoz aut v mld. USD 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ČR 1,1 1,1 1,4 2,0 2,9 3,9 4,2 4,7 5,5 6,4 7,9 10,5 13,2 16,9 21,2 24,1 20,4 23,8 29,2

Německo 54,1 65,1 79,2 83,9 85,8 97,2 98,7 98,2 105,9 120,8 145,6 167,6 184,0 200,0 238,9 247,8 167,6 213,3

USA 45,9 51,6 54,8 57,2 64,1 63,7 65,6 69,8 65,4 69,6 71,7 78,9 88,9 97,9 111,4 112,5 73,6 101,4 119,5

Slovensko 1,0 2,0 1,9 2,4 2,3 2,9 6,1 6,4 5,9 8,4 13,8 15,8 11,2 13,5 17,6
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Zdroj: Zdroj OECD + vlastní výpočty 

Dovoz pro vývoz 

V grafu na Obr. 4 je podíl dovozu nutného pro vývoz ve vybraných odvětvích. Jde 
pravděpodobně o jeden z nejdůležitějších ukazatelů pro určení stupně montoven. Čím vyšší 
hodnota, tím vyšší zastoupení montoven. Z tohoto pohledu je nejvíce montoven ve výrobě 
počítačů v ČR a ve výrobě aut na Slovensku.   
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Obr. 4: Dovoz nutný pro vývoz 

Počítače ČR
Počítače

Slov
Počítače

Něm
Počítače

USA
Auta ČR Auta Slov Auta Něm Auta USA

1995 46,3% 32,4% 31,2% 24,1% 41,2% 67,3% 25,1% 18,9%

2000 79,6% 70,0% 39,3% 16,6% 66,3% 80,9% 31,4% 23,9%

2005 85,0% 53,5% 39,1% 19,9% 55,6% 73,4% 34,2% 24,7%

2009 81,0% 54,2%
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Zdroj: Zdroj OECD + vlastní výpočty 

Inovační aktivita odvětví 

V grafu na Obr. 5 je podíl výdajů na výzkum a vývoj k obratu ve výrobě počítačů. 
Potvrzuje se zde předpoklad, že státy, kde je v daném odvětví velký podíl montoven, mají 
velmi nízkou inovační aktivitu (Slovensko i ČR).  

V grafu na Obr. 6 je podíl výdajů na výzkum a vývoj k obratu ve výrobě aut. Slovensko 
má podle předpokladu inovační aktivitu prakticky nulovou. Ovšem u ČR je podíl výdajů na 
výzkum a vývoj vcelku dobrý. 102 Odvětví výroby aut má v ČR výrazně lepší postavení 
v globálních hodnotových řetězcích než Slovensko.  

 

Oba grafy potvrzují, kdo má v rukou kormidlo směrující budoucí vývoj zkoumaných 
odvětví. 

 

                                                 

102 Přibližně polovina výdajů na výzkum a vývoj připadá na Škoda Auto a druhá polovina na výrobce 
automobilových dílů. Na TPCA a Hyundai prakticky nic.  
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Obr. 5: Výdaje na výzkum a vývoj k obratu ve výrobě počítačů 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ČR 0,02% 0,03% 0,01% 0,01% 0,03% 0,04% 0,04% 0,01% 0,02% 0,04% 0,03%

Německo 5,09% 3,47% 3,94% 4,08% 3,85% 3,85% 3,96% 4,09% 4,46% 5,77%

USA 3,88% 4,75% 3,68% 4,19% 3,72% 9,00% 7,58% 11,01% 10,69% 13,57%

Slovensko 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Zdroj: Zdroj OECD + vlastní výpočty 

 

Obr. 6:   Výdaje na výzkum a vývoj k obratu ve výrobě aut 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ČR 1,83% 1,70% 1,83% 1,67% 1,63% 1,57% 1,59% 1,37% 1,32% 1,48% 1,55%

Německo 4,82% 5,14% 4,63% 4,68% 5,06% 4,82% 4,34% 4,35% 4,32% 5,01%

USA 3,81% 3,96% 3,86% 3,32% 3,49% 3,22% 3,28% 3,39% 3,21% 3,25%

Slovensko 0,08% 0,05% 0,05% 0,01% 0,01% 0,01% 0,00%
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Zdroj: Zdroj OECD + vlastní výpočty 
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Schopnost tvořit zisk 

V grafu na Obr. 7 je podíl hrubého operačního přebytku (HOP) na obratu ve výrobě 
počítačů a v grafu na Obr. 8 ve výrobě aut. Ve výrobě počítačů je patrný nástup montoven 
v ČR v roce 2002 od kdy se hodnota ukazatele pohybuje okolo nuly a v roce 2006 se dostala 
dokonce pod nulu. V tomto roce nebyly podniky odvětví schopny z přidané hodnoty pokrýt 
ani osobní náklady. Situace na Slovenku je o něco lepší, kdy hodnoty ukazatele vykazují 
velké výkyvy od dobrých hodnot (2005 a 2006) po krizové hodnoty (2008). Zajímavý je 
raketový nárůst inkasa zisků v USA od roku 2004. Pravděpodobně to souvisí také s nárůstem 
inovací. 

Ve výrobě aut je velmi zajímavá situace, kdy nejvyšších hodnot ukazatele dosahuje ČR 
následované Slovenskem. Nejnižších hodnot dosahuje překvapivě lídr odvětví Německo.   
Svoji roli zde pravděpodobně bude hrát cena pracovní síly.   

Obr. 7: HOP/Obrat ve výrobě počítačů 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ČR 15,17% 22,86% 6,19% 0,18% 2,89% 0,24% 0,59% -1,09% 0,38% 0,66% 2,94%

Německo 10,44% 9,53% 5,67% 7,71% 9,33% 12,93% 9,85% 7,76% 10,67% 9,17%

USA 6,66% 6,78% 4,33% 10,53% 7,84% 20,00% 23,89% 29,31% 28,92% 32,38%

Slovensko 3,27% 2,83% 3,99% 4,63% 0,72% 1,68% 17,21% 18,29% 2,76% -5,03% 11,93%
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Zdroj: Zdroj OECD + vlastní výpočty 
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Obr. 8: HOP/Obrat  ve výrobě aut 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ČR 11,90% 9,12% 8,22% 9,73% 8,33% 13,68% 11,05% 10,75% 11,00% 8,56% 9,69%

Německo 4,06% 1,75% 4,56% 4,63% 6,21% 5,44% 5,07% 6,18% 7,44% 4,40%

USA 7,72% 8,09% 8,00% 9,67% 6,30% 8,06% 7,85% 6,85% 6,37% 4,13% 7,45%

Slovensko 18,57% 10,39% 9,12% 8,65% 7,19% 7,89% 6,81% 6,00% 8,32% 7,88% 6,71%
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Zdroj: Zdroj OECD + vlastní výpočty 

Závěr 
Cílem příspěvku bylo: 

• zjistit, co nejlépe odlišuje odvětví s vysokým podílem montoven od odvětví s nízkým 
podílem montoven, 

• přinést informaci o pozici dvou vybraných, výrazně exportních, českých průmyslových 
odvětví v  hodnotových řetězcích globální ekonomiky.  

Jako dobrý indikátor montovny se jeví především výše podílu zahraničního vlastnictví, výše 
nutného dovozu pro vývoz a podíl výdajů na vývoj a výzkum k obratu.  

Vývoj směřuje k vyšší míře zapojení ČR do globálních hodnotových řetězců. Většina toků 
zboží přes hranice je určena potřebami nadnárodních firem vytvářejících tyto hodnotové 
řetězce. 

Výroba počítačů v ČR vykazuje znaky umístění uprostřed hodnotového řetězce – většina 
operací je kompletačního charakteru, s nízkou přidanou hodnotou. Operace s vyšší přidanou 
hodnotou – výzkum a vývoj, design, marketing atd. probíhá v jiných zemích (USA). 

Automobilový průmysl v ČR se podařilo zapojit i do operací s vyšší přidanou hodnotou – 
výzkum a vývoj, design, marketing. Nicméně řada výrob zůstává kompletačního charakteru, 
podobně jako v případě výroby počítačů.  
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Zmeny systému vlastníckej kontroly v závislosti na 
raste podniku 

Changes of Ownership Control System Depending on Company 
Growth   

František Okruhlica∗ 

ABSTRAKT   

Príspevok sa zaoberá problematikou vzťahu systému vlastníckej kontroly a rastu podniku. 
Daná problematika patrí medzi kľúčové a najzložitejšie oblasti správy spoločností. Cieľom 
príspevku je popísať rôzne spôsoby a oblasti vlastníckej kontroly v jednotlivých fázach rastu 
podniku a upozorniť na kritické miesta zmeny systému kontroly. Zvolený spôsob vlastníckej 
kontroly zásadne ovplyvňuje výkonnosť podniku. Teoretické prístupy sú  objasňované na 
konkrétnych príkladoch z praxe vo svete, ako aj Slovenskej republiky a Českej republiky. 

Kľúčové slová: vlastnická kontrola, rast podniku, výkonnosť podniku 

 

ABSTRACT   

This paper relates to relationship of ownership control and company´s growth. This issue is 
one of the key and the most complex areas of Corporate Governance. The aim of this paper is 
to describe different ways and fields of ownership control in particular phases of system. The 
chosen system of ownership control influences the performance of a company fundamentally. 
Theoretical approaches are demonstrated on practical and factual examples from the world, 
the Slovak Republic and the Czech Republic.     

Key words: ownership control, company´s growth, performance of company    

JEL classification: G30, D23  

Vlastníctvo organizácie 
Ekonomické organizácie vznikajú ako zmluvné koalície vlastníkov, vzájomne 

doplňujúcich sa produktívnych zdrojov, vedených spoločným cieľom. Sú pritom založené na 
dobrovoľnej spolupráci v rámci stanovených pravidiel. Jednou zo základných otázok je, kto 
organizáciu vlastní, a teda nesie rozhodujúce riziko, spojené s jej funkčnosťou a komu 
prináleží výsledný zisk a kto nesie prípadnú stratu.  

História ukazuje, že vlastníctvo ekonomickej organizácie ako podniku pripadá spravidla 
vlastníkom tých zdrojov, ktoré sú takzvaným úzkym profilom vzniku podniku a jeho ďalšieho 
rastu [1]. Vlastníci týchto zdrojov zakladajú podnik, stanovujú jeho štruktúry a práva, 
pripadajúce iným vlastníkom zdrojov. Vlastníci potom podnik spravujú a kontrolujú 
špecializovaných manažérov, ktorí riadia spojené zdroje. V súčasnosti zakladajú organizácie 
vlastníci špecifických vzácnych znalostí (vlastníctvo originálnych nápadov a riešení bez 
ohľadu na sektor podnikania, napríklad v informačných technológiách, mobilných 

                                                 
∗ PhDr. František Okruhlica, Ph.D., Katedra stratégie a podnikania, Fakulta managementu, Univerzita  
   Komenského, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava  
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aplikáciách, či módnom návrhárstve). Úzkym profilom môže byť aj schopnosť rýchlej 
a permanentnej expanzie, vytváranie nových potrieb a tým vstup na nové trhy. 

Vlastníci obvykle majú záujem vytvárať dlhodobo funkčné podniky preto, že v nich často 
viažu zdroje dlhodobého charakteru, prípadne zdroje, ktoré sa nedajú pružne presúvať do 
iných oblastí podnikania. Zárukou výnosov bývajú aj dlhodobé vzťahy so zainteresovanými 
stranami (stakeholders).  

Koordinácia v rámci podniku je nevyhnutná pre efektívne plnenie zadaných cieľov pri 
transformácii zdrojov a činností. Koordinácia vyvoláva ekonomické náklady, skladajúce sa 
z výrobných nákladov a transakčných nákladov. Výrobné náklady reflektujú podmienky 
výroby tovaru a poskytovania služieb a znamenajú priame výrobné výdavky. Transakčné 
náklady predstavujú náklady, spojené s technológiou výmenných transakcií a na výmenu 
tovarov a služieb. Transakčné náklady pozostávajú z koordinačných nákladov a motivačných 
nákladov. Koordinačné náklady predstavujú náklady monitorovanie a koordináciu aktivít 
manažérov (získavanie, spracovanie a poskytovanie relevantných informácií vo vnútri 
podniku a navonok, ako aj meranie výkonnosti podniku) [2]. Motivačné náklady predstavujú 
náklady na motiváciu manažérov, aby zosúladili svoje záujmy so záujmami vlastníkov. Ide 
o náklady, spojené s elimináciou morálneho hazardu, či oportunitného správania sa 
manažérov [3]. Dané náklady predstavujú aj náklady zastúpenia medzi vlastníkmi 
a manažérmi – vzťahy principal a agent [4]. Motivačné náklady sú teda nákladmi, vyvolanými 
oportunitným správaním sa manažérov.  

Transakčné náklady sú nenulové a sem patria aj náklady na tvorbu a prevádzku systému 
vlastníckej kontroly v podniku. Vlastník má preto záujem tieto náklady minimalizovať tým, 
že vytvára efektívny systém vlastníckej kontroly, ktorý pružne a plynule mení podľa fázy 
rastu podniku.    

Na úplnom začiatku podnikania sa javí pomerne jednoduché vykonávať „kontrolu voči 
sebe“. Podnikateľom sa môže stať každý človek. Byť však aj úspešným nie je zďaleka 
jednoduché. Výpočet vlastností úspešného podnikateľa je dlhý. Základnou vlastnosťou 
podnikateľa je využívanie takzvaného sedliackeho rozumu a talent vidieť príležitosti, mať 
intuíciu a byť tvorivým vizionárom, ale aj mať sebadôveru a zodpovednosť, trpezlivosť 
a húževnatosť. Mal by presadzovať vlastnú cestu vo všetkých fázach rastu svojho podniku.  

Pozitívnym príkladom je český podnikateľ Zbyněk Frolík, zakladateľ spoločnosti Linet 
Group SE a v súčasnosti jej výkonný riaditeľ. Absolvent kybernetiky pred novembrom 1989 
podnikal v pestovaní s kvetmi. V roku 1990 ako technický námestník pražskej nemocnice 
objavil strategickú medzeru vo výrobe nemocničných lôžok a založil spoločnosť ako 
„greenfield“ v Želevčiciach. Na jeho príklade budeme demonštrovať zmeny vlastníckej 
kontroly v jednotlivých fázach rastu až po súčasnú spoločnosť Linet Group SE. Podobný 
príklad je slovenský podnikateľ Miroslav Trnka ako vlastník vzácnych znalostí v oblasti 
bezpečnostného softwaru založil technologickú spoločnosť Eset, spol. s r.o., Bratislava. Jeho 
spoločnosť patrí k najziskovejším firmám v Slovenskej republike a vo fáze rýchleho rastu sa 
spolieha len na organický rast a má globálne ambície.  

Ako sa podnikanie rozvíja a podnik rastie, vlastník najíma zamestnancov a špecializovaný 
manažment, ktorý má riadením spoločnosti zabezpečiť zhodnotenie investície a zvyšovanie 
hodnoty podniku. Pritom vlastník mení vlastnícku štruktúru v závislosti a rozširuje okruh 
akcionárov o poskytovateľov kapitálu. Vytvára hierarchickú organizačnú štruktúru, typickú 
pre akciovú spoločnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným. Vzniká tak zastupiteľský 
problém, kedy môže dôjsť ku konfliktu medzi akcionármi a manažmentom [6]. Ako sme 
vyššie uviedli, zastupiteľský vzťah vyvoláva transakčné náklady, ktorých výška môže však 
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presiahnuť náklady z rozhodnutí, ktoré nie sú špecifikované v zmluve. To sú zároveň dve 
podmienky pre vznik problémov vlastníckej kontroly, ktorý je potrebné riešiť primeraným 
systémom vlastníckej kontroly. Ak manažéri porušia podmienky zmluvy, akcionári majú 
právo sa dovolať vynútenia svojich práv na súde. Vo vyspelých krajinách sa historicky 
vyvinuli dva rôzne prístupy k zákonnej ochrane vlastníckych, ale aj veriteľských práv. 
V anglosaských krajinách, ako Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Austrália, či Kanada, kde 
sú viac chránené vlastnícke práva, sa vyvinul prístup vnútornej vlastníckej kontroly (outsider 
control system). V Nemecku, Francúzsku, Japonsku, či Južnej Kórei, je preferencia ochrany 
veriteľských práv (insider control system) [6]. Oba rozdielne prístupy k vlastníckej kontrole 
ovplyvnili podmienky rastu podnikov vo svete, ako aj v Slovenskej republike a Českej 
republike.                

Spôsoby a oblasť vlastníckej kontroly 
Ak sa vlastník vzácnych znalostí rozhodne podnikať, musí okrem vyššie uvedených 

vlastností vedieť prijímať riziko. Základným pravidlom stratégie podnikania je byť krok pred 
konkurenciou a odlíšiť sa od nej. Ideálne je, ak podnik pritom prechádza jednotlivými fázami 
vývoja v správnom čase a plynule. Prechodom jednotlivými fázami rastu sa kontinuálne mení 
aj úloha vlastníka v systéme vlastníckej kontroly v podniku. Ako sa menia podnikateľské 
riziká, tak mení vlastník systém vlastníckej kontroly. Zároveň do každého strategického 
rozhodnutia vstupuje do popredia potreba finančných prostriedkov. Totiž platí zásada, že 
investor, ktorý vkladá do podnikania vlastný kapitál, získava práva na rozhodovanie, ale aj 
vlastnícku kontrolu, či práva na výnos a riešenie prípadnej straty. Zmeny vo výkone 
vlastníckej kontroly v závislosti na fáze rastu uvádzame na obrázku 1.     

Obr. 1: Úloha vlastníckej kontroly v podniku 

fáza rastu podniku spôsob kontroly oblasť kontroly 
zrod zakladateľ, rodina a priatelia vnútorná 

rozbiehajúca podnikateľskí anjeli a rizikoví investori vonkajšia 
rýchly rozvoj rizikoví, rozvojoví a strategickí investori vonkajšia 

expanzia - súkromný podnik strategickí investori, investičné banky     vonkajšia 
expanzia - verejný podnik investori na kapitálovom trhu vonkajšia 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Vo fáze zrodu podnikania vlastník vzácnych znalostí a zakladateľ v jednej osobe rieši 
problémy s vývojom produktu v úzkom okruhu najbližších príbuzných a priateľov. Obdobie 
prvých rokov je mimoriadne dôležité pre úspech originálneho nápadu, pretože má neistú 
budúcnosť a dominujú starosti o prežitie projektu. Ako zakladateľovi, ktorý je vlastníkom 
a manažérom v jednej osobe, postačuje systém vnútornej kontroly. Konzultuje s najbližšími 
svoje zámery a často ide o spoločné strategické a finančné rozhodnutia. Ide aj o predštartovú 
investíciu (seed capital), ktorým sa zabezpečuje krytie projektu. Ako príklad môžeme uviesť 
Zbyněka Frolíka, ktorý do nového projektu podnikania vložil vlastných 400 tisíc korún, ktoré 
ušetril z predchádzajúceho podnikania.            

Vo fáze rozbiehania vlastník rozširuje manažérske aktivity na trhu a postupne zamestnáva 
odborníkov, ktorí majú prispieť k inováciám produktov a štandardizácii. Posilňuje 
konkurenčnú výhodu vyššou kvalitou, pružnosťou a osobnými službami. Pre potreby 
financovania, ktoré je v prvých fázach najrizikovejšie, má vlastník možnosti získavania 
rizikového kapitálu (start-up capital) v alternatíve podnikateľských anjelov (business angels) 
a fondov a firiem rizikového kapitálu (venture capital). Kapitálový vstup do rozbiehajúceho sa 
podniku obvykle podmieňuje rizikový investor zmenou na vonkajšiu vlastnícku kontrolu  pri 
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strategických rozhodnutiach na základe získaného podielu v štruktúre vlastníkov. Ako 
pôvodný vlastník síce čiastočne stráca kontrolu nad podnikaním, avšak popri finančnom 
vklade získava aj poradcu a sprostredkovateľa kontaktov. Pôvodný vlastník má ešte 
k dispozícii alternatívu vstupu súkromného strategického investora.  

Príkladov z praxe je viac. Napríklad Linet ako rozbiehajúci podnik sa zaštítil polovičným 
kapitálovým vstupom a menom nemeckého strategického investora Wissner Bosserhoff. Linet 
zároveň angažoval nielen významné kapacity českej vývojovej a designovej základne, ale aj 
rozvinul techniky spolupráce so zákazníkmi. Aj po zmene vlastníckej štruktúry Zbyněk Frolík 
si ponechal právo veta v strategických rozhodnutiach. Český rodinný pivovar Bernard zasa 
zvyšoval svoju konkurencieschopnosť polovičným kapitálovým vstupom belgického 
strategického investora Duvel Moortgat. Podobne rozbiehali podnikanie napríklad americké 
spoločnosti Apple Computers a Sun Systems. Aktívnejší sú aj českí podnikateľskí anjeli: 
príkladom je kapitálový vstup fondu Credo Ventures do spoločnosti Cognitive Security na 
podporu vývoja softwaru proti hackerom.                 

Vo fáze rýchleho rastu podnik obvykle už dosahuje spoľahlivosť a stabilitu. Vlastník už 
ustupuje z manažérskych pozícií a prechádza v spolupráci s ostatnými akcionármi 
k strategickej správe a riadeniu podniku, aby lepšie odhaľoval slabé signály v trendoch 
a zvládal príležitosti na trhu. Zakladajú sa podmienky na permanentnú transformáciu 
organizácie, formalizuje strategické plánovanie a zefektívňuje rozhodovanie. Je vytvorená 
hierarchická organizačná štruktúra a uplatňuje sa systém vonkajšej kontroly nad 
manažérskym tímom. Ako v predchádzajúcej fáze ešte získava finančné zdroje a poradenstvo 
od rizikového a rozvojového kapitálu, prípadne vstupom strategického investora.  

Príkladom môže byť česká farmaceutická spoločnosť Zentiva, do ktorej kapitálovo vstúpil 
ako majoritný akcionár americký investičný fond Warburg Pincus a výrazne jej pomohol pri 
vstupe na nové trhy.  

Podnik v rýchlo meniacom sa konkurenčnom prostredí je vystavený tlaku prejsť do fázy 
expanzie, modifikovať podnikovú kultúru smerom k inovatívnosti pracovníkov a manažmentu 
[5]. Podnik je v štádiu aktívneho rozširovania vzťahov s ostatnými zainteresovanými stranami 
(stakeholders). Pôvodný vlastník, ktorý obvykle už pôsobí v pozícii predsedu správneho 
orgánu vyhľadáva ako vodca a kouč príležitosti a medzery na trhu. Zároveň podporuje 
reputáciu podniku ako expert, člen profesnej asociácie a vyvíja iné aktivity spoločenského 
charakteru, čím aktívne ovplyvňuje podnikateľské prostredie.  

V tejto fáze má podnik stále charakter súkromnej spoločnosti, ktorá má pomerne rozšírenú 
štruktúru vlastníkov. Výrazne vzrástol význam správnych orgánov. Podnik sa rozvíja v 
podnikateľskom prostredí, ktorý má určitý stupeň ochrany vlastníckych práv a ponúka 
alternatívy financovania rastu. Svoju konkurenčnú pozíciu podnik obhajuje kombináciou 
organického rastu s externými zdrojmi. Môže sa rozvíjať rôznymi smermi podľa toho, aké 
majú vlastníci strategické zámery o spôsoboch financovania rastu a z toho vyplývajúcej 
zmeny v postavení pri vlastníckej kontrole. Tu sa podnik dostáva do výstupného štádia (exit 
stage), kedy jednotliví vlastníci prehodnocujú svoje ďalšie pôsobenie v podniku, prípadne sa 
rozhodujú o ďalšom smerovaní podniku.  

Ide o mimoriadne náročne strategické rozhodnutie - či podnik zostane v súkromnom 
štádiu svojho životného cyklu, alebo dôjde k premene na verejnú spoločnosť, pričom sa 
uplatňujú výstupné stratégie (exit strategies). Ak vlastníci rozhodnú o pokračovaní 
súkromného štádia, potom buď pokračujú v dynamickom raste s dostatočným vlastným 
kapitálom a externými dlhovými financiami, alebo  dochádza k predaju inej súkromnej 
spoločnosti, rizikovému investorovi, či predaju podielu súčasnému manažmentu. Naďalej 
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zostáva koncentrovaná vlastnícka štruktúra a tomu zodpovedajúca vlastnícka kontrola 
prostredníctvom kmeňového imania. 

Príkladom je zakladateľ britskej spoločnosti Virgin Group Richard Branson, ktorý ako 
vizionár a líder vo svojej spoločnosti určuje originálne strategické zmeny, pričom svoje vízie 
komunikáciou s manažérom.      

 V prípade premeny na verejnú spoločnosť podnik pripravuje predaj akcií na burze 
cenných papierov ako primárnu verejnú ponuku (initial public offering, IPO). Obvykle 
predajom akcií vystupuje zo spoločnosti rizikový investor, ktorý splnil svoje poslanie 
a zhodnotil investíciu (exit strategy). Predajom nových akcií na kapitálovom trhu získava 
podnik majetkové finančné zdroje na ďalšiu expanziu a dochádza k zmene vlastníckej 
štruktúry, keď vstupujú do podniku predovšetkým portfólioví investori, ale aj investori so 
záujmom priamo zasahovať do správy podniku. Tí ešte pred úpisom a pri due diligence 
hodnotia kvalitu investície nielen z hľadiska finančného zdravia, ale aj súlad podnikovej 
kultúry s predpismi pre verejnú spoločnosť. Po vstupe na kapitálový trh preberajú vlastníci 
zodpovednosť za transparentné správanie sa podniku, za jeho prehľadnú vlastnícku 
a organizačnú štruktúru a za systém vykazovania výkonnosti. Podnik potom podlieha 
príslušným legislatívnym a regulačným opatreniam, ako sú informačné povinnosti, hlasovacie 
práva, ochrana menšinových akcionárov, či obmedzenia v obchodovaní s akciami.  

V tomto štádiu sa vo verejnej akciovej spoločnosti uplatňuje spôsob vlastníckej kontroly 
podľa sformovanej vlastníckej štruktúry. V závislosti od vývoja inštitúcií sa vo svete 
konštituovali dva hraničné systémy vlastníckej kontroly stredných a veľkých podnikov.  

Prvý systém, založený na koncentrácii vlastníctva, využíva skôr vnútornú vlastnícku 
kontrolu prostredníctvom kmeňového imania, ale aj prostredníctvom dlhu a cez finančných 
sprostredkovateľov [6]. Nespolieha sa na pôsobenie kapitálových trhov a väčší význam 
prikladá kontrole koncentráciou vlastníctva a ovládnutie dozornej rady. V tomto systéme 
dominujú komerčné banky, ktoré sa angažujú v komerčnom a investičnom bankovníctve. 
Tieto banky ako poskytovatelia dlhových financií sú v dočasnom finančnom vzťahu 
k podnikom, ale aj majú veľmi úzke väzby na priemyselné spoločnosti. Vzniká takzvané 
krížové vlastníctvo, charakteristické pre Nemecko, Japonsko a Južnú Kóreu. Z tohto zorného 
uhla sa stáva kritickou koncepcia zákona o bankrote, ktorá chráni predovšetkým veriteľov.   

V Slovenskej republike a Českej republike sa vyvinul systém vnútornej vlastníckej 
kontroly podľa nemeckého modelu správnych orgánov, s predstavenstvom a dozornou radou. 
Kým v nemeckom modeli sú členmi predstavenstva len výkonní manažéri, potom najmä 
v slovenských spoločnostiach so štátnou majetkovou účasťou nominujú akcionári svojich 
zástupcov do oboch orgánov. Tým sa zahmlilo rozdelenie kompetencií správnych orgánov na 
výkoný a kontrolný orgán [7]. Táto prax platí dodnes. Už v roku 2003 uskutočnila Svetová 
banka misiu na hodnotenie dodržiavania princípov správy spoločnosti v Slovenskej republike 
ROSC. Upozornila na chaotické rozdelenie kompetencií správnych orgánov, ktorým sa 
obmedzuje zodpovednosť a dohľad. V záveroch hodnotenia poukázala na pretrvávajúci malý 
strategický význam dozornej rady pre vlastníkov. Podľa Svetovej banky úlohou dozornej rady 
má byť popri kontrolných funkciách aj partnerstvo s výkonným predstavenstvom pri rozvíjaní 
strategickej vízie a schvaľovanie strategických plánov. 

 Fond národného majetku SR mal v roku 2010 majetkovú účasť celkovo v 112 akciových 
spoločnostiach, z toho v 30 pôsobil ako aktívny akcionár. Celkovo ide o 136 postov v oboch 
správnych orgánoch. Napríklad v spoločnosti Slovenské elektrárne, kde má štát podiel 34 
percent, nominuje po dvoch zástupcov štátu do predstavenstva a dozornej rady. V spoločnosti 
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Transpetrol má štát 51 percent a nominuje dvoch svojich zástupcov do predstavenstva 
a piatich do dozornej rady [8].    

Druhý systém s vysoko rozdrobenou štruktúrou vlastníkov chráni predovšetkým 
vlastníkov. Využíva vonkajšiu vlastnícku kontrolu prostredníctvom efektívnych 
konkurenčných trhov. Najdôležitejšie sú kapitálové trhy, respektíve trhy na kontrolu 
spoločností. Prípadný slabý manažérsky výkon sa prejaví v poklese cien jeho akcií na burzách 
cenných papierov a následnom zvýšení pozornosti nájazdníkov (raiders) o získanie 
strategického podielu nepriateľským prevzatím v oslabenom podniku. Je to významný 
motivačný nástroj na korekciu zlyhania manažmentu a zosúlaďovanie záujmov vlastníkov 
a manažmentu podniku. Tento prístup je náročný, pretože je viac prítomný zastupiteľský 
problém, najmä v rozdielnom prístupe akcionárov a manažmentu k využitiu zisku podniku. 
Pri priateľských a nepriateľských prevzatiach dochádza k významnej zmene vlastníckej 
štruktúry, pričom môže dôjsť k obmedzovaniu práv určitej skupiny akcionárov. Pôvodní 
vlastníci potom zvažujú výhody spojenia a potenciálny vplyv zmeny podielu majetku na ich 
strategickú vyjednávaciu pozíciu. Pôvodní vlastníci sa môžu rozhodovať, či v spolupráci 
s manažmentom pripravia účinnú metódu obrany proti nájazdníkovi. Prirodzene, pomerne 
časté je rozhodnutie pôvodných akcionárov predať svoj podiel nájazdníkovi, ktorý ich dokáže 
presvedčiť prezentovaním svojho strategického zámeru zvýšiť hodnotu oslabeného podniku 
na takzvanej roadshow.    

Mimoriadne príťažlivým príkladom sú zmeny vo vlastníckej kontrole technologickej 
spoločnosti Google. Vlastníci v partnerstve s manažmentom a kreatívnymi zamestnancami 
spoločne prehodnocujú v rámci plochej organizačnej štruktúry svoje strategické zámery [9]. 
Zakladatelia spoločnosti Larry Page a Sergey Brin nechcú byť výlučnými tvorcami stratégie 
spoločnosti, a preto vytvorili otvorený model strategickej komunikácie. V roku 2004 Google 
vstúpil na burzu cenných papierov NASDAQ OMX, čím sa stali zamestnanci a akcionári 
v jednej osobe milionármi. Keď začala spoločnosť konkurenčne zaostávať v sektore 
sociálnych sietí, neváhal sa vrátiť do funkcie generálneho riaditeľa Larry Page a prevziať 
dohľad nad inovačnými projektmi.  

Príkladom pomerne dramatického majetkového spojenia nadnárodných korporácií môže 
byť fúzia spoločnosti Arcelor a Mittal Steel v roku 2004. Indická spoločnosť Mittal Steel (60 
percent podielu spoločnosti vlastnila rodina Mittal) využila príležitosť, že konkurent Arcelor 
je verejnou spoločnosťou s rozdrobenou štruktúrou vlastníkov (najmä akcionári 
z Luxemburska, Španielska a Francúzska). Mittal v tom čase nebol v dobrej konkurenčnej 
pozícii oproti Arceloru, ktorý produkoval oceľ so špičkovou kvalitou a disponoval 
exkluzívnymi dlhodobými zmluvami s poprednými výrobcami, najmä svetovými 
automobilkami. Ponuka Mittal Steel vyvolala negatívne reakcie európskych politikov, ako aj 
správnej rady Arceloru. Arcelor začal rokovania s ruskou spoločnosťou Severstaľ o obrane 
formou takzvaného bieleho rytiera, čo nakoniec nerealizoval. Lakshmi Mittal vykonal rad 
takzvaných roadshow pre politikov a akcionárov Arceloru. Nakoniec presvedčil o svojom 
strategickom zámere a výhodách spojenia ako správnu radu, tak akcionárov Arceloru. Po 
polroku rokovaní došlo k úspešnej fúzii a vznikla najväčšia oceliarska korporácia na svete 
ArcelorMittal.                   

Český podnikateľ Zbyněk Frolík zasa dokázal na základe získaných konkurenčných 
výhod pri rýchlom raste expandovať na globálne trhy. V súčasnosti pôsobí v 75 krajinách 
sveta, kde umiestňuje 86 percent produkcie. Vlastní 33 percent spoločnosti Linet Group SE v 
Amterdame. Slovenským priekopníkom v prijímaní globálnych výziev je slovenská 
spoločnosť Asseco Central Europe, ktorá vznikla integráciou spoločností Asseco Slovakia 
a Asseco Czech Republic a stala sa poprednou verejnou spoločnosťou v strednej a východnej 
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Európe v oblasti ICT. V roku 2006 vstúpila na Varšavskú burzu formou prvotnej ponuky akcií 
IPO, čím získala zdroje na ďalšiu expanziu. Je inšpiráciou pre ostatné rýchlo rastúce 
slovenské spoločnosti.    

Záver 
Podnikateľská prax vo svete, ako aj v Slovenskej republike a Českej republike, odhaľuje 

kritické miesta zmeny vlastníckej kontroly v jednotlivých fázach rastu podniku. V príkladoch 
sme uviedli skôr pozitívne príklady správne načasovanej strategickej zmeny, kedy dochádza 
k zmene vlastníckej štruktúry a adekvátnej zmene systému kontroly. Pre rýchly a nebrzdený 
rast podniku prispievajú aj podmienky podnikania a kvalita inštitúcií na národnej úrovni. 
Finančné trhy na národnej úrovni buď limitujú (slabá rozvinutosť), alebo urýchľujú (vysoká 
rozvinutosť) rast podnikov. Menej rozvinuté alternatívy financovania v prvých fázach rastu 
podniku (podnikateľskí anjeli, rizikový kapitál), ako aj slabo rozvinutý kapitálový trh 
(nemožnosť realizovať exit stratégiu, či získať nové kapitálové zdroje na expanziu) sú 
významne limitujúcim faktorom pre strategické zámery dynamických podnikov. Globalizácie 
ekonomiky a finančných trhov paradoxne umožňuje slovenským a českým malým, stredným 
a veľkým podnikom preklenúť dané limity.            
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Synchronization of Teaching-Learning Mechanisms 
at Tertiary Level of Education. A Social Security 

System’s Sustainability Perspective# 

Victor-Bogdan Oprean*  

ABSTRACT  
We try to determine as a primary hypothesis, whether Romanian education is circumscribed 
to international tendencies in general, and European trends in particular. Education was 
considered mainly in terms of the types of knowledge which have to be transferred, and 
subsidiary seen from the point of view of the adequacy of transmitting technics. Also, we 
attempt to orient the focus predominantly to the tertiary education; as a basic hypothesis it 
was considered that the education outsourcing is most effective when the recipients reach the 
level of developing specific abilities which are readily applicable in practice, and ascribed to 
the most distinct field over the time of personal formation and individual becoming (as seen 
alongside philosophical Aristotle delineations). In the beginning we have selected for 
observation just a major education field from where depending on the results, future 
developments involve the extrapolation of the coverage area and methodology. 

Key words: Education, Teaching methods, Technics’ suitability  

JEL classification: I21 

 

Introduction 
The premises were selected in view of the relationship between education and migration 

(Oprean, 2012). It presumes that personal, individual decision on the future transition to the 
economically active life period dictates current decisions regarding the educational pathways. 
Moreover, the individual premises for a decision on migration are met, after own 
considerations on sufficiency and optimal level of the educational act as seen from the 
perspective of material and professional chances to personal fulfillment. Thus the assumption 
we used was that the sufficient knowledge accumulation is perceived, and the propitious 
moment for the temporal balance (time dedication) from the accelerated personal intellectual 
development towards material and professional accomplishments, is when completing the 
tertiary education. 

Learning theory (cognitivist) first imagined and developed by Jean William Fritz Piaget 
(1896 - 1980) assumed that humans generate knowledge and understanding through 
sequential development of individual cognitive abilities as reconnaissance processes, memory, 
analysis, reflection, application, creation / creativity, understanding and evaluation. 
Cognitivist learning involves the adoption of techniques, procedures, organization and 
structure for the development of internal cognitive structures that would strengthen synapses 
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in the brain. Education intervenes in the development of conceptual knowledge, techniques, 
procedures and solving algorithmic problems in order to assist those who need the 
background to the acquisition and integration of new knowledge. The development of 
thinking schemes and adopting knowledge implies a platform based on both human 
interaction and the environment. The ability to learn is explained by Piaget as directly related 
to children's intellectual development stages (described by him), stages by which are built 
features that lead to a particular type (particularly specific) of thinking.  

Following criticism, adaptations, changes and developments in cognitive theory has 
emerged a new position used in current approaches that knowledge logic (previously seen as 
the only nexus to acquire knowledge) are distinct from conceptual knowledge (declarative) 
and the procedural one (Cauley 1986). 

Teaching and learning based on problem solving (PBL - problem based learning) occupy 
large spaces in academic preoccupations. From a historical point of view, these methods have 
been mostly placed in the context of the effects they produce. It has been shown in specialized 
literature that a problem-based learning curriculum has positive and consistent effects in terms 
of skills, abilities, competencies (skills, know-how, applied knowledge, procedural 
knowledge) of subjects (students) but is not of a great success on acquisition and obtaining of 
declarative knowledge (descriptive, propositional, which are by their nature expressed in 
sentences, affirmative statements, assertor, declarative or indicative proposals – which is part 
of a priori knowledge obtained without observation, interaction or direct application). In other 
words, students learn better to do better what they are asked, to solve situations, develop their 
skills, types of know-how, but less well to personally orient their own cognitive processes 
(i.e., better know "how" , but less "why").  

In addition to studying issues, cognitive measures, the effects of teaching methods on the 
type of knowledge acquired (general knowledge / skills or descriptive) in the relevant 
literature we took into account is questioned the issue of institutional influence on problem-
based teaching method. Thus, learning outcomes have been described as directly related to 
curriculum or academic program in a general (comprehensive) view, describing the ways in 
which college (undergraduate program) affects students, paying particular attention to generic 
results of training, such as the progress of the study and its sequel (towards graduation). The 
reference framework of the experience of students in the undergraduate program was 
described by two concepts: institutional experience (involving education) and academic and 
social integration. This model assumes that institutional experience leaves its mark directly on 
the persistence of studies (continuing, non-interruption) and indirectly through social and 
academic integration (i.e. the decision to continue or graduation depends on high levels of 
social and academic integration - participation at/in student culture both inside and outside the 
immediate context of the learning experience). These studies have shown that students who 
"feel at home" participate in extracurricular activities and feel connected with colleagues and 
teachers and have a greater propensity towards continuation and successful completion of 
studies. Without social integration, ongoing studies are hampered and, finally, is questioned 
even completing their graduation. Natural integration involves both an academic issue and a 
social one as the willingness and ability of someone belonging to a group also depends in part 
on its ability to fit the educational level assumed. Although this fact requires of course 
cognitive skills is also needed time and effort allocation and schools by teachers and support 
staff should similarly provide the educational context to "invite" students to integrate 
academically. The concepts of social and academic integration incumbent an important 
distinction to be made between formal and informal integration, each important for the 
integrating whole. Formal academic integration involves contacts about the study and 
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institution itself, while informal involves sustained contact between teachers and students 
outside the direct context of academic learning environment. Similarly, at level of social 
integration, formal integration involves firstly contacts between colleagues about school 
activities they have undertaken. Such contacts are often circumscribed by collaborative work 
(e.g., solving issues, home works and projects together). This formal level is distinguished 
from the informal which is characterized by factors such as frequent contacts and participation 
in student activities. Even though the model assumes a direct link between institutional 
experience and continuing education, there are not clearly identified the processes by which 
the institutional experiences influence learning, and are not reached issues that involve social 
and academic integration. However, the academic debates at length the direct link between 
institutional experience (or learning environment) and the quality of learning. Generally, the 
basic model expresses that previous attributes to student experiences are transferred in 
assuming goals which, given the institutional experience (activities undertaken as students), 
lead to a certain quality of student efforts and ultimately, their persistence in the educational 
act. 

Methodology 
Teaching methods in general were studied based on relevant papers from academic 

journals. The selection was made by the highest impact factor and subsidiary by the complete 
content accessibility. Dedicated search engines were used for the variations of mainly 
“method” and “teaching”, and “learning” and other with secondary relevance. We conducted 
a partial content analysis of Journal of Higher Education (JHE) edited by Ohio State 
University Press, Journal of Geography in Higher Education (JGHE) edited by Taylor and 
Francis, Research in Higher Education (Journal of the Association for Institutional Research) 
(RHE) and Higher Education (The International Journal of Higher Education Research) 
(IJHER) the last both edited by Springer. The content analysis found primary orientation to 
educational institutions/educational management, recruitment, admission, retention and 
transfer for JHE and RHE respectively, for particular teaching areas (JGHE) or to cultural 
areas (JHE – USA), which is why we selected the journal we found having a stronger 
orientation towards teaching methodology, without a defined cultural orientation and field of 
application on which the research to be centered. In the selected articles we initiated the first 
research level of fundamental teaching methods investigated and relevant for the current 
period considered of the past ten years; the second research level involved identifying the 
literature that formed the basis of the findings described. After taxonomic framing of the goals 
depending on the type of knowledge that are intended to be transferred to students, applicative 
and predicative respectively, we proceeded to identifying in the content of the articles the 
teaching/seminar methods oriented to the first type and then to the second type of knowledge. 
From the first category of methods we selected the problem-solving, and for the transition to 
predicative (declarative, conceptual) knowledge transfer we tried to apprehend the assisted 
self-explaining and reasoning methods of teaching/seminar based on open-ended questions 
and formulating arguments. 

Teaching options at tertiary level 
The main study analyzed over which we have focused the attention in this area explores 

the effects of teaching method based on questioning on the social-academic integration and 
research progress (Severiens and Schmidt 2009). The research methodology was based on the 
completion of a questionnaire on social and academic integration by 305 students in the first 
year of study at tertiary level, involved in three different study programs in psychology. To 
study the effects of teaching methods, a working environment / learning was selected, based 
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entirely on problem solving (PBL – Problem Based Learning) and this environment was 
compared with 1. The effects of a conventional courses-based environment, and 2. The effects 
of a learning environment based on a combination of traditional courses and other methods 
aimed at "enabling" students. Following the Lisrel analyzes applied to the data, it is observed 
a direct and positive effect on the progress of study for students enrolled in the PBL working 
environment compared to students trained with  more conventional learning methods (PBL 
students achieved more credits compared to the others). PBL stimulates students towards 
cognitive skills development (abilities) and in addition, the social and academic integration 
levels were also higher among students involved in PBL curricula. Links between integration 
and study progress were less direct; similar results were obtained in other studies on PBL 
curriculum based and stimulate students to acquire knowledge (not shown stable differences 
between PBL and conventional educational curricula concerning the accumulation of 
declarative knowledge). Formal social integration positively affected the progress of studies, 
but informal academic integration was negatively correlated with it. The central study 
indicates that students engaged in a PBL-based curriculum shows high levels of superior 
social and academic integration, being more satisfied with the quality of formal and informal 
contacts with teachers and also the formal one with peers. These results confirm other studies 
according to which activating learning environments foster social integration of students. 

However, the higher score on feature was related to academic integration of PBL, the 
more so also assumed that teachers who worked in the PBL to do, in most cases, an effort to 
Know students, taking them seriously and invite their profession. This is no doubt related, as 
the authors of the study pointed out, to the fact that teachers and tutors and especially small 
groups of students met several times a week in meetings related to PBL. 
Seminars/laboratories activities therefore include related, even if subsequent to the originated 
PBL factor, independent and different than the pure method analyzed. These having and 
informal character presumed by knowing the students and other direct activities, of personal 
character, cannot be (and haven’t been) placed by the authors in the coverage of problem-
based methods and, therefore, positive effects cannot be entirely awarded to a greater or lesser 
share of it. The authors stress however that other curricula of "combined" education (which 
were used as a basis of comparison), provides a considerable amount of methods for learning 
activation, but that the system based on PBL resulted in obtaining the highest number of 
credits. (Severiens and Schmidt 2009) 

Linked to the progress of students as a result of the learning environment, the study 
demonstrates a direct effect, consistent with results obtained in other studies that examined 
the activation and cooperation in learning environments, PBL having apparently more success 
in stimulating students to obtain loans. This progress seen in relation to integration revealed 
two out of four significant connections. Thus, formal social integration (students cooperating 
well with colleagues make friends, feel familiar in the educational institution) affects the 
progress of the study, a fact also correlated with other studies that have shown that social 
integration is an important predictor of learning success / study. Unexpectedly for the 
anticipated results, the link between informal academic integration (outside the classroom or 
on matters of a personal nature) and the progress of studies proved to be a negative one. The 
fact that academic integration does not have a greater effect on studies does not mean, in the 
opinion of the authors, the fact that it does not play an important role, but also can mean just 
that academic integration levels are located at the basal level. To improve these levels it is 
suggested the allocation of more time from teachers to students and to adapt learning 
environments to students' needs. 
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 Another type of study is relevant for the knowledge that is intended to be transferred 
(specific to the business and to some extent the economic field in general), because they 
presuppose the existence of prior knowledge grounded in economics such as market research 
and understanding the concept of enterprise and operation to achieve the objectives, economic 
pricing mechanisms and cost etc.. The students may come from educational backgrounds that 
have not involved a relevant corresponding previous accumulation, which could lead 
currently to a "loading" / burden cognitive which further can restrict the possibilities of 
accumulation and development of conceptual understanding or knowledge. This charge can 
be avoided if the teaching / educational methods are adapted to the potential students so that 
they progress closer to the optimal both the relevant well-grounded prior knowledge students 
and students who have recently accessed the profession. Propositional knowledge, alongside 
cognitive load and conceptual understanding are approached in terms of their effects on four 
training methods applied to students with low prior knowledge that major in statistics. 

Unlike other orientations that focus only on a particular type of knowledge (propositional 
or procedural), this work is useful in adapting the techniques of teaching / learning / 
instruction having regard to knowledge transfer from the procedural into propositional / 
conceptual.  

Such areas like the one addressed in our approach, e.g. economic analysis, valuation and 
business assume at least initially the existence of abstract knowledge, cumulative in nature 
(each "unit" of further knowledge presupposes the pre-existence of knowledge that is related). 
In other words, the process of drafting (personal) knowledge uses prior knowledge to 
structure and integrate new information; self-explaining and reasoning are well known 
processes that realize these processes of knowledge development. These processes require, 
dictate the level of cognitive "loading" (burden), while the working memory / cognitive 
ability, learning, is limited both in volume and the time which can be allocated. Under these 
conditions the training methods become very important in areas where working memory tends 
to becoming overloaded and thus slow or no accumulation due to processing new information 
elements consciously, in an information (field) where knowledge is not only complex,  
interconnected too. Load theory / of cognitive load implies that existing knowledge structures 
in long-term memory is essential to avoid overloading memory and learning processes 
orientation respectively. Given the strong connection with our current preoccupations, in the 
followings we gave it (Leppink et al. 2012) a closer look in trying to assess the 
synchronization of our teaching methods with the assumed estimated cognitive loading 
pertaining to the respective field(s). 

Suitability of teaching technics 
The cognitive load theory is based on the previously developed demonstration (Miller, 

1956) on the limits of human capacity for processing information. This demo includes three 
major observations. First, the coverage / the extent of absolute reasoning (judgment) and of 
the immediate memory impose severe limitations on the amount of information that people 
are able to receive, process and remember. By organizing simultaneous and successive of 
entry stimuli in multiple dimensions (through teaching - learning), in sequences of parts 
(pieces of information, information chunks), information blockage can be avoided (or at least 
streamlined of the information 'circulation'). Secondly the importance of, recoding 
information process is highlighted in human psychology, particularly linguistic coding 
process behind the thought processes. Thirdly the concepts and measures proposed by 
information theory propose a quantitative way to address the questions raised by the access to 



253 

 

knowledge; this theory provides a benchmark for calibrating material stimulus (teaching 
techniques in our case) and for measuring the performance of the subjects (students).  

The parts, pieces of information ("information chunks" defined or targeted by Miller) to 
be transmitted are considered differently depending on the discipline / field and in terms of 
subjects (students) the difference is given by prior knowledge / knowledge structures 
available already in long-term memory structures. The cognitive load level contains three 
types of tasks / loads that are supposedly additional: intrinsic, relevant / pertinent / related to 
prior and external (foreign, "extraneous" data) knowledge. Thus, the type of informational 
loading must be correlated by the methods that match the students' prior knowledge, because 
intrinsic knowledge is or depends precisely on this prior knowledge of students, but crucially 
depends on the complexity of issues / tasks / tests that are subjected to or need to resolve. The 
charge with close, relevant knowledge, arises from the characteristics, specific elements of 
teaching / training / education that stimulates the cognitive processes conducive to learning 
while learning characteristics considered not to be beneficial for learning are those which 
propose external information (completely new to student, even if related to the field / area but 
unrelated to his previous knowledge). In other words, through the teaching methods must be 
used to maximum the intrinsic knowledge (which enhances new information relevant by 
features / implicit typology of teaching methods) and minimized the introduction of charges, 
new loads foreign / external, to avoid cognitive overload. Minimizing the teaching of foreign 
tasks and calibration with the intrinsic, pre-existing knowledge, students are directed to 
making their own knowledge through self-explanations and reasoning, thus imposing almost 
implicitly the development of new, relevant knowledge, which are related, connected with 
prior knowledge. Although self-explanation requires significant allocation of time, if students 
are given enough time, learning through self-explanation is more efficient than through 
observation, investigation and hypermedia (efficiency studies is interpreted in terms of 
learning outcomes and cognitive load ) as it encourages, puts the emphasis on activities that 
produce load of prior knowledge that is related and  relevant. Also, self-explanation is more 
effective when it is determined, predetermined-coordinated than when there is only 
spontaneous initiative of the student. However, guiding or assisting self-explanation through 
means implied by the method of teaching through open questions (involving developing 
response) is more effective than simply assisting self-explanation. Explanation for this effect 
is that when students are not guided into the self-getting the response, it is required that before 
engaging in reasoning processes, to look themselves for relevant topics on which to structure 
thinking (thinking scheme, "the scaffolding" in Piaget's theory), which can easily lead to 
disorientation and therefore to less efficient learning; because the guided students do not have 
to search the relevant reference topics, they gain time, energy and cognitive capacity available 
for reasoning and self-explanation. 

Even if self-explanation could be effective for some students, the question is whether 
beginning students have enough prior knowledge and reasoning skills to learn from self-
explaining topics (learning objectives) proposed. For students with previous insufficient 
knowledge becomes a priority, predominant, the cognitive load with intrinsic information 
when they are guided in educational applications designed to support the development of 
knowledge. In this case, of the load with intrinsic knowledge, any additional cognitive activity 
induced by self-explaining guiding can lead the cognitive load to the limit of working 
memory which leads further to cognitive overload. From this point of view, previous studies 
on learning from worked examples have shown that students with incomplete or partially 
incorrect prior knowledge learned more from studying worked examples (such as, for 
example, case studies and problems solved with given solutions) than from problem solving 
or their own thinking of the steps that would lead to solution. Explanation for this is that the 
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lessons with intrinsic high load, problem solving requires high load of new knowledge, 
external, foreign to beginning students in the field (i.e. what intrinsic knowledge is to 
prepared students, ready to be applied, for beginning students is foreign information that must 
be assimilated first in order to be applied). In such circumstances, people tend to solve new 
problems by searching for similar problem solving for which both the steps and solution are 
known and thus guiding their own solution applied to new problems. Solved examples can 
guide students in order to self-explain, but it depends on both the prior knowledge and the 
scheme examples and instructions in the examples if students, really learn from them. 
Lessons, courses, seminars aimed at introducing new relevant, related knowledge, can achieve 
their goals if they are located at an appropriate level of difficulty for the student. Thus, in the 
presence of rich prior knowledge the examples solved become redundant and solving 
problems is superior. When students are able to self-explaining, the induced explaining by the 
teachers through solved examples lead to external load, foreign information, instead of 
relevant, related knowledge for the student. In this case is produced an effect called in the 
literature " the reverse effect of expertise" that occurs when there is an interaction (collision) 
between prior knowledge levels and efficiency assumed by the different methods of teaching / 
seminar; this means that the teaching methods that are effective for students with low prior 
knowledge of the area may lose its effectiveness or even have negative consequences for 
competent students. (Leppink et al. 2012) 

The study investigates the "expertise reversal effect" by comparing four experimental 
treatment conditions applied to two groups of students segmented according to their prior 
knowledge. The 4 methods of teaching / training were 1. simple reading, 2. answer open 
questions, 3. answer open questions and formulating arguments and 4. study the developed 
examples based on the typology of arguments they had to make and a third group of students. 
Full working group comprised 130 students from first year to a field related to psychology 
and health sciences, which were given initially (to a first group) a list of open questions, being 
trained to respond to them based on a text that they had to read before. In a second stage 
(group), students received the same study text and the same open questions, followed by two 
learning objectives. In each of these objectives students had to formulate an argument by 
integrating the answers to some of the previous questions to show that a given hypothesis is 
true or false. In a third group (stage), students received the same text as those studied in the 
first two, and learning objectives of the second phase in the form of solved examples. 
Students in the fourth group (the control group) were instructed to read the same text (like the 
students from the other three groups) continuously (i.e. repeat Reading) and have not received 
any open question, solved examples and instructions for creating arguments, nor were 
required to conduct activities other than reading that text. The procedure is consistent with 
previous studies and also seeks the development of propositional knowledge and conceptual 
from cognitive load theory, which means that the subject of the study to develop knowledge 
structures in the long-term memory of students. Thus, the hypotheses tested were 1. low prior 
knowledge students experience a higher cognitive load when studying statistics than those 
with advanced prior knowledge; 2. students with limited prior knowledge who learn from the 
examples solved experience lower cognitive load during an exam than their peers also with 
limited prior knowledge, but answer to open questions and make arguments, while for 
students with sound prior knowledge the trend evolves in reverse; 3. among students with 
poor prior knowledge propositional knowledge and conceptual understanding are highest 
when studying solved examples while answering to open questions and formulating 
arguments lead to the optimal increase of propositional knowledge and conceptual 
understanding among students with advanced prior knowledge.  
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A variance analysis (ANOVA) was performed (Leppink et al. 2012) with teaching 
methods as factors (the experimental treatment on four levels) and the prior knowledge group 
(the low and high in level). For the propositional knowledge and conceptual understanding 
were used two separate two-way ANOVA, while for the cognitive load a split-plot ANOVA 
was applied using cognitive load during testing as repetition measures. Two independent 
observers praised (by grading) the open questions by comparing the short answers of the 
students with reference responses. An incorrect response was graded with 0, a partial correct 
answer with 1 and a fully correct answer was rated with 2. For the choices, the incorrect 
answers were marked with 0 and the correct ones with 1. Given that the test consisted of five 
questions with open answers and ten choices, both the propositional knowledge and the 
conceptual understanding level was measured on a scale from 0 to 10.  

Their results (Leppink et al. 2012) indicate a dominant effect of prior knowledge on the 
propositional knowledge, a relevant effect of the teaching/seminar on cognitive load during 
learning (self-study) and also an influence of teaching methods/seminars on conceptual 
understanding which depends on the previous level of students’ knowledge. Students who 
have benefited from previous knowledge of the domain develop more propositional 
knowledge than those with low prior knowledge. On conceptual understanding, the results 
suggest an expertise reversal effect: low prior knowledge students learn best by studying 
examples solved, while students with well-developed prior knowledge of the field benefit the 
most from formulating arguments. Regarding teaching methods’ influence on cognitive load, 
the results showed no effect of reversal expertise, but the effect is visible when cognitive load 
is seen from the point of view of propositional knowledge and conceptual understanding. 
During the study of the materials by the students, it was found that cognitive load was highest 
in the case of solved examples followed by the open questions and formulating arguments. In 
the group of students who have not received previous high domain knowledge, the biggest 
cognitive load arose in the case of open questions followed by formulating arguments, while 
for the students with previous knowledge the cognitive load was highest when they studied 
the solved examples. This contrast is more or less opposite to that found for conceptual 
understanding: students with previous advanced knowledge gave the best results when they 
answered to the open questions followed by formulating arguments, while poor prior 
knowledge students had best performance by studying solved examples and the worst in the 
answers to the open questions followed by formulating arguments. This reversal of expertise 
effect  is explained on the one hand by the fact that for students with poor prior knowledge the 
study of solved examples impose a high weight related to relevant, related knowledge while 
formulating arguments with answers integration to the open questions requires raised load of 
new knowledge, external, foreign to prior knowledge. As a result, for this group of students 
solved examples improved conceptual understanding more than formulating arguments. On 
the other hand, for advanced prior knowledge students imposing of the prevalence of loads 
with relevant knowledge occurred when formulating arguments while solved examples led to 
new, external knowledge loads. As a result, in this group of students formulating arguments 
encouraged conceptual understanding more than solved examples.  

The effect of previous level of knowledge on the propositional knowledge is not as strong 
in solved examples as in other situations. On average, to the students with poor prior 
knowledge is more difficult to develop the propositional knowledge than to those with 
advanced prior knowledge. The interaction of teaching / seminar with accumulation of 
propositional knowledge is weak and / or insignificant and there is no occurrence of the 
reversal of expertise effect in this case. Propositional knowledge is the more or less isolated 
knowledge on concepts and ideas, but regardless of teaching methods on this knowledge type, 
to the students with poor prior knowledge it is more difficult to acquire.  
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Other studies taken into account were considered relevant as they develop a theoretical 
model that can be used to assist teachers in developing and understanding excellence in 
teaching at tertiary level. The research (Kane et al. 2004) started from an attempt to better 
understand the complex nature of teaching at tertiary level (universities) by identifying and 
investigating the attributes of a group of teachers considered excellent university science 
departments. Working with these teachers it was considered what they say about teaching and 
what they carried out in practice. The research confirms many aspects in the literature related 
to all three levels of education (primary, secondary, and tertiary) and highlights the strong 
connection between teaching practice and engaging in research of these excellent teachers. It 
also emerged the key role played by interpersonal relationships and "the person" teacher. It is 
proposed that the reflective practice oriented to goals (targets, education practice voluntarily 
oriented to achieving certain objectives) to integrate the multiple dimensions of teaching 
found in the target group. 

In another orientation, (Samuelowicz and Bain 2001) there are investigated typical ways 
of thinking about teaching and learning as well as proclivities (inclinations) of the interviewed 
teachers to teach in a special way. The methodology that they used was that of constant 
comparisons (Strauss and Corbin, 1998) used priorly as a base for the Constructivist grounded 
theory, applied to the transcripts of interviews with 39 teachers, to identify broad guidelines 
on teaching and learning; then these guidelines were reviewed to identify beliefs 
(considerations , opinions, judgments, faiths) in their distinct characteristics. The study falls 
taxonomically in the last ten years current of conceptualizing teaching and learning, including 
previous approach of the authors, in 1992, of the system that is presently restarted. Following 
the research an extended framework of academic teaching and learning considerations 
(beliefs) was proposed. It describes the seven guidelines along nine dimensions of quality 
considerations (beliefs, opinions, views). The current study has largely overlapped over the 
conclusions of a decade ago, but also resulted in important additions and adjustments. 
Concerning the differences between teaching and learning  orientations focused on teaching 
and the one centered on learning, there were presented three types of evidences (quantitative 
analysis, hierarchical clustering based on this analysis and narratives of two teachers) to 
demonstrate that there are fundamental differences between them. The resulting data are 
mostly consistent with previously reported observations, but does not provide empirical 
support for the "transitional" Kember (1997) category, which would act as a "bridge" between 
the two major sets of guidelines. 

Conclusions 
Implications for teaching methods are somewhat obvious. For the development in the case 

of poor prior knowledge, teachers should be encouraged to use examples and case studies 
solved. However, once students have acquired a certain level of knowledge, developing 
knowledge by means of arguments impose a charge relevant in the relation with prior 
knowledge and at the same time it is reduced the total cognitive load. Therefore, methods 
based on examples are a good start but as soon as the students will have acquired the 
necessary knowledge, it is almost mandatory to change the method to stimulate the self-
explaining concepts and ideas and integrate them into arguments aimed at solving complex 
situations. Further, as students develop increasingly the conceptual level of understanding, 
they gradually have lesser and lesser need of active guidance present in teaching / seminar 
methods when they solve some complex problems or may be led into more complex 
situations. Depending on the objectives of the course or seminar, a combination of self-
guidance and problem solving without guidance could be applied during the examination. At 
tertiary level, the education in the romanian economic field relies heavily on teaching technics 
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involved in the transfer of predicative knowledge. These, together with the secondary 
emphasis on the applied study of foreign languages in the respective focus fields, give the 
international applicability of education (Oprean, 2012) which in turn as a consequence, 
nurtures migration and the education outsourcing.  
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Význam malého a stredného podnikania pri 
vyrovnávaní regionálnych rozdielov v Slovenskej 

republike#### 
Importance of small and medium sized businesses in balancing of 

regional disparities within the Slovak republic 

Pavel Oravský∗ 

ABSTRAKT   

Príspevok sa zaoberá problematikou malého a stredného podnikania v Slovenskej republike 
a jeho podiele na čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Úroveň regiónov 
v jednotlivých členských krajinách je rozdielna a práve finančné prostriedky z týchto fondov 
majú za cieľ tieto rozdiely vyrovnávať. Malé a stredné podnikanie má najväčší podiel na 
čerpaní týchto prostriedkov, preto je výskum zameraný práve na túto oblasť. Malé a stredné 
podniky poskytujú pracovné príležitosti viac ako dvom tretinám aktívnej pracovnej sily 
a produkujú viac ako polovicu hrubého domáceho produktu. 

Kľúčové slová: Malé a stredné podnikanie, čerpanie finančných prostriedkov, štrukturálne  
fondy, regionálny operačný program, implementačné agentúry. 

ABSTRACT   

The paper concerns with the operation of small and medium-sized enterprises in Slovak 
republic and its share in exploitation of European funds. The level is different in individual 
EÚ member states and actually, the funds serve to balance these discrepancies. SMEs have 
the biggest share in using these financial means, therefore research has been focused just for 
this area. SMEs employ more than two thirds of active workforce and produce more than an 
half of GDP. 

Key words: Entrepreneurship of the small and medium-sized companies, exploitation of 
financial sources, structural funds, regional operation program, implementation 
agencies 

JEL  classification: A19, B25 
 

Úvod 
Problematika regionálnej politiky EÚ, jej aplikácia na podmienky Slovenskej republiky, 

rozvoj regiónov prostredníctvom čerpania finančných prostriedkov, je značne zložitá 
a komplikovaná. Úroveň regiónov v jednotlivých členských krajinách je rozdielna. Súčasná 
legislatíva, i keď dochádza k jej zjednocovaniu v rámci Európskej únie (EÚ), zatiaľ vo 
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výraznej miere nenapomáha k jej úspešnému napredovaniu. Objem finančných prostriedkoch 
v týchto fondoch sa neustále zvyšuje  ale jeho čerpanie stagnuje. Zameral som sa v mojom 
výskume na oblasť malého a stredného podnikania a hlavné operačné programy fondov 
v rámci skupiny respondentov, ktorí predkladajú žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov 
z týchto fondov, resp. z nich už čerpajú. 

Hlavným cieľom výskumu bolo analyzovať jednotlivé kroky pri čerpaní finančných 
prostriedkov z fondov Európskej únie za oblasť malého a stredného podnikania (ako na strane 
žiadateľov tak i poskytovateľov) a navrhnúť opatrenia na jeho zvýšenie. 

 Vo výskume som sa zameral na tieto čiastkové ciele: 

- identifikovať  v komunikačnom procese (žiadateľ o nenávratný finančný príspevok 
(NFP) resp. prijímateľ – sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom čiže 
implementačná agentúra) slabé – úzke miesta, 

- určiť okruh najpoužívanejších prostriedkov, foriem, metód a spôsobov komunikácie, 
ktoré uplatňovali jednotliví žiadatelia o nenávratný finančný príspevok pri kontaktoch 
s implementačnými agentúrami, pri získavaní potrebných informácií, 

- zistiť ich podiel a analyzovať príčiny, motívy, ktoré ich viedli k tomu, že využívali 
práve tieto formy komunikácie s implementačnými agentúrami, 

- analyzovať trendy vývoja používania jednotlivých druhov komunikácie v priebehu 
sledovaného obdobia a ich vplyv na úspešnosť pri schvaľovaní žiadostí, 

- formulovať opatrenia zamerané na cieľové skupiny nášho výskumu – žiadateľov-
prijímateľov-poskytovateľov s cieľom zvýšenia čerpanie finančných prostriedkov, za 
oblasť malého a stredného podnikania, z fondov Európskej únie. 

V programovom období 2007 - 2013 Európsky fond sociálneho rozvoja (ERDF), 
Európsky sociálny fond (ESF) a Kohézny fond prispievajú k plneniu troch cieľov, ktorými sú 
„Konvergencia“, „Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť“ a „Európska 
územná spolupráca“. 

Cieľ 1 Konvergencia     

V cieli Konvergencia sa finančná podpora z fondov ERDF a ESF prioritne sústredí na 
regióny, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa za tri posledné roky pred prijatím 
nových nariadení nedosiahol 57% priemeru krajín rozšírenej EÚ. V prípade Slovenska je to 
jeho celé územie s výnimkou Bratislavského kraja.  Pri financovaní z Kohézneho fondu cieľ 
Konvergencia pokryje členské štáty, ktorých hrubý domáci produkt za tri posledné roky pred 
prijatím nariadení nedosiahol 90% priemeru krajín rozšírenej EÚ, a ktoré majú konvergenčný 
program. Tieto kritériá Slovensko spĺňa na celom svojom území. Práve z tohto dôvodu je 
prevažná časť respondentov v mojom výskume (96%) z území mimo Bratislavského kraja. 
Zameral som sa na kraje hlavne s vysokou nezamestnanosťou, kde žiadatelia o nenávratný 
finančný príspevok môžu výraznou mierou prispieť k jej zníženiu i prostredníctvom 
schváleného NFP, jeho implementáciou a tým vytvorením nových pracovných príležitostí 
v regióne.  

Cieľ 2 Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť 

 Na čerpanie podpory v cieli Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť sú 
oprávnené oblasti, ktoré nespadajú do cieľa „Konvergencia“ - čo je v prípade Slovenska 
Bratislavský kraj. Cieľ je zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a atraktivity regiónu 
Bratislavského kraja cestou predvídania hospodárskych a sociálnych zmien a podporenia 
inovácií, spoločnosti založenej na vedomostiach, podnikateľského ducha, ochrany životného 
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prostredia a prevencie pred rizikami, podporou adaptability pracovníkov a podnikov a cestou 
rozvoja trhov práce, orientovaných na sociálne začleňovania. 

Cieľ 3 Europska územná spolupráca 

 Cieľ Európska územná spolupráca sa vzťahuje na regióny, ktoré majú pozemné alebo 
námorné hranice, oblasti nadnárodnej spolupráce vymedzené v zmysle opatrení na podporu 
integrovaného územného rozvoja, podporu medziregionálnej spolupráce a výmenu skúseností. 
V rámci cieľa bude pomoc zameraná na rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych 
a environmentálnych činností prostredníctvom spoločných stratégií trvalo udržateľného 
územného rozvoja a najmä prostredníctvom podpory podnikania, najmä rozvoja malého 
a stredného podnikania, cestovného ruchu, kultúry a cezhraničného obchodu. Okrem toho 
bude pomoc zameraná na vytvorenie a rozvoj nadnárodnej spolupráce. 

 V rámci finančných výhľadov na obdobie 2007 - 2013 je na politiku súdržnosti 
vyčlenených 35,7% z celkového európskeho rozpočtu, čo predstavuje 347,410 miliárd EUR.  

Prerozdelenie rozpočtu podľa cieľov: 
„Konvergencia“                                             81,54% 
„Konkurencieschopnosť a zamestnanosť“     15,95% 
„Európska územná spolupráca“                       2,52% 

Zdroj: vlastné spracovanie z podkladov z Ministerstva hospodárstva a regionálneho rozvoja Slovenskej 
republiky 

 

Fondy Európskej únie, ich postavenie a význam v Slovenskej republike 
Kandidátskym a regionálneho  krajinám, ktoré sa uchádzali o vstup do Európskej únie boli 

poskytované finančné prostriedky hlavne z tzv. predvstupových fondov PHARE, ISPA a 
SAPARD. Slovensko nebolo výnimkou. Prostredníctvom týchto fondov EÚ pomáhala  
kandidátskym krajinám pri príprave na členstvo v únii a zároveň ich oboznamovala so svojou 
štrukturálnou politikou. 

Objem finančných prostriedkov určených na financovanie týchto programov sa neustále 
zväčšuje. V roku 1989 bol objem finančných prostriedkov 8 miliárd eur ročne, v roku 1999 
vzrástol na 32 mld. eur. Pre programové obdobie 2000-2003 bolo na štrukturálne fondy 
vyčlenených 195 mld. eur a aktuálne programové obdobie 2007-2013 pracuje s objemom 
finančných prostriedkov vo výške 277,703 mld. eur103. Podľa posledných informácií uvažuje 
Európska únia v programovom období 2014 - 2020 použiť na financovanie rozvoja regiónov 
prostredníctvom operačných programov v rámci celej Európskej únie jeden bilión eur. Pokiaľ 
ide konkrétne o Slovenskú republiku, v skrátenom programovom období 2004-2006 mohla 
čerpať prostriedky vo výške 1,05 mld. eur s uplatnením pravidla n+2 , čo znamená, že 
finančné prostriedky určené pre daný rok bolo potrebné vyčerpať do dvoch rokov po jeho 
skončení, to znamená, že prostriedky museli byť vyčerpané najneskôr do 31.12.2008). 
V programovom období 2007 – 2013 je prerozdelených 11,36 mld. eur do 11 operačných 
programov (6,2 mld. eur pre Európsky fond regionálneho rozvoja, 1,5 mld. eur pre Európsky 
sociálny fond a 3,9 mld. eur pre Kohézny fond). V rámci Európskeho poľnohospodárskeho 

                                                 
103Euractiv.sk.[online]. Dostupné 2011.01.25. na: http://www.euractiv.sk/strukturalne-fondy   
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fondu rozvoja vidieka disponuje Slovenská republika v tomto programovom období 
s finančným balíkom vo výške 1,93 mld. eur104.   

Schéma č. 1 Orgány zainteresované v riadiacich a komunikačných tokoch 105 

 

                                                 
104Euroifo.gov.[online]. Dostupné 2010.01.29. na: http://www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=1435  
105 BABITZ, M. –HAVRAN, R.2005. Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku a možnosti ich transparentnejšieho 

využívania. Bratislava: Adin, s.r.o., 2005. s.27.  ISBN 80-89244-00-9 
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Vo svojom výskume sa zaoberám komunikačnými tokmi vo firmách, medzi jednotlivými 
firmami a prioritne vo vzťahu firma a koordinačný orgán pod riadiacim orgánom, čiže 
implementačná agentúra, prípadne ďalšie orgány štátnej správy zainteresované v príprave 
žiadostí o NFP vo vzťahu k žiadateľom a neskôr prijímateľom NFP. 

Je zrejmé, že ekonomická úroveň jednotlivých členských štátov je rozdielna. Práve fondy 
EÚ majú prispieť k zníženiu týchto rozdielov. Hovoríme, že európska regionálna politika je 
založená na solidarite a súdržnosti regiónov jednotlivých členských štátov. Nezabúdajme pri 
tom, že pomoc je určená pre ekonomicky slabšie regióny všetkých členských krajín. 
Úspešnosť krajín pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov EÚ je takisto rozdielna. Jedny 
boli úspešné viac, iné menej. 

Čerpanie finančných prostriedkov členskými štátmi EÚ z fondov EÚ  
v programovom období  rokov 2007 – 2013 

Európska komisia vypracováva každoročne správy, ktoré hodnotia čerpanie finančných 
prostriedkov z fondov  Európskej únie. Zo správ vyplýva, že medzi členskými štátmi sú 
v čerpaní finančných prostriedkov pomerne značné rozdiely. V správe za rok 2010 sa uvádza, 
že v priemere sa z prostriedkov určených na roky 2007 až 2013 podarilo alokovať do 
projektov viac ako 27 percent, čo predstavuje investície v celkovej hodnote viac ako 93 
miliárd eur. Z uvedeného vyplýva, že až dve tretiny z „finančného balíka“ sú ešte aj v druhej 
polovici programového obdobia  ešte stále nevyužité. Európska komisia preto žiada, aby 
členské štáty  urýchlili čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ.  

Čistí prispievatelia do rozpočtu EÚ ako Belgicko a Holandsko sú hodnotení veľmi 
pozitívne, vzhľadom k tomu, že  dosiahli  plnenie v rozpätí 50-60%. Na druhej strane Poľsko 
ako hlavný čistý prijímateľ regionálnych fondov vykazuje veľmi nízke čerpanie, len približne 
na úrovni 19,5 %. Predstavitelia Európskej komisie vyjadrili názor, že viaceré členské štáty 
Európskej únie stoja pred zložitou a náročnou úlohou, pretože finančné prostriedky je 
potrebné vyčerpať v stanovených lehotách,  schválených objemoch a v rámci dohodnutých 
podmienok.  Zo uvedenej správy som vybral výsledky čerpania niektorých ďaľších členských 
štátov: 

• Grécko približne 12 % 

• Rumunsko 14,1 % 

• Maďarsko viac ako 46 % 

• Česká republika 21,6 % 

Priemer EÚ je 27 % alokovaných prostriedkov. Všetky krajiny, ktoré sú pod týmto 
priemerom by mali prijať nápravné opatrenia, ktoré podstatne zvýšia toto čerpanie. Týmto sa 
bude napĺňať primárny cieľ, ktorý Európska únia sleduje - vyrovnávanie hospodárskych a 
sociálnych rozdielov rámci celej únie. To sa týka aj Slovenska, ktoré je podľa výsledkov 
správy predloženej Európskou komisiou na úrovni 18,6 percenta.106 

Pri štúdiu som dospel k názoru, že medzi hlavné problémy, členských štátov EÚ pri 
čerpaní z eurofondov patrí byrokracia.  

Potvrdzuje to aj stretnutie ministrov členských štátov Európskej únie, zodpodných  za 
regionálnu politiku, v Zaragoze dňa 19. februára 2010. Mnohí z nich tvrdia, že odstránenie 

                                                 
106 Krajiny míňajú málo regionálnych fondov EÚ.[online]. Dostupné 2011.04.16 na: http://www.euractiv.sk/verzia-pre-

tlac/clanok/krajiny-minaju-malo-regionalnych-fondov-eu-014844 
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príliš náročnej administratívy, pri uchádzaní sa o možnosť čerpania finančných prostriedkov z 
týchto fondov, hlavne v oblasti malého a stredného podnikania i počas procesu ich 
implementácie, by mohli výraznou mierou napomôcť hospodárskemu zotaveniu celej 
Európskej únie.107 

Touto časťou problematiky sa zaoberám vo svojom primárnom výskume, kde zložitosť a 
najmä rozsiahlosť problematiky zostavovania žiadostí je podľa môjho názoru značná. 
Príkladom môže byť napríklad „Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok v rámci Regionálneho operačného programu” vyhláseného „Ministerstvom 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Regionálny 
operačný program” 4. 5. 2009. V tomto materiáli, ktorý je na internetovej stránke 
spomínaného ministerstva,  sú podrobne na 11 stranách uvedené spôsoby, podmienky,  
termíny,  kritériá a ďalšie náležitosti, ktoré musí žiadatel spĺňať, ak chce túto pomoc vo forme 
nanávratného príspevku získať. 

Ďalším problémov, ktorý negatívne hodnotia predstavitelia Európskej únie, je „fiškálne 
zneužívanie – používanie štrukturálnych  fondov ako nástroja na oddialenie nevyhnutných 
reforiem, t.j. skryté financovanie deficitu centrálnych a samosprávnych verejných financií, 
napríklad v prípade Grécka.“108 Tento názor vyslovil autor v roku 2006, čo aj v súčasnej dobe 
potvrdzujujú hlavne predstavitelia zodpovední za hospodársku politiku. 

Výskum bol zameraný na oblasť malého a stredného podnikania, na žiadateľov 
o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie. Vzhľadom k veľkosti vzorky 
respondentov, z podkladov, ktoré som mal k dispozícii, som sa rozhodol výskum realizovať 
v prevažnej miere u žiadateľov, ktorí požiadali o nenávratný finančný príspevok v dvoch 
operačných programoch. Sú to  operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 
a operačný program Doprava. Oba tieto programy predstavujú v alokácii finančných 
prostriedkov takmer polovicu prostriedkov, ktoré môže Slovenská republika čerpať z fondov 
Európskej únie za roky 2007 - 2013. 

Ďalším dôvodom, pre ktorý (okrem veľkosti) som sa rozhodol pre túto oblasť 
a respondentov je skutočnosť, že v tejto oblasti podnikajú malé a stredné podniky, ktoré sú 
ako som už spomínal zohrávajú nezastupiteľnú úlohu predovšetkým v oblasti tvorby 
pracovných miest a vyváženého regionálneho rozvoja. Malí a strední podnikatelia sú 
stabilizujúcim prvkom hospodárskeho systému i sektorom s najväčším potenciálom rastu. 
Rozvoj malého a stredného podnikania je jedným z predpokladov zdravého ekonomického 
vývoja Slovenskej republiky. 

V Slovenskej republike malé a stredné podnikanie zohráva nezastupiteľnú úlohu najmä pri 
tvorbe nových pracovných miest a proporcionálneho rozvoja jednotlivých regiónov. „Malé 
a stredné podniky poskytujú pracovné príležitosti viac ako dvom tretinám aktívnej pracovnej 
sily a produkujú viac ako polovicu hrubého domáceho produktu“.109 

                                                 

107 Španielsko chce zjednodušiť prístup k regionálnym fondom.[online]. Dostupné 2011.04.16 na: 

http://www.euractiv.sk/regionalny-rozvoj/clanok/spanielsko-chce-zjednodusit-pristup-k-
regionalnym-fondom-014587 
108 PÄTOPRSTÝ,V.2006.:Efektívnosť,štrukturovanie priorít a procesov v rozpočte EÚ 2007-2013 lekcie a odporúčania pre 

Slovensko. In. Prejeme alebo využijeme eurofondy? : Seminár o príprave na najväčšiu finančnú injekciu v slovenskej 
histórii. Bratislava: Adin, s.r.o., 2006. s.47. ISBN 80-89244-04-17 

109 Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania: Správa o stave malého a stredného podnikania v Slovenskej 
republike, Bratislava 2010, str2  
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 Vo svojom výskume vplyvov pôsobiacich na úspešnosť získania nenávratného 
finančného príspevku som sa zameral práve na túto skupinu firiem, hlavne vzhľadom k 
potenciálu ktorý predstavuje.  

Porovnanie štruktúry podnikateľského sektora a jeho podielu na zamestnanosti 
v Slovenskej republike a krajinách Európskej únie z hľadiska veľkostnej štruktúry je možné 
podľa údajov uvedených v nasledujúcej tabuľke. 

Tab. 1: Veľkostná štruktúra podnikateľského sektora v EÚ a v SR 

 
 
          Ukazovateľ 

                                 Veľkosť podniku  
 
  Spolu 

Mikro malý    stredný Veľký    
 MSP 
  (0-9) (10-49) (50-249) (250+) 

 
EÚ - 27 
 (2006) 

Počet podnikov (v tis.) 18 510  1 387               220       42       20 117   20 159 
Podiel na počte podnikov 91,8%    6,9%     1,1%    0,2%    99,8%   100,0% 
Počet zamestnancov (v 
tis.) 

38 473 26 927  22 037 42 330 87 437   129 767 

Podiel na zamestnanosti    29,6%  20,8% 17,0% 32,6%      67,4%   100,0% 
 
Slovensko 
   (2011) 

Počet podnikov 479 593 29 406  3 100    675   512 099  512 774 
Podiel na počte podnikov    93.5%    5,7%   0.6%   0,1%      99,9%    100,0% 
Počet zamestnancov 697 987 489 197 404 545 688 253 1 591 729 2 279 982 
Podiel na zamestnanosti   30,6%   21,5%   17,7%    30,2%     69,8%    100,0% 

Zdroj: vlastný návrh autora z podkladov: 

           údaje za SR: Štatistický úrad SR 

           údaje za EÚ 27: epp.eurostat.ec.europa.eu 

Štruktúra podnikateľského sektora v SR je do značnej miery podobná štruktúre v 
ostatných členských krajinách EÚ. Z uvedených údajov vyplýva, že z celkového počtu viac 
ako 20 miliónov podnikateľských subjektov v krajinách EÚ tvorí malé a stredné podnikanie 
99,8% (s výrazným zastúpením mikropodnikov 91,8%) a podieľajú sa na celkovej 
zamestnanosti 67,4%. V Slovenskej republike tvoria malé a stredné podniky z celkového 
počtu podnikateľských subjektov 99,9% (zastúpenie mikropodnikov tvorí 93,5%) a podieľajú 
sa na celkovej zamestnanosti 69,8%. Porovnanie je urobené podľa metodiky používanej 
v krajinách EÚ,  ktorá nerozlišuje medzi právnymi formami podnikateľských subjektov - za 
podnik sú považované všetky ziskovo orientované právnické aj fyzické osoby - podnikatelia. 

 V odpovediach respondentov na náročnosť práce  jednoznačne dominuje formálna časť 
spracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a najmä množstvo príloh, ktoré je 
potrebné k tejto žiadosti doložiť 

Na druhej strane implementačné agentúry  zhrnuli tieto dôvody do nasledovných bodov: 

Nedostatky pri predkladaní žiadosti: 

- nerešpektovanie formálnych kritérií výzvy, 

- nerešpektovanie základných parametrov výzvy, 

- nepredloženie žiadosti o NFP prostredníctvom portálu ITMS, 

- stanovenie si irelevantných indikátorov, 

- nezáujem žiadateľov o účasť na seminároch. 

Nedostatky pri realizácii projektov: 
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- porušenie pravidiel stanovených v Príručke pre prijímateľa, 

- opakujúce sa nedostatky v rámci finančného riadenia projektu zo strany prijímateľov, 

- nerešpektovanie termínov v zmysle platnej Zmluvy o poskytnutí NFP, 

- zrušenie naplánovaných vzdelávacích aktivít u projektov, z dôvodu nezáujmu zo 
strany prijímateľov NFP. 

Z obsahu uvedených problémov je zrejmé, že prevažná časť z nich by sa dala vyriešiť 
adekvátnou komunikáciou medzi žiadateľmi resp. prijímateľmi NFP a implementačnými 
agentúrami. Zarážajúca je najmä skutočnosť, že je veľmi malý záujem o vzdelávacie aktivity 
(skupinové školenia alebo informačné semináre), kde v rámci komunikačného procesu by 
bolo možné väčšinu z týchto problémov vyriešiť, čo by podstatne zvýšilo percentuálnu výšku 
úspešnosti projektov. 

Zo strany žiadateľov som  zhrnul tieto dôvody do nasledovných bodov: 

- krátkosť času od vyhlásenia výzvy na predloženie projektu k uzávierke, kde pre krátkosť 
času je veľmi ťažké dodržať stanovené termíny. Problematické a často nezrozumiteľné (podľa 
vyjadrení žiadateľov niekedy i „nepochopiteľné“) časti žiadosti nie je možné v dostatočnej 
miere prekonzultovať, 

- vysoká fluktuácia zamestnancov, ktorí sa v riadiacich orgánoch a sprostredkovateľských 
orgánoch pod riadiacim orgánom zaoberajú problematikou čerpania finančných prostriedkov 
z fondov Európskej únie. Súčasne žiadatelia o NFP komunikujú i s ďalšími zamestnancami 
v orgánoch štátnej a verejnej správy Pri častej výmene týchto zamestnancov sa proces 
komunikácie veľmi komplikuje. Na jednej strane je problém v tom, že implementačné 
agentúry nestačia zaškoľovať novoprijatých zamestnancov, ktorí komunikujú so žiadateľmi. 
Novým zamestnancom trvá podľa vyjadrení žiadateľov veľmi dlhá doba, kým sa oboznámia 
a rozumejú problematike. Na strane žiadateľov v tom zmysle, že s predchádzajúcim 
zamestnancom implementačnej agentúry majú mnohé oblasti prekonzultované a dohodnuté 
(na tohto zamestnanca si zvykli, priebeh komunikácie je už viacmenej bezproblémový) a pri 
novom zamestnancovi môžu vzniknúť komunikačné bariéry. Myslíme tým hlavne na 
osvojenie si odborných znalostí novoprijatého zamestnanca implementačnej agentúry a ich 
aplikácia v komunikačnom procese so žiadateľom o nenávratný finančný príspevok.  

- čerpanie finančných prostriedkov so spätnou väzbou, 

- administratívna náročnosť (viď príloha č.4), 

- chýbajúce spätné väzby ( najmä však aktivita v komunikačnom procese od žiadateľov o NFP 
smerom k zamestnancov s eurofondami). Podľa nášho názoru je potrebné zistiť čo spôsobuje 
najväčšie problémy a ťažkosti pri vypĺňaní žiadostí o NFP a ak to bude možné, tak tento 
proces čo najviac zjednodušiť, prípadne aby sa na školeniach kládol v tomto smere väčší 
dôraz. Samozrejme pri dodržaní všetkých právnych noriem. Tým by sa v mnohom 
zjednodušil komunikačný proces, urýchlila doba spracovania žiadosti, vyskytovalo sa menej 
formálnych nedostatkov, vzrástol by  počet schválených žiadostí o NFP a tým zároveň i 
vyššie čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie, 

- korupcia a politický klientelizmus. K tejto problematike sa nebudeme v tejto práci 
vyjadrovať i napriek tomu, že s ňou, bohužiaľ, úzko súvisí vo väčšej či menšej miere. 

Návrhy na zjednodušenie, urýchlenie, skvalitnenie a tým zvýšenie možnosti úspešného 
schválenia predložených projektov navrhujem v závere výskumu.  Treba však poznamenať, že 
ako v písomných odpovediach, tak i pri osobných stretnutiach s oboma stranami zazneli 
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protichodné tvrdenia. Uvedieme iba jeden z mnohých.  Žiadatelia obviňovali implementačné 
agentúry, že ich nedostatočne informujú o všetkých skutočnostiach potrebných k spracovaniu 
žiadosti o NFP a implementačné agentúry žiadateľov o slabú, v mnohých prípadoch žiadnu, 
účasť žiadateľov na skupinových školeniach prípadne informačných seminároch. 

Vychádzajúc z dôvodov uvádzaných v predchádzajúcich odpovediach i v tejto respondenti 
uviedli, že najdôležitejšie pre efektívnu komunikáciu pri problémoch vznikajúcich pri 
predkladaní žiadosti o schválenie nenávratného finančného príspevku, ďalej jeho realizáciu 
i konečné vyhodnotenie, je jednoznačnosť odpovedí. Túto skutočnosť potvrdila takmer jedna 
polovica respondentov. 

Jednoduchosť a stručnosť zároveň vyjadruje skutočnosť, že žiadosť je značne zložitá 
a komplikovaná a jej spracovanie je značne administratívne náročné . Vyžaduje množstvo 
času a toho majú žiadatelia - živnostníci a podnikatelia málo. Práve táto časť realizácie 
odrádza mnohých podnikateľov od úmyslu a snahy požiadať o príspevok. 

Viacerí žiadatelia o nenávratný finančný príspevok vyjadrovali nespokojnosť 
s vedomostnou  úrovňou pracovníkov implementačných agentúr. Najmä ak pri telefonických 
rozhovoroch dostávali odpovede typu: „Zistím, preverím to a dám Vám vedieť. V tomto 
smere Vám neviem v tejto problematike poradiť, musíte sa obrátiť na môjho kolegu. Ja som 
tu nový, za chvíľu príde kolegyňa a tá Vám určite poradí“ a pod.  Ďalší žiadatelia navrhovali, 
aby mohli od začiatku do konca celého schvaľovacieho procesu žiadosti komunikovať 
s jedným a tým istým zamestnancom, ktorý by bol v tomto prípade oboznámený s celou 
problematikou žiadosti daného žiadateľa, čím by sa v značnej miere usporil čas. Bohužiaľ, 
značne vysoká fluktuácia zamestnancov implementačných agentúr to v súčasnej dobe 
neumožňuje. 

 Zdalo by sa, že je to začarovaný kruh. Nie je. Práve tu je ten najväčší priestor pre 
komunikáciu v celom spektre. Jej slabé, alebo až takmer žiadne zastúpenie, je veľkou príčinou 
neúspechu mnohých dobrých projektov a tým nízkeho čerpania finančných prostriedkov  
z fondov Európskej únie, na čo v konečnom dôsledku dopláca celé Slovensko. 
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Tab. 2: Prehľad úspešnosti žiadateľov o NFP v SR v sledovanom období  

 
Názov 

operačného 
programu 

Prioritnej osi 

    Programové obdobie 2004 - 2006        Programové obdobie 2007 - 2013 
Podpora rozvoja 

nových a 
existujúcich 

podnikov a služieb 
(15. júna 2004) 

Podpora rozvoja 
nových a 

existujúcich 
podnikov a služieb 
(18. augusta 2006) 

Konkurencieschopno
sť 

a hospodársky  
rast 

KaHR-111 DM-0801 
(14.7.2008) 

Konkurencieschopnosť 
a hospodársky 

rast 
KaHR-111 DM 0901 

(15.6.2011) 

Celkový 
počet 

žiadateľov 

  
            330  

      
          430 

           
              521 

   
           584 

Počet 
úspešných 
žiadateľov 

 
              50 

 
             97  

 
              131 

 
           198 

NFP 
v prepočte 

V  € 

 
    38 826 909 

 
      43 591 415 

 
       49 516 824 

 
      57 318 561  

Počet 
neúspešných 
žiadateľov 

 
            280 

 
            333 

 
              390 

 
            386 

Percento 
úspešnosti     
žiadateľov     

 
         15,2% 

 
        22,6% 

 
           25,1% 

 
          33,9% 

Zdroj: vlastný výskum za roky 2004 - 2011 a podklady z implementačných agentúr 

Záver 
Na základe výsledkov primárneho výskumu a jeho analýzy  považujem za potrebné 

navrhnúť prijatie ďalších opatrení, realizáciou ktorých je možné toto čerpanie podstatne 
zvýšiť a v súčinnosti s ďalšími, dosiahnuť i čerpanie v plnej výške v rámci schváleného limitu 
Európskou úniou pre Slovenskú republiku.  

Návrh opatrení môžeme rozdeliť do dvoch skupín. Prvá skupina sa týka žiadateľov, 
neskôr po schválení žiadosti, už prijímateľov nenávratného finančného príspevku. Druhá 
skupina je oblasť poskytovateľov nenávratného finančného príspevku, čiže v prvom rade 
ústredných riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom, 
implementačných agentúr, regionálnych rozvojových agentúr, čiže „orgánov prvého 
kontaktu“ so žiadateľmi ako i ostatných orgánov štátnej správy s ktorými žiadatelia 
bezpodmienečne prichádzajú do kontaktu. Na túto druhú skupinu nebol zameraný môj  
výskum, inštitúcie neboli priamo  oslovené ale v priebehu celého obdobia som bol  
s pracovníkmi spomínaných orgánov v kontakte. Na základe toho a súčasne i z poznatkov 
získaných výskumom od žiadateľov je možné navrhnúť opatrenia i pre túto skupinu. 

Opatrenia zamerané na cieľovú skupinu žiadateľov/prijímateľov: 

1. Žiadatelia o NFP majú nízku mieru informovanosti hlavne v období pred podaním žiadosti 
o NFP a prejavujú nízky záujem o ich získanie. Dokazujú to výsledky výskumu.  
Administratívna náročnosť žiadostí je značná ale nie sú to nesplniteľné úlohy. Zlyhávala tu 
komunikácia medzi žiadateľmi a poskytovateľmi, vo väčšine prípadov, podľa môjho  názoru, 
na strane žiadateľov. Z ich strany musí vychádzať iniciatíva, aktivita a snaha získať potrebné 
informácie v požadovanom množstve, kvalite a čase. Práve v tejto oblasti navrhujem zvýšiť 
aktivitu ŽoNFP. 
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2. S prvým opatrením úzko súvisí skutočnosť, že žiadatelia si už získané informácie 
neoverovali a využívali ich priamo pri spracovávaní podkladov.  Dostupné zdroje neboli vo 
všetkých prípadoch zrozumiteľné v dostatočnej miere. V tomto prípade odporúčam získané 
informácie u ktorých nie jednoznačnosť úplne zrejmá, overovať ich správne pochopenie 
výkladom u zdroja informácií. 

3. Nízka účasť žiadateľov o NFP na skupinových školeniach a informačných seminároch. 
Túto skutočnosť považujem za jednu z hlavných príčin neúspechu mnohých predložených 
žiadostí. V priemere za sledované obdobie až 63% žiadateľov sa nezúčastňovalo týchto 
aktivít, kde v rámci komunikačného procesu mohli získať najdôveryhodnejšie informácie 
potrebné k spracovaniu žiadosti. V priebehu sledovaného obdobia toto percento malo 
klesajúci trend. V roku 2009 však dosahovalo hodnotu ešte 43%. V tomto prípade odporúčam 
účasť a aktivitu na školeniach a seminároch. Ďalej je možné už v tomto období (vzhľadom 
k tomu, že činnosť školení a seminárov sa znižuje), požiadať o vypracovanie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok externého dodávateľa. 

4. Nízka miera sebadôvery pri komunikácii s implementačnými agentúrami a ďalšími 
orgánmi štátnej správy. Zdravá sebadôvera vo svoje komunikačné schopnosti by určite 
napomáhala  žiadateľom získavať potrebné informácie k zvládnutiu celého procesu. To však 
predpokladá „pracovať na sebe“ a pravidelnými tréningami i v oblasti komunikačných 
zručností s cieľom zvýšiť úroveň svojej profesionálnej manažérskej komunikácie. 

5. Nedelegovanie komunikačných kompetencií v rámci firmy na spolupracovníkov pri 
príprave žiadosti o NFP  nepovažujem za správne riešenie i napriek tomu, že môžu vzniknúť 
obavy z úniku  informácií vo firme. Táto skutočnosť je vo firme zdrojom stresu,  ktorý 
v konečnom dôsledku vedie k chybám, ktoré sa potom premietajú v predkladaných 
žiadostiach a tým ich nízkej úspešnosti. V tejto oblasti navrhujem čiastočné delegovanie prác 
spojených s prípravou ŽoNFP na tých pracovníkov, u ktorých je predpoklad ovládania 
potrebných komunikačných zručností. 

6. Prílišná obava z konkurencie a slabá dôvera vo svoje schopnosti presadiť sa v konkurencii. 
Súvisí to hlavne s osobnosťou žiadateľov a jej rozvojom do budúcnosti. Je potrebné neustále 
vzdelávanie sa vo všetkých oblastiach manažmentu. 

7. Komunikácia v stresových podmienkach. Môj výskum však potvrdzuje skutočnosť, že 
tento stres si mnohých prípadoch spôsobujú žiadatelia sami. V týchto prípadoch odporúčam 
uplatniť metódy a techniky time manažmentu, prípadne využiť niektoré antistresové 
programy. 

8. Na záver týchto odporúčaní chcem poznamenať, že problematika čerpania finančných 
prostriedkov z fondov Európskej únie je veľmi rozsiahla a zasahuje viaceré oblasti, ktoré je 
potrebné riešiť v ich súčinnosti. 

Uvedené odporúčania, ktoré vychádzajú z môjho výskumu, sú základné a je na 
žiadateľoch aký k nim zaujmú prístup.  

Opatrenia zamerané na cieľovú skupinu poskytovateľov NFP 

 V úvode je potrebné spomenúť, že u tejto skupiny nebol vykonávaný výskum a návrhy 
vychádzajú iba z výskumu v predchádzajúcej skupine respondentov. Napriek tejto skutočnosti 
odporúčam: 

1. Znížiť fluktuáciu zamestnancov implementačných agentúr a ostatných orgánoch štátnej 
správy. 
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2.Znížiť veľké množstvo dokladov, ktoré musia žiadatelia o NFP doložiť k žiadosti na 
nevyhnutnú mieru. 

3. Upraviť organizačnú štruktúru príslušných orgánov štátnej správy tak, aby sa priblížil 
výkon štátnej správy k žiadateľom. 

4. Zvýšiť jednoznačnosť poskytovaných informácií o podmienkach poskytovania príspevku 
smerom k žiadateľom,  ktorú považujú žiadatelia ako jednu z priorít v celom sledovanom 
období výskumu. 

5. Znížiť v mnohých prípadoch oprávnené námietky a nespokojnosť žiadateľov 
s komunikačnými aktivitami implementačných agentúr a ostatných orgánov štátnej správy. 

6. Zvýšiť úroveň profesionálnej manažérskej komunikácie u všetkých zamestnancov štátnej 
a verejnej správy v našom prípade minimálne za oblasť, ktorú zabezpečujú v rámci 
poskytovania nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie. 

Na záver môjho výskumu navrhujem osloviť Ministerstvo výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky v súčinnosti s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 
s návrhom vytvoriť skupinu odborníkov, ktorý by sa ešte podrobnejšie zaoberali touto 
problematikou. Chcem prísť s návrhom presahujúcim i hranice Slovenskej republiky, 
minimálne v okruhu krajín V4. Spolupráca týchto krajín je i podľa vyjadrení politických 
a hospodárskych kapacít na vysokej - nadštandardnej úrovni v rámci Európskej únie. Tím 
zostavený s odborníkov týchto krajín, by podľa môjho  názoru mohol výsledkami svojej práce 
v tejto oblasti napomôcť v napredovaní rozvoja  regiónov, vyšším podielom čerpania 
finančných prostriedkov z fondov Európskej únie práve prostredníctvom efektívnejšej 
komunikácie.  

      Uvedené výsledky výskumu som využíval pri spracúvaní mojej dizertačnej práce, ktorú 
som obhájil v roku 2010. Výskum však pokračuje i v ďalšom období, v ďalších operačných 
programoch, so zameraním na oblasť malého a stredného podnikania. Výsledky výskumu sú 
využívané pri plnení úloh grantovej úlohy VEGA 319, č. projektu 1/07/87/11 pod názvom 
„Možnosti účasti malých a stredných podnikov na diverzifikácii energetickej infraštruktúry“. 
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Proces globalizace a jeho vliv na evropský trh práce#### 
The process of globalization and its effects on the European labor 

market  

Marcela Palíšková* 

ABSTRAKT   

Důsledky procesu globalizace se projevují ve všech oblastech ekonomiky, ovlivňují chování 
podniků, jejich organizační strukturu i management. Předložený článek pojednává o vlivu 
globalizace na evropský trh práce. Ukazuje se, že v prostředí tzv. nové ekonomiky jsou 
rozhodujícím faktorem konkurenceschopnosti znalosti, a to nejen na úrovni integračního 
seskupení jako celku, jednotlivých zemí a regionů, ale i podniků. Kvalita a úroveň 
dosaženého vzdělání má stále větší význam i pro jednotlivce, pro jeho schopnost uplatnit se 
na pracovním trhu. Úroveň vzdělání pracovní síly je v neposlední řadě účinným nástrojem 
snižování nezaměstnanosti. Růst konkurenčního prostředí vede k přesunu a alokaci produkce 
s nízkou přidanou hodnotou z průmyslově vyspělých zemí, které se vyznačují vyššími 
náklady práce, do zemí s levnější pracovní silou. Ekonomika evropských zemí by se proto 
měla do budoucna více zaměřit na produkci s vyšší přidanou hodnotou – tato orientace však 
předpokládá vysoce kvalifikovanou pracovní sílu a soulad nabídky a poptávky kvalifikací na 
pracovním trhu. 

Klí čová slova: globalizace, trh práce, znalosti. 

ABSTRACT   

Consequences of globalization are reflected in all areas of the economy. They influence the 
behavior of firms, their organizational structure and management. The present article deals 
with the effect of globalization on the labor market. Indicates that knowledge is a decisive 
factor for competitiveness in the new economy – not only at the level of integration, countries 
and regions but also enterprises. Quality and level of education are increasingly important for 
individuals, for his ability to succeed on the labor market. The educational level of workers is 
also effective instrument reducing unemployment. Increased competition causes the 
movement and allocation of production with low added value from the industrialized 
countries which have higher labor costs to countries with cheaper labor. European countries 
should therefore focus on the production with higher added value in the future. However, this 
presupposes a highly skilled labor force and consistency of supply and demand of skills and 
qualifications on the labor market.    

Key words: globalization, labor market, knowledge.  
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Globalizace – základní vymezení pojmu 
Z hlediska metodiky zkoumání je nezbytné jako první krok vymezit pojem globalizace. 

Přestože se jedná o problematiku, která je již mnoho let v centru pozornosti vědeckého bádání 
v celé řadě oborů, nejde o jednoduchý úkol. Příčinou je skutečnost, že jde o proces 
mnohovrstevný, který zasahuje nejen oblast ekonomickou, ale společnost jako celek a ve 
svém důsledku i každého jedince. Jde o téma zásadní, nicméně velmi konfliktní. Dodnes 
neexistuje v oblasti teorie jednotný názor na časové vymezení procesu globalizace (jeho 
počátku a jednotlivých etap), jeho obsah, charakter či budoucí směrování. Neexistuje jednotné 
pojetí globalizace. 

Neexistuje jednotná definice. Jako příklad různých přístupů k procesu globalizace je 
vhodné uvést několik vybraných formulací.  

OECD pojímá globalizaci jako „r ůst internacionalizace trhů zboží, služeb, výrobních 
prostředků, finančních systémů, konkurence (soutěže), korporací, technologií a průmyslu. 
Vede mimo jiné ke zvýšení mobility kapitálu, rychlejšímu šíření technologických inovací a 
rostoucí vzájemné závislosti a sjednocení národních trhů“ (http://stats.oecd.org/glossary/ 
detail.asp?ID=1121; cit. 2012-07-05). 

Světová banka chápe globalizaci jako proces, který vede „k větší integraci ekonomik a 
společenství“ (http//www.worldbank.org/economicpolicy/globalization; cit. 2012-07-05). 

MMF ve své definici zdůrazňuje „rostoucí ekonomickou závislost zemí ve světovém 
měřítku v důsledku zvyšujícího se objemu a druhů mezinárodních transakcí zboží a služeb, 
volných mezinárodních toků kapitálu a rychlejšího šíření technologií“ (http.imf.org/ 
external/np/exr/key/global.htm; cit. 2012-07-05). 

Uvedené definice jednoznačně preferují ekonomické hledisko globalizace a slouží mj. 
také jako východisko ekonomických studií a analýz v rámci Evropské unie. Existuje ale i řada 
dalších definic, které zdůrazňují i jiné aspekty tohoto procesu.  

Například Bauman (1999) je toho názoru, že globalizace vyjadřuje skutečnost, „že se nám 
věci prostě vymkly z rukou. Je to ten nejvěrnější výraz pro neurčitost, neuspořádanost, 
nekontrolovatelnost, neuspořádanost a nepředvídatelnost situace, ve které se svět bez varování 
ocitl a ve které je puzen dopředu svou vlastní setrvačností. Je to jen jiné jméno pro absenci 
řádu.“  

Giddens (2000) považuje za nejpodstatnější změnu v chápání času a prostoru v našem 
životě. Globalizaci pojímá jako „zintenzivnění celosvětových sociálních vztahů, které spojují 
vzdálené lokality takovým způsobem, že místní události jsou formovány událostmi dějícími se 
mnoho mil daleko a naopak.“ 

Keller (2007) hovoří o globalizaci jako o komplexním procesu změn, a to nejen 
ekonomických a technických, ale také politických, sociálních a kulturních. Přitom „v 
důsledku globalizace přestává společnost fungovat na půdorysu národního státu, přestává 
s ním splývat ve společných hranicích a na její místo nastupuje «světová společnost», která 
ovšem existuje bez světového státu a bez světové vlády“. 

Nutno dodat, že se jedná jen o velmi nepatrný vzorek příkladů vnímání (pojetí) 
globalizace; v odborné literatuře lze najít nepřeberné množství dalších definic. 

Shrneme-li, můžeme říci, že se jedná o proces, v rámci kterého dochází ke stále většímu 
propojení světa, a to v řadě dimenzí (ekonomické, technologické, informační, politické, 
kulturní, společenské atd.). Nejde však o přímočarý vzestupný proces a ani nevíme, jak se 
bude vyvíjet do budoucna. Globalizace totiž vyvolává reakci, tj. řadu protichůdných 
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antiglobalizačních procesů (např. regionalismus, protekcionismus, nacionalismus). Někteří 
autoři (např. Bauman, 1999) dokonce používají termín glokalizace k označení komplexního 
procesu, který je tvořen jak globalizací, tak lokalizací.   

Podle některých autorů (např. Dryzek, 2006) se hlavní názorový střet odehrává mezi 
tržně-liberálním a anti-korporátním přístupem ke globalizaci. Tržně-liberální přístup je 
dominující, striktně ekonomický, hyperglobalistický. Kromě výše zmíněných multilaterálních 
ekonomických institucí tento směr podporují i transnacionální korporace (TNC). Jako opozice 
k výhradně ekonomickému chápání globalizace se postupně zformoval přístup anti-
korporátní (alterglobalizační), který zohledňuje společenský aspekt a zejména politickou 
dimenzi globalizace, zahrnuje lokální problémy, lidská práva, udržitelný rozvoj apod. 
Hlavními představiteli jsou občanské společnosti. Oba základní přístupy (neoliberální i 
alterglobalizační) nezpochybňují objektivní charakter a nezvratitelnost globalizace, zásadně se 
však liší v „obsahu“ globalizace. 

Globalizaci také nelze redukovat pouze na ekonomické procesy. Ty jsou ale primární a 
vnášejí změny i do dalších oblastí. Nejčastěji se rozlišují tři dimenze (úrovně) globalizace: 
ekonomická, sociální a politická, které jsou ale velmi úzce propojeny a vzájemně se prolínají. 
Text níže je zaměřen na ekonomickou dimenzi globalizace, její vliv na pracovní sílu a 
pracovní trhy. 

Globalizace práce jako důsledek liberalizace obchodu 
Globalizace přináší postupné odstraňování bariér mezinárodního pohybu osob, zboží, 

služeb, kapitálu a informací. Tyto bariéry jsou jednak přirozené a jednak umělé. Přirozené 
bariéry vyplývají z rozdílnosti produkce a spotřeby v rámci určitého prostoru (např. země, 
regionu), umělé vznikají jako důsledek ochranářské obchodní politiky. K odbourávání 
přirozených bariér dochází v důsledku rozvoje informačních technologií. Ten s sebou nese 
nebývalý rozvoj a zlevňování telekomunikačních prostředků, realizaci finančních transakcí 
v reálném čase, pokles nákladů na logistiku výrobků a osob. Odstraňování umělých bariér je 
otázkou dohody mezi zeměmi, nejčastěji v rámci ekonomické regionální integrace (např. 
Evropské unie) nebo na základě multilaterálních jednání (např. na půdě WTO).  

Součástí procesu globalizace (jednou z úrovní procesu globalizace) je také globalizace 
práce, patrná od počátku 80. let. Do světové ekonomiky byly postupně „vtaženy“ Čína, Indie 
a země střední a východní Evropy. Rozvoj obchodu (liberalizace obchodu) – společně 
s růstem populace – vedl k nebývalému růstu nabídky globální práce. Odhaduje se, že 
efektivita globální pracovní síly vzrostla čtyřnásobně (viz Obrázek 1); přitom prognózy 
hovoří o dalším zdvojnásobení do roku 2050 (např. IMF, 2007).  
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Obr. 1: Globalizace práce 

              

Zdroj: IMF: Finance and Development, June 2007, vol. 44, no. 2, p. 1. 

Poznámka: Úroveň globalizace pracovní síly (nabídka globální práce) je dána velikostí exportu (měřeno jako 
podíl exportu na HDP jednotlivých regionů). 

Studie a analýzy zaměřené na problematiku liberalizace obchodu a globalizace práce 
(např. OECD, 2005; 2007; IMF, 2007; Římský klub, 2011) docházejí k závěru, že celkově jde 
o pozitivní proces, v jehož důsledku převažují ekonomické benefity nad ztrátami. 
Argumentují zejména tím, že rozvoj obchodu vede obecně k nárůstu reálných mezd. Toto 
tvrzení je podloženo nejednou empirickou studií, např. Frankel a Romer (1999) dospěli 
k závěru, že růst podílu obchodu na HDP o 1 p.b. má za následek zvýšení příjmu na 1 osobu o 
0,5–2 %.  

V reálnu však není situace tak jednoznačná. Například analýza OECD (2005, s. 28) také 
konstatuje: „Jakkoliv je pravděpodobné, že růst obchodu se zeměmi, které vykazují nízké 
mzdy, hraje určitou roli ve zvětšování mzdových nerovností uvnitř těchto zemí (tj. dochází 
k nárůstu mezd určitých skupin obyvatelstva, pozn. aut.) … liberalizace obchodu může mít 
negativní dopad na produktivitu práce a celkový příjem … reálné mzdy některých skupin 
pracovníků se mohou s poklesem obchodních bariér snížit.“ Jedná se zejména o pracovníky, 
kteří disponují dovednostmi, jež lze uplatnit v těch průmyslových odvětvích, která jsou 
nejvíce vystavena globální konkurenci. Další nejvíce ohroženou skupinou jsou pracovníci 
s nízkou kvalifikací, a to zejména v zemích s relativně velkým počtem vysoce 
kvalifikovaných pracovních míst. Studie dále dokazují, že přestože se náklady na pracovní 
sílu v jednotlivých zemích významně liší, nedochází v důsledku větší obchodní otevřenosti ke 
snižování zaměstnanosti v ekonomicky vyspělých zemích, které disponují nejdražší pracovní 
silou (viz Obrázek 2).  
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Obr. 2: Vztah mezi mírou otevřeností obchodu a mírou zaměstnanosti 

 

Zdroj: OECD Employment Outlook, 2007, s. 10. ISBN 978-92-64-03303-0. 

Poznámka: Otevřenost obchodu je definována jako procentní podíl souhrnu exportu a importu na HDP. 

Jak naznačuje Obrázek 2, závislost mezi uvedenými ukazateli není prokázána. Přestože 
dochází k přemísťování výrob do lokalit s levnější pracovní silou, nevede to k výraznějšímu 
poklesu zaměstnanosti v průmyslově vyspělých zemích. Příčin je několik: zejména vyšší 
produktivita práce vyspělých zemí, rozvoj terciárního a kvartérního sektoru v těchto zemích, 
které alespoň částečně vstřebávají pracovní sílu ze sektoru výroby, jenž zaznamenává 
dlouhodobě úbytek pracovních míst, přetrvávající obchodní bariéry (např. nedokončený 
jednotný vnitřní trh v rámci EU) a také reálné náklady mezinárodní směny.  

Globalizace práce je jednou z příčin růstu konkurenčního prostředí. Do světového 
obchodu jsou postupně vtahovány nové země, které disponují levnější pracovní silou i dalšími 
produkčními výhodami (např. nízkou cenou surovin). To umožňuje přesun a alokaci produkce 
s nízkou přidanou hodnotou (a tedy s nejvyšším konkurenčním tlakem) z průmyslově 
vyspělých zemí, kde jsou vyšší náklady práce (i dalších vstupů), do zemí s levnější pracovní 
silou – mění se rozložení komparativních a absolutních výhod.110 Naznačený trend zachycuje 
Obrázek 3. „Právě změna rozložení komparativních a absolutních výhod uvnitř světové 
ekonomiky je pravděpodobně nejvýraznějším dopadem globalizace do reálných 
hospodářských dějů“ (Hučka, Kislingerová, Malý a kol., 2011, s. 114). 

 

 

 

                                                 
110 Absolutní výhoda znamená produkovat určitý výrobek nebo poskytovat službu při nižších nákladech než 

konkurence. Při komparativní výhodě subjekt sice produkuje určitý výrobek dráže než konkurence, ale tento 
výrobek současně umožňuje konkurenci vyrábět větší objem produktu, v němž má absolutní výhodu.  
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Obr. 3: Průmyslová odvětví s nejvyšší mírou mezinárodní konkurence jsou 
v průmyslově vyspělých zemích redukována rychleji než ostatní odvětví 

 

Zdroj: OECD Employment Outlook, 2005, s. 9. ISBN 92-64-01045-9. 

Poznámka: a) Za odvětví s vysokou mezinárodní konkurencí jsou považována ta, v nichž ukazatel čistého dovozu 
rostl v letech 1980–2000 nejvýrazněji, b) Data pro Belgii zahrnují období 1980–1999. 

Kromě globalizace práce implikují procesy globalizace řadu dalších změn, které podstatně 
mění podmínky pro podnikání. Zcela zásadní je přitom právě tlak na konkurenceschopnost 
subjektů a jejich schopnost obstát v rychle se měnících podmínkách. Jedná se především o 
následující změny: 111 

• stále větší otevřenost trhů (liberalizace trhů), 
• rozvoj informačních a komunikačních technologií a s tím související snadná 

dostupnost informací důležitých pro podnikání, a to s minimálními náklady, 

• snížení nákladů exportu způsobené odbouráváním celních i jiných bariér spolu se 
snížením nákladů na logistiku v důsledku růstu obchodní výměny umožnilo významně 
rozšířit nabídku produktů a služeb na globálních trzích. 

Pracovní síla – faktor ekonomického růstu a konkurenceschopnosti 
Existuje několik přístupů ke zdrojům ekonomického růstu. Obecně akceptované je dělení 

růstových zdrojů na kvantitativní (zaměstnanost a zásoby kapitálu) a kvalitativní (produktivita 
výrobních faktorů – práce a kapitálu). Přitom rozlišujeme tři kategorie kapitálu – fyzický 
(stroje, zařízení apod.), lidský kapitál (stupeň dosaženého vzdělání, dovednosti, zkušenosti 
apod.) a znalostní kapitál (technologie). Míra ekonomického růstu pak závisí na míře 

                                                 
111 Blíže k této problematice viz např. HUČKA, Miroslav – KISLINGEROVÁ, Eva – MALÝ, Milan a kol. 

Vývojové tendence velkých podniků. Podniky v 21. století. Praha : C. H. Beck, 2011. ISBN 978-80-7400-198-
7. 
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akumulace kapitálu. „Zatímco akumulace fyzického kapitálu čelí zákonu klesajících výnosů, 
dlouhodobé růstové efekty se obvykle týkají míry akumulace znalostního kapitálu, tj. 
technologického pokroku“ (Baldwin, Wyplosz, 2008, s. 185). 

Vzájemný vztah ekonomického růstu a trhu práce lze lépe přiblížit pomocí dekompozice 
hrubého domácího produktu do ukazatelů trhu práce a demografického vývoje (Daly, 
2004).112 

Růst je zpravidla vyjadřován pomocí HDP; lze jej dále rozložit na růst produktivity práce 
na zaměstnance, růst míry zaměstnanosti (podíl zaměstnaných na populaci v produktivním 
věku), růst podílu zaměstnanosti v produktivním věku na celkové populaci a růst populace.  

g(HDP) = g  + g  + g  + g(populace) 

Růst HDP můžeme členit ještě dále na růst produktivity práce na odpracovanou hodinu, 
růst počtu odpracovaných hodin na počet zaměstnaných, růst míry zaměstnanosti, růst podílu 
populace v produktivním věku na celkové populaci a růst populace. Z krátkodobého hlediska 
lze od posledních dvou členů v rovnici abstrahovat. 

g(HDP) = g  + g  + g  + 

+ g  + g(populace) 

Abychom mohli vysvětlit, jaký význam má pracovní síla – její vzdělání a nabyté 
dovednosti – pro ekonomický růst a konkurenceschopnost, je nezbytné v první řadě objasnit 
pojem produktivita práce.  

      Produktivita práce a její vliv na konkurenceschopnost 

Na konkurenceschopnost podniků má vliv řada faktorů, jedním z nich je produktivita, 
která je dána poměrem množství výstupu/množství vstupu. Nás bude ale zajímat dílčí ukazatel 
produktivity, který souvisí s pracovní silou, a to produktivita práce. Produktivitu práce 
můžeme vyjádřit jednoduchým vzorcem: 

 

Údaj sám o sobě má nízkou vypovídací hodnotu, a proto je produktivita práce zkoumána i 
z jiných hledisek. Nejčastěji jako HDP na jednoho zaměstnance, HDP na hodinu práce nebo 
průměrné hodinové náklady práce. 

Pokud jde o země Evropské unie, statistické údaje vypovídají, že ještě na počátku 90. let 
byl růst produktivity práce (vyjádřený jako HDP na jednoho zaměstnance) v zemích EU15 

                                                 
112 Převzato z Kol. Konkurenční schopnost České republiky. Kvalita lidských zdrojů. Analýza. Praha : Centrum 

výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky, 2011, s. 5 [cit. 2012-7-19]. Dostupný z WWW: 
http://www.nvf.cz/assets/docs/a6c3e0fac8b6b269e893d80c23488b77/397-0/konkurencni-schopnost-cz-2010-
2011-analyza.pdf. Viz také Trh práce a demografický vývoj jako faktory hospodářského růstu v ČR 
v mezinárodním srovnání [cit. 2012-7-19]. Praha : ČSÚ, 2009. Dostupný z WWW: http://www.czso.cz/ 
csu/csu.nsf/informace/kta01210909.doc. 
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rychlejší než v USA. V průběhu 90. let se ale situace změnila. Spojené státy zaznamenaly 
rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií, nástup tzv. znalostní (nové) 
ekonomiky. Jednu z dalších příčin rychlejšího růstu produktivity práce v USA lze spatřovat 
také v delší pracovní době.  

Jak ukatuje Tabulku 1, v ukazateli produktivity práce na jednoho zaměstnance jsou 
všechny evropské země s výjimkou Lucemburska až za USA. Například „tahoun“ evropské 
ekonomiky – Německo – ztrácí přibližně o 25 %. Ukazatel HDP na hodinu práce vychází pro 
evropské země příznivěji, před USA je vedle Lucemburska také Nizozemsko a dobře si vede 
rovněž Francie a Irsko. Patrné jsou přitom ohromné rozdíly mezi evropskými zeměmi. 
Mnohem horší výsledky v produktivitě práce vykazují země střední a východní Evropy, o 
něco lépe jsou na tom země středomoří – Řecko, Malta, Kypr a Portugalsko. Tyto skupiny 
zemí nedosahují průměru EU 27. Podstatně vyšší produktivitu práce vykazují vyspělé země 
původní EU 15 (s výjimkou Portugalska), přitom dlouhodobě je ale v těchto zemích patrná 
tendence k poklesu (kromě Irska a Nizozemska). V nových členských státech se produktivita 
práce zvyšuje, nejdynamičtěji rostě v pobaltských zemích a na Slovensku. Rozdíly mezi 
„starými“ a „novými“ zeměmi se pozvolna zmenšují. 

Tab. 1: Produktivita práce v zemích EU a USA 

Země 

HDP na zaměstnanou osobu 

v PPP (EU 27 = 100) 

HDP na hodinu práce 

v PPP (EU 27 = 100) 

1995 2000 2010 1995    2000 2010 

Lucembursko 175 177 170 : : 187 

Belgie 139,8 b 137 128 154 e 152 e : 

Itálie 131 128 109 123 117 102  

Rakousko 125 124 115 122 117 115 

Irsko 121 129 137 : 114 126 

Francie  121 119 116 132 134 130 

Eurozóna 115,5 112 109 120 117 114 

Německo 115 107 105 131 124 124 

Nizozemsko 111 115 113 132 137 136 

Švédsko 111 115 115 117 119 115 

Finsko 111 116 111 109 113 110 

Španělsko 110 104 109 110 103 108 

Dánsko 108,9 111 112 126 122 120 

Spojené král. 107 111 106 106 e 111 e 106  e 

EU 27 100 100 100 100 100 100 

Řecko 90 p 94 p 95 p : 76 p 78 p 

Malta : 99 91 86 e 86 e : 

Kypr 80 84 90 73 75 81 

Portugalsko 71 72 76 : 63 65 

Slovinsko 67 76 80 : 76 79 

Česká rep. 64,4 66 73 60 59 68 

Maďarsko 55 57 71 48 48 60 

Slovensko 50 58 81 46 55 75 

Polsko 46 56 67 38 46 54 

Litva 36 43 62 36 40 55 

Estonsko 34 47 69 : 41 61 
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Lotyšsko 33 40 55 : 31 47 

Bulharsko 31,5 31 41 32 33 41 

Rumunsko : 24 49 : 22 43 

USA 138 143 143 131 e 132 e 133 e 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování. 

Poznámky: b – přerušená řada, p – předběžný údaj, e – zpracovatelský průmysl bez zpracování druhotných 
surovin, : údaj není dostupný. 

Nižší produktivita práce je v nových členských zemích kompenzována relativně nízkými 
náklady práce (Obrázek 4). 

Obr. 4: Hodinové náklady práce ve vybraných zemích (v EUR) 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování. 

 

Nejvyšší hodinové náklady práce vykazuje Belgie (39,3 EUR), naopak nejnižší jsou 
v Bulharsku (3,5 EUR). Srovnáme-li dostupná data za rok 2008 a 2011, zjistíme, že téměř ve 
všech členských zemích náklady rostly. Výjimkou byla Litva, Lotyšsko, Maďarsko a Polsko, 
kde došlo k mírnému poklesu. Nejvíce vzrostly hodinové náklady ve Švédsku, Belgii a 
Dánsku. 

Na základě uvedené analýzy dat lze konstatovat, že nové členské země disponují 
konkurenční výhodou, která vyplývá z příznivé kombinace produktivity práce a nákladů. Do 
budoucna se bude tato konkurenční výhoda pravděpodobně zmenšovat v důsledku růstu 
nákladů práce (tlak zaměstnanců a odborů na výši mezd, vliv inflace, posilování měny 
v zemích mimo eurozónu).  

Je nutné si ale uvědomit, že na produktivitu práce působí celá řada faktorů, například 
používané technologie, postupy výroby, organizace práce, systémy hodnocení a odměňování, 
motivace a v neposlední řadě kvalita pracovní síly. Úroveň vzdělání, znalosti a dovednosti, 
ochota učit se po celý život, schopnost sdílet nabyté poznatky, ale také morálně-volní 
vlastnosti pracovníka, to vše se v produktivitě práce odráží. Další text se blíže zaměřuje na 
kvalitu pracovní síly, na úroveň vzdělání a vliv tohoto faktoru na ekonomický růst. 
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      Znalosti – předpoklad ekonomického růstu a konkurenceschopnosti   

Růst významu znalostí v reálné ekonomice se odráží i v ekonomické teorii. V 60. let se 
rozšířil pojem znalostní ekonomika, který je spojován zejména se jménem Petera Druckera.113 
Přívlastek znalostní vyjadřuje skutečnost, že vedle efektivního využití práce, kapitálu a 
přírodních zdrojů má pro rozvoj ekonomiky stále větší význam rozvoj technologií, informační 
zdroje a znalosti. Ve druhé polovině 90. let se objevil pojem nová ekonomika, a to 
v souvislosti s nebývale rychlým rozvojem informačních technologií v USA, které vedly 
k zásadním strukturálním změnám. Právě v tomto období se znalosti (jejich úroveň a rozvoj) 
stávají pro hospodářství klíčové. Odhlédneme-li od teoretických diskuzí o změně 
paradigmatu, o „novosti“ ekonomiky,114 vyznačuje se ekonomika některými novými rysy, 
které se v průběhu první dekády nového tisíciletí dále prohlubovaly: 

• Rozvoj informačních a komunikačních technologií vede ke stále většímu propojování 
národních ekonomik, k jejich globalizaci.  

• Zboží a služby, které jsou spojeny s vysokou úrovní znalostí a vzdělání, přinášejí 
vysokou přidanou hodnotu.  

• Na úrovni podniků umožňuje používání moderních technologií rychle se přizpůsobit 
změnám vnějšího prostředí; podniky mění svou organizační strukturu (stále častěji 
k horizontálnímu uspořádání a týmové práci), dodavatelé i zákazníci jsou přímo 
vtahování do procesu výroby. Důležitý význam pro úspěch podniku mají nejen tvrdé 
faktory řízení, ale stále více roste význam měkkých faktorů: podniková kultura, 
leadership, motivace k neustálému vzdělávání pracovníků a v neposlední řadě firemní 
loyalita.115 

• Nepředvídatelnost všech důsledků globalizace znamená  růst nejistoty (a to nejen 
v ekonomické oblasti), pro firmy větší ohrožení, ale i příležitosti. Tlak konkurenčního 
prostředí roste. 

• Rozvoj informačních a komunikačních technologií změnil vnímání prostoru a času. 

 

Význam znalostí jako rozhodujícího faktoru konkurenceschopnosti se projevuje nejen na 
úrovni zemí (integračních seskupení, regionů, podniků), ale má také stále větší význam pro 
jednotlivce a jeho schopnost uplatnit se na trhu práce. Úroveň vzdělání pracovní síly je také 
účinným nástrojem snižování nezaměstnanosti. 

Z výše uvedeného textu vyplývá, že znalosti, dosažená úroveň vzdělání a celková kvalita 
pracovní síly jsou důležitým faktorem ekonomického růstu a konkurenceschopnosti. V rámci 
Evropské unie jsou investice do vzdělání považovány za důležitý nástroj k posílení 
produktivity a flexibility na trhu práce, za nástroj udržitelného ekonomického růstu, který 
bude doprovázen eliminací sociálních problémů. Jeden z pěti hlavních cílů, které jsou 

                                                 
113 Viz např. DRUCKER, Peter. The Age of Discontinuity. Guidelines to Our Changing Society. New York  

Harper and Row, 1966. ISBN 0-465-08984-4. K problematice znalostní ekonomiky viz též např. 
TRUNEČEK, Jan. Znalostní podnik ve znalostní společnosti. Praha : Professional Publishing, 2005. ISBN 80-
86419-35-5. 

114 K této problematice viz např. KISLINGEROVÁ, Eva a kol. Nová ekonomika. Nové příležitosti? Praha : C. H. 
Beck, 2011. 344s. ISBN 978-80-7400-403-2.  

115 Blíže k této problematice viz např. DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Řízení lidských zdrojů. Praha : C. H. Beck, 
2012. ISBN 978-80-7400-347-9. 
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obsaženy ve Strategii Evropa 2020, předpokládá zvýšení počtu vysokoškoláků ve věku 30–34 
let ze současných 31 % na minimálně 40 %.116 

Hypotézu, že vzdělání je předpokladem ekonomického růstu země, lze ověřit porovnáním 
dvou ukazatelů. Prvním je podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel na celkové populaci 
k vyjádření úrovně vzdělání a druhým ukazatelem je hrubý domácí produkt (HDP) na 
obyvatele v paritě kupní síly, který je měřítkem ekonomické výkonnosti. K vyjádření 
vzájemné závislosti obou ukazatelů lze použít statistická data Eurostatu, který dlouhodobě 
sleduje podíl osob ve věku 30–34 let, jež úspěšně ukončily VŠ vzdělání (terciární úroveň 
podle Mezinárodní standardní klasifikace vzdělání ISCED 1997), na celkové populaci (v %), 
a také ukazatel HDP na obyvatele. Hrubý domácí produkt na obyvatele vyjádřený v paritě 
kupní síly (PPP) stírá rozdíly v cenových hladinách mezi zeměmi a umožňuje jejich lepší 
komparaci. 

Tab. 2: Vztah vzdělání a ekonomického růstu 

Země 

 
Osoby s terciárním vzděláním 

(% z celkové populace) 
 

HDP na obyvatele v PPP 
EU 27 = 100 

2000 2005 2009 2010 2011 2000 2005 2009 2010 2011 

Finsko 40,3 b 43,7 45,9 45,7 46,0 117 114 b 115 115 116 

Belgie 35,2 b 39,1 42,0 44,4 42,6 126 120 b 118 119 118 

Dánsko 32,1 43,1 40,7 41,2 41,2 132 124 b 123 127 125 

Švédsko 31,8 37,6 p 43,9 p 45,8 p 47,5 p 128 122 b 120 124 126 

Kypr 31,1 40,8 44,7 45,1 45,8 88 92 b 98 95 92 

Estonsko 30,8 b 30,6 35,9 40,0 40,3 45 62 b 64 64 67 

Španělsko 29,2 38,6 39,4 40,6 40,6 97 102 b 103 100 99 

Spojené království 29,0 34,6 41,5 43,0 45,8 119 122 b 111 112 108 

Irsko 27,5 39,2 48,9 49,9 49,4 132 145 b 128 127 127 

Francie 27,4 37,7 43,2 43,5 43,4 115 110 b 108 108 107 

Nizozemsko 26,5 34,9 40,5 41,4 b 41,1 134 131 b 132 133 131 

Německo 25,7 26,1 b 29,4 29,8 30,7 118 116 b 116 118 120 

Řecko 25,4 25,3 26,5 28,4 28,9 84 p 91 bp 94 p 90 p 82 p 

Eurozóna 23,3 29,0 32,3 33,3 33,7 112 109 b 109 108 108 

EU 27 22,4 28,0 32,2 33,5 34,6 100 100 100 100 100 

Litva  21,2* 37,9 40,6 43,8 45,4 40 53 b 55 57 62 

Lucembursko 21,2 37,6 46,6 b 46,1 48,2 245 255 b 266 271 274 

Rakousko u 20,5 23,5 23,5 23,8 132 125 b 125 126 129 

Bulharsko 19,5 24,9 27,9 27,7 27,3 28 37 b 44 44 45 

Lotyšsko 18,6 18,5 31,0 32,3 35,7 36 48 b 51 55 b 58 

Slovinsko 18,5 b 24,6 31,6 34,8 37,9 80 87 b 87 85 84 

Maďarsko 14,8 17,9 23,9 25,7 28,1 54 63 b 65 65 66 

Česká republika 13,7 13,0 17,5 20,4 23,8 71 79 b 82 80 80 

Polsko 12,5 b 22,7 32,8 35,3 36,9 48 51 b 61 63 65 

Itálie 11,6 b 17,0 19,0 19,8 20,3 118 105 b 104 100 101 

Portugalsko 11,3 17,7 21,1 23,5 26,1 81 80 b 80 80 87 

                                                 
116 Sdělení Komise Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a  udržitelný růst podporující začlenění. Brusel, 3.3. 

2010. KOM(2010) v konečném znění. 
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Slovensko 10,6 14,3 17,6 22,1 23,4 50 60 b 73 73 73 

Rumunsko 8,9 11,4 16,8 18,1 20,4 26 35 b 47 47 49 

Malta 7,4 u 18,4 21,0 21,5 21,1 86 78 b 82 82 83 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování. 

Údaje v tabulce naznačují, že země s vysokým podílem vysokoškolsky vzdělaných 
obyvatel dosahují nejvyššího hrubého domácího produktu na obyvatele. Existuje jen několik 
výjimek. Například Rakousko a Lucembursko mají sice nižší podíl vysokoškoláků, než je 
průměr EU, ale současně vysoký HDP na obyvatele. Postavení Lucemburska je však velmi 
specifické. Jeho HDP/ob. činí 274 % průměru EU 27 a výrazně tak převyšuje úroveň tohoto 
ukazatele v ostatních zemích. Příčinou je skutečnost, že do Lucemburska přijíždí za prací 
z okolních zemí velký počet pracovníků, kteří se na tvorbě hrubého domácího produktu této 
země podílejí. Pokud jde o Rakousko, počet absolventů terciárního vzdělávání je sice pod 
průměrem EU 27, ale v řadě dalších ukazatelů, které vypovídají o úrovni vzdělání v dané 
zemi (např. podíl obyvatel s alespoň vyšším středním vzděláním na celkové populaci, 
procento dospělé populace zapojené do celoživotního vzdělávání) je nad průměrem EU 27. 
Určitý vliv může v případě Rakouska mít také fakt, který označujeme jako „příliv mozků“ a 
který statistiky nezachycují. Naopak Kypr a Estonsko sice vykazují dlouhodobě vysoký podíl 
vysokoškoláků, ale HDP na obyvatele je pod průměrem EU 27. Je to pochopitelné, v obou 
případech se jedná o rozvíjející se ekonomiky; ukazatel HDP na obyvatele odráží celkovou 
ekonomickou úroveň zemí.  

Z uvedených údajů lze indukovat, že existuje pozitivní závislost mezi počtem 
vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva a úrovní HDP na obyvatele. Přitom je ale nutné vzít 
v úvahu, že statistické údaje plně nevystihují skutečnou situaci a že se vždy jedná o určité 
zjednodušení. Nic nevypovídají například o rozdílech v úrovni vysokého školství v 
jednotlivých zemích ani o podílu vysokoškoláků s technickým zaměřením, kterých je na 
evropském pracovním trhu dlouhodobě nedostatek. 

V rámci analýzy je vhodné podívat se na problematiku i z jiného úhlu pohledu. Budeme-li 
sledovat míru růstu reálného HDP, tj. procentní změnu objemu HDP oproti předchozímu 
roku, uvidíme, že nové členské země dosahují vyššího přírůstku. Přestože země EU 15 
vykazují vyšší podíl osob s terciárním vzděláním, meziroční přírůstek objemu HDP je ve 
srovnání s novými členskými zeměmi nižší. Je to logický vývoj, neboť méně rozvinuté země 
mají větší růstový potenciál než ekonomicky vyspělé země. Jinými slovy, v ekonomikách, 
které se vyznačují vysokou úrovní HDP na obyvatele, je daleko složitější dosahovat vysokého 
přírůstku než v zemích s nižší úrovní HDP na obyvatele. V tomto případě vztah mezi úrovní 
vzdělání a ekonomickým růstem neplatí. Jinými slovy, ekonomický růst nezáleží jen na úrovni 
vzdělání. Rozdílnou dynamiku ekonomického růstu znázorňuje Obrázek 5. 
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Obr. 5: Míra r ůstu reálného HDP 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní propočty a grafické zpracování. 

Z obrázku lze vyčíst, že nové členské země sice vykazují rychlejší růst, ale zároveň jsou 
jejich ekonomiky křehčí; důsledky krize se projevily s větší razancí, ekonomický propad byl 
hlubší. 

Z analýzy statistických dat lze dovodit, že podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel na 
celkové populaci koreluje s celkovou ekonomickou úrovní země, která je vyjádřena jako 
hrubý domácí produkt na obyvatele. Ekonomicky vyspělejší země (EU 15) mají obecně vyšší 
podíl obyvatel s terciárním vzděláním. Nelze ale určit příčinu a důsledek. Tedy zda dosažení 
určité ekonomické úrovně země umožňuje vysokoškolské vzdělání většímu počtu 
obyvatelstva, nebo naopak větší investice do vzdělání jsou příčinou vyššího HDP na 
obyvatele.  

Lze také konstatovat, že mezi počtem vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva a 
ekonomickým růstem, vyjádřeným jako míra růstu reálného HDP, vzájemný vztah neplatí. 
Ekonomický růst země totiž determinuje řada faktorů (např. na celková hospodářská politika 
země, výše zdanění, PZI, náklady na pracovní sílu, pružnost pracovního trhu, měnová politika 
atd.), úroveň vzdělání je pouze jedním z těchto faktorů. 

Pro evropské země je úroveň vzdělání ve společnosti velmi důležitá. Vzdělání se stává 
v podmínkách znalostní ekonomiky významným nástrojem konkurenceschopnosti. Především 
země EU 15 se vyznačují vysokými náklady na pracovní sílu, a proto ta odvětví, kde se 
projevuje nejvyšší konkurenční tlak (a kde zpravidla jsou nároky na kvalifikaci minimální), 
přesouvají své výroby do nových lokalit (často i mimo evropský kontinent). V zemích 
s vysokými náklady na pracovní sílu se proto kapitál alokuje primárně do oblastí spojených s 
technologickým rozvojem, neboť ten je zdrojem vysoké konkurenční výhody. Bez vysoce 
kvalifikované pracovní síly by to ale nebylo možné. V současnosti se některé evropské země 
(např. Německo, ale i Česká republika) potýkají s nedostatkem vysokoškolsky vzdělaných 
odborníků technického zaměření, což částečně působí jako limitující faktor 
konkurenceschopnosti.  

     Význam vzdělání pro uplatnění jedince na trhu práce 
Úroveň vzdělání není ale jen důležitým faktorem ekonomického růstu a 

konkurenceschopnosti země. Zvyšování kvality pracovní síly, vzdělání a dovedností, je 
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v současných ekonomických podmínkách základním předpokladem lepšího uplatnění na trhu 
práce, a tedy i předpokladem dosažení vyšší míry zaměstnanosti. V rámci Strategie Evropa 
2020 byly v této souvislosti stanoveny dva základní cíle: zvýšit počet vysokoškoláků ve věku 
30–34 let ze současných 31 % nejméně na 40 % a snížit počet žáků, kteří předčasně opouštějí 
vzdělávací systém ze současných 15 % na úroveň pod 10 %. Úroveň terciárního vzdělávání 
v členských zemích EU přibližuje Obrázek 6.  

 
Obr. 6: Podíl osob ve věku 30–34 let, které úspěšně dokončily vysokoškolské vzdělání, 

EU 27, 2011 (v %) 

 

Zdroj:Eurostat, srpen 2012; vlastní zpracování. 

Podle údajů za rok 2011 nejvíce osob s terciárním vzděláním je v Irsku (49,4 %). Více než 
45 % vysokoškoláků vykazuje Lucembursko (48,2 %), Švédsko (47,5 %), Finsko (46 %), 
Velká Británie, Kypr (shodně 45,8 %) a Litva (45,4 %). Již dnes překračuje stanovenou 40% 
hranici také Francie, Belgie, Dánsko, Nizozemsko, Španělsko a Estonsko. Průměr v EU 27 je 
34,6 %. Naopak nejméně vysokoškoláků má Itálie (20,3 %), Rumunsko (20,4 %), Malta (21,1 
%), Slovensko (23,4 %), Rakousko a Česká republika (shodně 23,8 %). Rovněž v tomto 
ukazateli jsou tedy mezi členskými zeměmi velké rozdíly, 

V úvodu k této kapitole bylo zdůrazněno, že úroveň vzdělání je významným nástrojem, 
jak posílit zaměstnanost na evropském pracovním trhu. Vztah mezi počtem osob s terciárním 
vzděláním ve věku 30–34 let a mírou zaměstnanosti zachycuje Tabulka 3.  

Tab. 3: Vztah mezi počtem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel a mírou zaměstnanosti 

Země 
Osoby 

s terciárním vzděláním 
(v %) 

Míra zaměstnanosti 
(v %) 

Země 
Osoby 

s terciárním vzděláním 
(v %) 

Míra zaměstnanosti 
(v %) 

IE 49,4 64,1 PL 36,9 64,8 

LU 48,2 70,1 LV 35,7 67,2 

SE 47,5 p 80,0 EU 27 34,6 68,6 

FI 46,0 73,8 DE 30,7 76,3 

UK 45,8 73,6 EL 28,9 59,9 

CY 45,8 73,8 HU 28,1 60,7 
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LT 45,4 67,2 BG 27,3 63,9 

FR 43,4 69,1 PT 26,1 69,1 

BE 42,6 67,3 AT 23,8 75,2 

DK 41,2 75,7 CZ 23,8 70,9 

NL 41,1 77,0 SK 23,4 65,1 

ES 40,6 61,6 MT 21,1 61,5 

EE 40,3 70,4 RO 20,4 62,8 

SI 37,9 68,4 IT 20,3 61,2 

Zdroj: Eurostat, srpen 2012; vlastní zpracování. 

Údaje z tabulky naznačují, že existuje velká závislost mezi počtem vysokoškoláků a mírou 
zaměstnanosti. Není to však závislost absolutní, a to znamená, že na výši zaměstnanosti 
v dané zemi má vliv řada dalších faktorů.  

Typickým příkladem jsou Německo a Rakousko. Obě země mají počet vysokoškoláků 
pod průměrem EU, ale úroveň zaměstnanosti patří v těchto zemích k nejvyšším. V případě 
Německa hraje roli mj. již zmíněný kvalitní systém vzdělávání a jeho napojení na podnikovou 
praxi. Počty absolventů technických oborů se v obou zemích pohybují nad průměrem EU, 
stejně tak počet osob s vyšším středním vzděláním. Rakousko má také velmi nízký počet 
osob, které předčasně opouštějí vzdělávací systém. Česká republika je na tom s počtem 
vysokoškoláků stejně jako Rakousko. Pokud jde o počet osob s vyšším středním vzděláním, 
jsme dokonce na druhém místě s 93,2 % (lepší výsledek v tomto ukazateli má v rámci EU 27 
jen Litva, 92,9 %). Stejnou pozici zaujímáme také v počtu osob, které předčasně ukončily 
vzdělání (pouze 4,9 %). Vážnou otázkou je v případě České republiky kvalita vzdělávacího 
systému. 

Určitou odchylku vykazují také Dánsko a Nizozemsko. Obě země při relativně nižším 
počtu vysokoškoláků dosahují velmi vysoké míry zaměstnanosti. V obou případech je 
pravděpodobně jedním z významných faktorů úspěšná realizace konceptu flexicurity. Dánsko 
také vyniká nejvyššími výdaji na vzdělávání v rámci EU 27 (v roce 2009 to bylo 8,72 % 
HDP; zatímco průměr v EU 27 činí 5,41 % HDP). 

Nejvyšší počet osob s ukončeným terciárním vzděláním je v Irsku (49,4 %), míra 
zaměstnanosti se ale pohybuje pod průměrem EU a činí 64,1 %. Příčinou této disproporce 
jsou důsledky ekonomické recese, které Irsko výrazně zasáhly. Ještě v roce 2008 byla míra 
zaměstnanosti 72,3 %, o rok později jen 67,1 %. Země má přitom předpoklady, aby se situace 
zlepšila. Hned po Finsku má nejvyšší počet absolventů technického zaměření, také veřejné 
výdaje na vzdělání jsou jedny z nejvyšších (6,5 % HDP v roce 2009). Počet osob s vyšším 
středním vzděláním je na úrovni unijního průměru, 73,4 % z celkové populace. 

Z analýzy vyplývá, že existuje vzájemná závislost mezi počtem pracovníků s terciárním 
vzděláním a mírou zaměstnanosti. Tato závislost však není absolutní. Na zaměstnanost má 
vliv řada dalších faktorů, které nelze zanedbat: především kvalita vzdělávacího systému, 
sepětí školství s podnikovou praxí, objem prostředků, které společnost poskytne na rozvoj 
vzdělávání, počet středoškoláků na pracovním trhu, počty předčasných odchodů ze 
vzdělávání, a v neposlední řadě flexibilita na pracovním trhu (uplatňování konceptu 
flexicurity). Jinak řečeno, kvalifikace pracovní síly by měla odpovídat poptávce na trhu práce; 
pouze mechanické zvyšování počtu vysokoškoláků a středoškoláků problém na pracovních 
trzích nevyřeší.  
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O významu vzdělání pro uplatnění na pracovním trhu nelze pochybovat. Dokládá to i 
následující Obrázek 7, který znázorňuje vývoj míry nezaměstnanosti pracovníků se 
základním, sekundárním a terciárním vzděláváním.  

 
Obr. 7: Vývoj míry nezaměstnanosti pracovníků s primárním, sekundárním  

a terciárním vzděláním (EU 27, v %) 

 

Zdroj: Eurostat, srpen 2012; vlastní zpracování. 

Poznámka: MNP – míra nezaměstnanosti pracovníků s primárním vzděláním, MNS – míra nezaměstnanosti 
pracovníků se sekundárním vzděláním, MNT – míra nezaměstnanosti pracovníků s terciárním vzděláním.  

Míra nezaměstnanosti pracovníků s nejnižším vzděláním i v období ekonomického růstu 
oscilovala kolem 10 % (v roce 2007, kdy ekonomický vzestup vrcholil, to bylo 9,2 %). Právě 
tato skupina pracovníků byla ekonomickou krizí a následnou recesí zasažena nejcitelněji Míra 
nezaměstnanosti se v roce 2011 vyšplhala až na 14, 8 %. Tedy ve srovnání s rokem 2007 se 
situace zhoršila o 5,6 p.b. Míra nezaměstnanosti pracovníků s terciárním vzděláním se 
v letech 2000–2005 pohybovala kolem 8 %. V roce 2006 se začala snižovat a svého minima 
5,6 % dosáhla v roce 2008. V roce 2011 byla míra nezaměstnanosti této skupiny pracovníků 
7,6 %. Nárůst tedy nebyl tak velký (2 p.b.) jako u pracovníků s primárním vzděláním. Míra 
nezaměstnanosti pracovníků s terciárním vzděláním dlouhodobě osciluje kolem 4 %. Nejnižší 
míra nezaměstnanosti v roce 2008 činila 3,5 %, v roce 2011 dosáhla 5 %. Nárůst byl tedy ve 
srovnání s uvedenými skupinami pracovníků nejnižší, a to 1,5 p.b.  

Lze konstatovat, že vyšší úroveň dosaženého vzdělání je spojena s nižší mírou 
nezaměstnanosti. Pracovníci s vyšším vzděláním mají na pracovním trhu více šancí se 
uplatnit. Jsou schopni také pružněji reagovat na potřeby trhu. 

Závěr 
Globalizace je velmi složitý vícevrstevný proces, jehož důsledky jsme v současnosti 

schopni identifikovat jen omezeně a jeho budoucí směřování ještě méně. Jde o proces, který 
se promítá do všech oblastí ekonomiky a současně mění společnost jako celek. Průvodním 
jevem je sílící konkurenční prostředí. 
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Globalizace práce mění zásadně pracovní trhy. Dochází k přesunu a alokaci výroby 
s nízkou přidanou hodnotou z průmyslově vyspělých zemí do zemí s levnější pracovní silou a 
celkově nižšími náklady vstupů. Významným faktorem konkurenceschopnosti se v těchto 
podmínkách stává produktivita práce. V rámci evropské integrace je patrné, že nové členské 
země disponují v současnosti konkurenční výhodou, která vyplývá z příznivé kombinace 
produktivity práce a nákladů. Růst nákladů práce v těchto zemích (zejm. tlak na zvyšování 
mezd, ale i vliv dalších faktorů) však v budoucnu pravděpodobně povede ke zmenšování této 
konkurenční výhody. Je proto důležité, aby se země (vč. České republiky), pokud budou chtít 
obstát v konkurenčních podmínkách, zaměřily na produkci s vysokou přidanou hodnotou. 
V této souvislosti jsou znalosti, úroveň dosaženého vzdělání a jeho kvalita rozhodujícími 
faktory ekonomického růstu a konkurenceschopnosti. Zvyšování kvality pracovní síly (růst 
kvalifikace a rozšiřování dovedností) je také cesta, jak posílit zaměstnatelnost jedinců a jejich 
adaptabilitu na pracovních trzích. Zvýšení kvalifikace však samo o sobě nestačí – důležitý je 
soulad mezi nabízenými kvalifikacemi pracovníků a potřebami pracovního trhu.  
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Vplyv pracovných a osobných parametrov na štýl 
rozhodovania manažéra####  

Impact of work and personal parameters on manager´s decision 
making style 

Katarína Remeňová*
 

ABSTRAKT   

Všeobecne možno rozhodovanie definovať ako proces, ktorým sa identifikuje,analyzuje 
problém ako predmet riešenia a rieši sa prostredníctvom vhodnej alternatívy. V centre 
rozhodovacieho procesu stojí rozhodovateľ, ktorý je charakteristický osobnosťou. Z nej 
vychádza spôsob, akým sa manažér rozhoduje, čiže štýl rozhodovania. Štýl rozhodovania je 
ovplyvnený mnohými externými a internými faktormi. Medzi kľúčové interné faktory patria 
osobné parametre rozhodovateľa, ako je vek a úroveň riadenia.  

Článok odhaľuje kľúčové vzťahy medzi štýlom rozhodovania manažéra, jeho vekom 
a úrovňou riadenia na ktorej pôsobí. 

Kľúčové slová: rozhodovanie, rozhodnutie, štýl rozhodovania manažéra, MBTI  

 

ABSTRACT   

In general, decision making process is defined as a processs, where a decison problem is 
identified, analyzed and solved through a suitable alternative. 

In the center of the decision-making process stay a decision maker wit his own individuality. 
Manager´s personality is the dominant factor, that determine the type of decisin making style. 

The decision making style is influenced by many external and internal factors. The key 
internal factors include the decision maker´s personal parameters such as age and level of 
organizational hierarchy.The article reveals a key relations between a manager´s age, levels of 
organizational hierarchy and decisin making style. 

Key words: decisions, decision making, managerial decision making style, MBTI 

JEL Classification: M2, M20, M21, M51 

 

Teoretický úvod k štýlu rozhodovania 
Model rozhodovania je v podstate založený na pragmatických princípoch a umožňuje 

realizovať rozhodovací systematický proces s jasne definovanými prvkami a jednoznačne 
vymedzením krokov riešenia [Drucker, 2006]. Do rozhodnutia je nutné začleniť realizačné 
akcie, čo znamená stanoviť - kto, čo a v akom čase musí uskutočniť, aby sa rozhodnutie 

                                                 
#  Článok je spracovaný v rámci grantovej úlohy GMVP č. 164 poskytnutý Ekonomickou univerzitou v 

Bratislave 
*  Katarína Remeňová, Ing, PhD. Odborný asistent, Ekonomická univerzita v Bratislave. 
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mohlo realizovať. Je potrebné určiť spätnú väzbu, ktorou sa prekontroluje platnosť a 
efektívnosť rozhodnutí a porovná sa so skutočným priebehom udalostí.  

Každé rozhodovanie je determinované charakterom typu rozhodovateľa, ktorý má 
zodpovednosť za väčšinovú časť rozhodovacieho procesu. V prípade, ak je typ rozhodovateľa 
jednotlivec, rozhodnutie ako výsledok rozhodovacieho procesu je ovplyvnené osobnostnými 
charakteristikami jednotlivca, jeho vedomosťami, skúsenosťami a štýlom rozhodovania.  

Rozhodovanie a charakter rozhodnutia je silne závislé od rozhodovateľa, jeho 
presvedčení, hodnôt a štýlu rozhodovania [Jones-Patronis, Beck, 1995].  

Kľúčovou schopnosťou manažéra pri rozhodovaní je správne určiť: 

• kto má rozhodnúť,  

• kedy je správny čas na rozhodnutie, 

• akým spôsobom je optimálne rozhodnúť. 

Spôsob, akým manažér realizuje rozhodovanie a rozhodnutie implementuje, sa nazýva 
štýlom rozhodovania [Mintzberg, 2001]. Odrazom pre zobrazenie podstaty typov štýlov je 
racionálny a intuitívny prístup k rozhodovaniu. 

Rowe a Boulgarides predstavili v roku 1992 model štýlu rozhodovania, ktorý pozostáva z 
dvoch dimenzií: hodnotová orientácia a komplexnosť poznávania, ktoré vytvorili 4 kategórie 
štýlov rozhodovania – direktívny, analytický, koncepčný a behaviorálny [Rowe, Boulgarides, 
1992].  

Hlbší pohľad na rozhodovací štýl manažéra poskytuje výskumná štúdia profesora Drivera, 
M, podľa ktorého je rozhodovací štýl chápaný ako natrénovaný zvyk myslenia. Pretože rôzne 
skúsenosti a rôzne okolnosti nás učia variovať náš štýl rozhodovania. Autor vo svojom 
výskume dokázal, že nie je možné vnímať rozhodovací štýl ako dobrý alebo zlý. [DRIVER, 
1999]. 

Posledné výskumné štúdie [Driver, 2006], ktoré sa venujú problematike štýlov 
rozhodovania dokázali, že žiaden manažér nedisponuje len jedným štýlom, vo všeobecnosti 
manažéri využívajú  ich mix. Ten je kombináciou minimálne dvoch štýlov. Pričom v 
závislosti od rozhodovacej situácie (charakteru a náročnosti) tieto štýly môžu variovať (jeden 
zo štýlov bude dominantnejší, v inej situácií môže byť zasa viac v úzadí), alebo sa môže 
objaviť ďalší štýl, ako doplňujúci).   

Výskumníci začali na identifikáciu štýlov rozhodovania využívať MBTI (Myers-Briggs 
typový indikátor), vytvorený psychologičkami Katharine Cook Briggs a Isabel Briggs Myers  
v roku 1962. Medzi prvými významnými výsledkami využitia MBTI boli v oblasti 
zdravotníctva, kde sa riešila otázka štýlu rozhodovania a kompatibility vedúcich manažérov 
zdravotných sestier [Freund, 1988], neskôr sa začal indikátor využívať na identifikáciu štýlov 
rozhodovania v simulovanom komplikovanom podnikateľskom prostredí [Davis, Grove, 
Knowles, 1999]. V manažérskej praxi sa MBTI v súčasnosti využíva na identifikáciu štýlov 
pri tvorbe efektívneho pracovného tímu [Cheng, Luckett, Schulz, 2003].   

MBTI pre identifikáciu štýlov rozhodovania  sleduje dve dichotómie:zmysel/intuícia, 
myslenie/cítenie. Charakteristiky jednotlivých dichotómií boli zoskupené do štyroch kategórií 
pomenovaných ich vystihujúcou preferenciou: Racionálny, Intuitívny, Emocionálny a 
Analytický typ. Ich kombináciou boli vytvorené špecifické štýly rozhodovania: 

• Racionálno – analytický 
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• Racionálno – emocionálny 

• Intuitívno – analytický 

• Intuitívno – emocionálny 

 

Tab. 1. Vnímanie informácií a rozhodovanie. 

Vnímanie/získavanie informácií Rozhodovanie 

Racionálny Intuitívny Analytický Emocionálny 

Vnímanie 
uprednostňuje jasné, 
konkrétne dáta 
a informácie 

Vnímanie 
uprednostňuje 
abstraktné pojmy, 
reprezentuje 
možnosti byť  
vynaliezavý  

Rozhodovací proces 
prebieha za 
objektívnych 
podmienok, 
v logickom, 
analytickým 
spôsobom 

Rozhodovací proces 
prebieha intuitívne, 
pocitovo, spôsobom, 
ktorý je zameraný na 
harmóniu a hodnoty. 

Citlivo vníma vplyv 
na druhých  

Zdroj: Rojas, 2008118 

Štýl rozhodovania manažérov pôsobiacich v slovenských podnikoch  
Základným cieľom výskumu bolo potvrdenie existencie konkrétnych typov štýlov 

rozhodovania v praxi a vytvorenie ich základného prehľadu. Výskumnú vzorku tvorilo 273 
manažérov pôsobiacich v podnikoch v SR s rôznou vlastníckou štruktúrou a veľkosťou 
podniku.  Samotná výskumná štúdia prebiehala v dvoch kolách s použitím dvoch metód zberu 
dát. V prvom kole bol použitý dotazník,  v druhom testovanie štýlu rozhodovania manažéra.  

Na identifikáciu štýlov rozhodovania v našom výskumnom projekte bol použitý test 
MBTI (Myers-Briggs typový indikátor). 

Vo výskume sme sledovali dve dichotómie týkajúce sa spôsobu rozhodovania 
(zmysel/intuícia, myslenie/cítenie) [Myers, Myers, 1995]. Prvá dichotómia hovorí o spôsobe 
získavania informácií pre rozhodovanie, druhá definuje spôsob ich použitia:  

□ Zmysel ^ Intuícia – popisuje ako človek získava a používa informácie v rozhodovaní 
sa. Sústreďuje sa nato, čo je reálne a aktuálne alebo na vzory a významy v údajoch. 
Človek ,,Z“ vníma čo sa deje naokolo. ,,I“ dáva menší pozor na svoje okolie, skôr 
premýšľa o jednom probléme prostredníctvom druhého. 

□ Myslenie ^ Cítenie - popisuje ktoré sú preferenčné charakteristiky človeka pri jeho 
rozhodovaní. Typ ,,M“ sa rozhoduje na základe logických faktov, typ ,,C“ na základe 
pocitov, nie len vlastných, ale aj ľudí v jeho okolí. 

Kvôli kvalitatívnemu charakteru skúmanej problematiky a potreby získania špecifických 
informácií boli stanovené triediace kritéria nasledovne:  

• vek manažéra, 

                                                 
118 Rojas, E. M. 2008. Construction Productivity: A Practical Guide for Building and Electrical Contractors. 

Fort Lauderdale : J. Ross Publishing, 2008. ISBN 978-1604270006 P. 277 
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• úroveň riadenia, 

Pre grafické znázornenie výsledkov boli použité kontingenčné tabuľky. 

Štýl rozhodovania manažérov v SR podnikoch testovaných MBTI  
Rozhodovací problém riešený dvomi manažérmi s rôznymi štýlmi rozhodovania 

ovplyvňuje celý rozhodovací proces. Každý rozhodovací štýl má inú vlastnú hodnotu. Cieľom 
výskumu bolo identifikovať jednotlivé štýly u manažérov pôsobiacich v podnikoch v SR.  

Charakteristika jednotlivých štýlov rozhodovania vychádza z klasifikácie Myers-Briggs 
typového  indikátora.  

Graf 1 uvádza základné štýly rozhodovania manažérov v podnikoch SR, ktoré sa 
vyprofilovali z nášho prieskumu. Ukázalo sa, že až 68% manažérov využíva racionálno-
analytický štýl rozhodovania. Druhým najčastejšie používaným štýlom u slovenských 
manažérov je intuitívno-analytický štýl. Najmenej rozšíreným štýlom je intuitívno-
emocionálny.  

Graf 1: Štýly rozhodovania manažérov v SR MBTI 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 

Uplatňovanie racionálneho uvažovania v rozhodovaní slovenských manažérov zjavne 
dominuje. Tento spôsob je trikrát častejšie uplatňovaný ako intuitívne rozhodovanie. 
Spoločným znakom u väčšiny respondentov je analytický spôsob rozhodovania.   

Dominujúci štýl rozhodovania racionálno – analytický je charakteristický nasledovnými 
prejavmi.  

Racionálny štýl sa sústreďuje nato, čo je reálne a aktuálne.  Intenzívne vníma čo sa deje v jeho 
okolí.  Ľuďom tohto typu pri získavaní informácií chýbajú modely, schémy a možnosti. Ich 
doménou je sekvenčné získavanie informácií, pričom pracujú systematicky. Racionálny typ je 
zameraný na súčasnosť. Kreativita u racionálneho typu nie je bežná, skôr má tendenciu  
prispôsobovať sa súčasnému systému. 

Analytický typ sa rozhoduje na základe jasných faktov. Logický proces mu umožňuje zacieliť 
na neosobné závery a rozhodnutia. Spolieha sa na princíp ,,príčiny a dôsledku“. Snaží sa byť 
nestranný, pretože cítenie v jeho ponímaní  je  rozhodovanie o zvažovaní relatívnych hodnôt. 

 



295 

 

Štýl rozhodovania a vek manažéra 

Štýl rozhodovania manažéra nie je ovplyvnený jeho vekom. S vekom sa žiaden typ štýlu 
rozhodovania nemení, je u každého manažéra stály (ako vidieť na grafe č. 2). Vekové 
rozloženie vzorky respondentov opäť potvrdilo dominantné zastúpenie racionálno-
analytického štýlu. Nemennosť štýlu rozhodovania však nie je určujúcim parametrom, 
z ktorého je treba vychádzať.  

Graf 2: Štýl rozhodovania a vek manažéra 

Zdroj: Vlastné spracovanie 

 
Ako zobrazuje graf č. 3, zaujímavým zistením je, že jednotlivé zložky štýlov sa s vekom 

menia. Intuitívna a racionálna zložka so vzrastajúcim vekom manažéra silnejú. Tento proces 
má však obmedzenie. Pri intuitívnej zložke rozhodovania stúpa do 40 roku manažéra. Pričom 
racionálna zložka narastá o 10 rokov dlhšie. Zlomovým je vek 50 rokov, kedy začína klesať.  

 
Graf 3: Zložky štýlu rozhodovania a vek manažéra  
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Štýl rozhodovania a úroveň riadenia 

S úrovňou riadenia, na ktorej manažér pôsobí, priamo súvisí jeho kariérny postup. Ako 
sme uviedli pri parametri ,,vek“, kde platilo, že vek nie je ovplyvňujúcim parametrom štýlu 
rozhodovania, tak pri parametri ,,úroveň riadenia“ samotný štýl rozhodovania ovplyvňovaný 
je. Vzrastajúcou úrovňou riadenia sa koncentrujú a silnejú racionálno-analytický štýl, 
intuitívno-analytický a intuitívno-emocionálny.     

   

Graf 4: Štýl rozhodovania a úroveň riadenia 

 
Zdroj: Vlastné spracovanie 

 
Graf 5: Pohľad na štýl rozhodovania a vrcholovú úroveň riadenia podľa veku 
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Záver 
MBTI je využiteľný manažérsky nástroj analýzy ako aj rozvoja manažérskeho výkonu 

a osobných predispozícií manažéra. Indikátor ako analytický nástroj je vhodný na 
identifikáciu osobných preferencií. Ako nástroj rozvoja slúži pre vytváranie vhodných 
podmienok pre manažérsku prácu a samotný osobnostný rozvoj manažéra.     

Možnosť identifikovať štýl rozhodovania umožňuje nadriadeným určiť svojim 
podriadeným rozvojové aktivity, ktoré dokážu pripraviť ľudí na novú zodpovednosť. 
Poznatky o charakteristike, silných a slabých stránkach každého rozhodovacieho štýlu 
napomáhajú manažérom priradiť vhodné úlohy jednotlivcom a správne prerozdeliť 
kompetencie v tíme. Taktiež im pomôžu určiť správny motivačný nástroj, umožnia im 
správne viesť a odmeňovať a ukážu im cestu ako získať potrebnú kooperáciu vo vzťahoch 
podriadený – nadriadený, nadriadený – tím a medzi jednotlivými členmi tímu. 

Štýl rozhodovanie v podnikoch SR si v odbornej literatúre právom zastáva dôležité 
miesto, pretože spôsob akým sa manažér rozhoduje a rozhodnutie realizuje, sa dotýka 
samotných spolupracovníkov (pracovných vzťahov) ako aj výsledkov riešených úloh.  

Ako preukázala skúmaná vzorka, najčastejším štýlom rozhodovania v slovenských 
podnikoch je racionálno-analytický štýl, ktorý sa vekom manažéra nemení, silnejú len jeho 
jednotlivé zložky.   
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Vývoj počtu společností řízených z daňově 
výhodnějších oblastí#### 

An analysis of development of the number of companies managed 
from tax-favourable areas 

Hana Ředinová* – Marie Paseková**  

ABSTRAKT   

Předkládaný příspěvek se zabývá vývojem počtu českých a slovenských obchodních 
společností, které změnily své sídlo z daňových důvodů do oblastí nazývaných jako tzv. 
daňové ráje, daňově výhodnější jurisdikce nebo offshore jurisdikce, a to ve sledovaném 
období 2008-2011. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaký vztah mají čeští a slovenští zástupci 
malého a středního podnikání ke změně svého sídla do zahraničí z důvodu výhodnějších 
daňových podmínek. Výzkum byl realizován prostřednictvím dvou analýz a dotazníkového 
šetření. Nejprve byla provedena analýza vývoje počtu společností řízených z daňově 
výhodnějších oblastí z pohledu České a Slovenské republiky v období 2008-2011, 
následovala analýza využívaných výhodnějších daňových destinací. Dotazníkové šetření mezi 
zástupci malého a středního podnikání bylo provedeno jak v České republice, tak i na 
Slovensku s cílem zjistit, jaký je postoj respondentů ke změně svého sídla z daňových 
důvodů. V době stále více rostoucích daňových úniků a při bojích proti nim se dostaly do 
popředí zájmu mezinárodních organizací i teritoria, která právě poskytují výhodnější daňové 
podmínky, než na které by společnosti dosáhly na domácím území. V současné době je možné 
rozlišit čtyři skupiny území, které se dají označit jako „daňové ráje či výhodnější daňové 
jurisdikce“. Jedná se o země, které nemají korporátní daně a společnosti zde platí jen licenční 
poplatky, dále země s velmi nízkým zdaněním, země rozlišující zdanění „domácích“ a 
„cizích“ příjmů a země, které mají specifické daňové režimy u některých typů společností 
nebo na některé operace. Z analýzy počtu společností, které ve sledovaném období 2008-2011 
změnily své sídlo, vyplynula rostoucí tendence klesajícím tempem v obou sledovaných 
ekonomikách. Z pohledu České republiky bylo zjištěno prudké navýšení tohoto „přesídlení“ 
v letech 2008-2009, v dalších letech počet rostl, ale výrazně pomaleji. Dotazníkového šetření 
se účastnily zástupci malého a středního podnikání v obou uvedených zemích. Na základě 
získaných výsledků je možné konstatovat, že jak u českých, tak i slovenských respondentů 
převládá nechuť měnit své sídlo do zahraničních oblastí z důvodu daňových úspor nebo 
výhodnějších daňových podmínek. 

Klí čová slova: Daňově výhodnější oblast, Malé a střední podnikání. 

ABSTRACT   

This paper deals with the development of Czech and Slovak companies that changed their 
residence for tax purposes into the area known as the tax havens, tax-favourable jurisdiction 
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or offshore jurisdiction in the period 2008-2011. The aim of the research was to determine 
what kind of relationship the respondents of the Czech and Slovak small and medium-sized 
enterprises have to change their registered office abroad because of favourable tax conditions. 
Research was conducted through two analyzes and questionnaire surveys. First there was 
made an analysis of the development of the number of the companies managed from tax-
favourable areas in the period 2008-2011 continuing by an analysis of main preferring areas. 
The questionnaire survey among the small and medium-sized enterprises was made in the 
Czech Republic and in the Slovak Republic too in order to determine the attitude of the 
respondents to change their residence for tax reasons. At the time of growing number of tax 
evasions and fighting against them came to the forefront of international organizations too the 
territories which offer more favourable tax conditions than those companies achieved in the 
domestic area. Currently, there is possible to distinguish four groups of territories which can 
be described as “tax havens or favourable tax jurisdiction”. These are countries that have no 
corporate taxes and are valid only licensing fees, as well as countries with very low tax, land 
distinguishing tax from “domestic” and “foreign” income and countries that have specific tax 
regimes for certain types of companies or some operations. An analysis of the number of 
companies controlled from the favourable tax territories in the period 2008-2011 showed a 
growing tendency of change of the residence. From the perspective of the Czech Republic 
there is possible to recognize a sharp increase in 2008-2009, in the next years 2010-2011 there 
is following growing trend but much more slowly. The survey was based on questionnaire 
among the participants of the small and medium-sized enterprises. From the results there is 
possible to recognize prevalent reluctance to change their residence in foreign areas due to tax 
savings or favourable tax regime.  

Key words: Tax Favrouble Area, Small and Medium-Sized Enterprises. 

JEL classification: G30, H2, H3, H7 

Současné poznání analyzované oblasti 
V současných ekonomických podmínkách je možné pozorovat rostoucí zájem politiků a i 

dalších osob o daňově výhodnější oblasti. Je to z toho důvodu, že tyto oblasti, jak uvádí 
Rosenzweig (2010), ohrožují dlouhodobé fiskální zdraví země a snižují schopnost vlády řešit 
hospodářské a sociální problémy. Nejčastěji jsou tyto oblasti označovány jako daňové ráje. 
Ale někteří autoři používají termín offshore jurisdikce. Je možné říci, že daňové ráje jsou 
územím, které nabízí výhodné daňové podmínky, kdežto offshore jurisdikce přináší ještě něco 
navíc. K tomu dodává Hines Jr. (2010), „daňové ráje jsou také známé jako „offshore finanční 
centra“ nebo „mezinárodní finanční centra“, fráze, které mohou mít mírně odlišné významy, 
ale přesto se používají téměř vždy zaměnitelně s „daňovými ráji“. Co je důležité, daňové ráje 
mění podstatu daňové konkurence mezi jednotlivými zeměmi (Hines Jr., 2010). Addison 
(2009), Dharmapala (2008) se shodují v názoru, že v současné době neexistuje přesná definice 
termínu „daňový ráj“, ale existuje mnoho organizací, které se danou otázkou zabývají, 
například OECD nebo Tax Justice Network. OECD vytvořila seznam kritérií, která musí být 
splněna, aby bylo možné dané území považovat za daňový ráj (žádné nebo jen nominální 
daně, nedostatek efektivní výměny informací, nedostatek transparentnosti a nedostatek 
aktivity) a v roce 2000 vytvořila černou listinu s 35 zeměmi, které splňovaly stanovená 
kritéria a byly tzv. nespolupracujícími daňovými ráji (Eden, Kudrle, 2005). Tato listina není 
stabilní, ale v průběhu času se mění (Gravelle, 2009). Z historického hlediska jsou daňové ráje 
spojeny se slovy anonymita a bankovní tajemství, ale dnes OECD a další mezinárodní 
organizace po všech zemích, včetně daňových rájů, požadují přistoupení na výměnu informací 
k daňovým účelům (Hines Jr., 2010). Například, OECD postupem času sestavila tři listiny – 
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tzv. „white list“, „grey list“ a „black list“. Na tzv. „white list“ se nacházejí země, které přijaly 
stanovené standardy. Na „grey list“ se nacházejí země, které se k tomuto standardu zavázaly a 
na „black list“ se nacházejí území, která se k danému standardu nezavázaly (Gravelle, 2009). 
S touto charakteristikou souhlasí i např. Eden, Kudrle (2005), kteří považují za daňové ráje 
země, které mají nízké nebo nulové daňové sazby na osobní nebo korporátní příjem, udržují 
bankovní tajemství a tajemství pro další finanční služby a mají nízké nebo žádné omezení 
finančních transakcí. Na základě Palana (2002 in Eden, Kudrle, 2005) se přiklánějí 
k rozdělení daňových rájů do čtyř skupin: 

• země, které nemají daně z příjmů, společnosti hradí jen licenční poplatky. 

• země, které zdaňují jen domácí, nikoli zahraniční příjem. 

• země s nízkým zdaněním. 

• země se „speciálním“ zdaněním pro určité typy společností nebo operace. 

Jinou charakteristiku daňových rájů nabízí Mazuru, Risti (2010), kteří definují daňové ráje 
jako „území, které nabízejí velké množství daňových výhod pro offshore společnosti, které 
jsou registrované na daném území“ a přiřazují mezi ně např. Nizozemské Antily, Kypr, 
Kajmanské ostrovy nebo také Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Manea (2010) nabízí podobnou 
charakteristiku daňových rájů, ale na rozdíl od Palana rozlišuje šest skupin území, které 
poskytují výhodnější daňové podmínky. 

Metodika 
Výzkum byl založen na analýze vývoje pčotu společností řízených z daňově výhodnějších 

oblastí a dotazníkovém šetření mezi zástupci malého a středního podnikání v České a 
Slovanské republice. Číselná hodnota je tvořena počtem pozitivních odpovědí na danou 
otázku. Ve vyhodnocení je použito relativní vyjádření spolu s grafickým znázorněním. 

Výsledky 
V analytické části byly provedeny dvě analýzy – vývoj počtu českých a slovenských 

společností řízených z daňově výhodnějších oblastí a vývoj nejvíce využívaných daňových 
rájů (daňově výhodnějších oblastí), obojí v období 2008-2011 na základě informací 
poskytnutých společností Čekia, Česká republika. Analýzy byly doplněny dotazníkovým 
šetřením mezi zástupci malého a středního podnikání v České a Slovenské republice s cílem 
zjistit, jaký vztah mají respondenti k možnosti přesunu svého sídla do daňově výhodnější 
oblasti.  

V grafu č. 1 je znázorněn vývoj počtu českých a slovenských společností, které jsou 
řízeny z daňově výhodnějších oblastí v období 2008-2011 na základě údajů společnosti Čekia, 
Česká republika. Z grafu je možné vidět, že celkový počet českých společností řízených z 
daňově výhodnějších oblastí je vyšší než celkový počet slovenských společností. Z pohledu 
České republiky je možné pozorovat prudký nárůst v období 2008-2009, v dalším období 
2010-2011 je možné konstatovat, že došlo k dalšímu růstu, ale výrazně pomalejším tempem. 
Na Slovensku je situace jiná. Je možné pozorovat pozvolný růst počtu společností řízených z 
daňově výhodnějších oblastí po celé sledované období. Na základě dalších údajů společnosti 
Čekia, Česká republika, je 3,28 % společností z celkového počtu registrovaných společností v 
České republice řízeno z daňově výhodnějších oblastí. Na Slovensku jsou to jen necelá 2 %, 
konkrétně 1,57 % společností.  
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Obr. 1: Vývoj počtu společností řízených z daňově výhodnějších oblastí 

 
Zdroj: ČEKIA 

V tabulce č. 1 jsou znázorněny relativní změny mezi jednotlivými sledovanými lety v 
období 2008-2011 v počtu společností řízených z daňově výhodnějších oblastí v obou 
analyzovaných zemích. Počet společností (absolutní četnost je vyjádřen v grafu č. 1) je vyšší 
v České republice, ale co se týká relativní změny, je možné vidět vyšší četnosti u Slovenské 
republiky. Například změna roku 2011 oproti roku 2008 v České republice je v absolutním 
vyjádření 2 762 (30,72 %), na Slovensku 1 073 společností, což v relativním vyjádření 
představuje 55,83 %.  

Tab. 1: Relativní změna počtu společností řízených z daňově výhodnějších oblastí 

Období ČR Slovensko 
2009/2008 +23,95 % +27,11 % 
2010/2009 +2,52 % +12,32 % 
2011/2010 +2,87 % +9,15 % 
2011/2008 +30,72 % +55,83 % 

Zdroj: ČEKIA, vlastní propočty 

V druhé části byla provedena analýza nejvíce “oblíbených” daňově výhodnějších oblastí z 
pohledu českých a slovenských společností v období 2008-2011. Mezi oběma zeměmi není 
rozdíl mezi nejvíce oblíbenými “daňovými ráji”, kdy na prvních místech jsou Nizozemí, 
Spojené státy americké (které je možné při splnění určitých podmínek považovat za daňový 
ráj také), Kypr, Lucembursko a Britské Panenské ostrovy. Nejméně “využívanými” daňovými 
ráji ze sledovaných jsou podle společnosti Čekia z pohledu českých společností Jersey, 
Bermudské ostrovy a Nizozemské Antily, z pohledu slovenských společností jsou to 
Bermudy, Kajmanské ostrovy a Nizozemské Antily. 

Autorky příspěvku provedly vlastní dotazníkové šetření mezi zástupci malého a středního 
podnikání v obou zemích – v České republice i na Slovensku s cílem zjistit, jaký vztah mají 
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respondenti k možnosti přesunu svého sídla do daňově výhodnější oblasti. Bylo obdrženo 
141 odpovědí zástupců malého a středního podnikání z České republiky a 133 odpovědí 
zástupců malého a středního podnikání ze Slovenské republiky. Relativní četnosti odpovědí 
jsou znázorněny v grafu č. 2. Na základě zjištěných údajů je možné konstatovat, že výsledky z 
obou zemí jsou srovnatelné, z pohledu Slovenské republiky se projevuje jen mírně vyšší 
relativní četnost u varianty, že jsou zástupci malého a středního podnikání ochotni změnit své 
sídlo do daňově výhodnější oblasti.  

Obr. 2: „Chu ť“ respondentů změnit své sídlo do daňově výhodnější oblasti 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

Závěr 
Z analýz vyplývá, že počet společností, které jsou kontrolovány z daňově výhodnějších 

oblastí, v obou zemích, roste. Mezi nejvíce oblíbené daňově výhodnější oblasti je možné 
zařadit Nizozemí, USA a Kypr. Z dotazníkového šetření vyplynula nepříliš velká chuť změny 
svého sídla do daňově výhodnější oblasti. 

Literatura 
[1] Addison, T. V. (2009): Shooting Blanks: The War on Tax Havens. Indiana Journal of 

Global Legal Studies, 2009, roč. 16, č. 2, s. 703-727. 

[2] Čekia [online]. www.cekia.cz  

[3] Dharmapala, D. (2008): What problems and opportunities are created by tax havens? 
Oxford Review of Economic Policy, 2008, roč. 24, č. 4, s. 661-679. 

[4] Eden, L. – Kudrle, R. T. (2005): Tax Havens: Renegade States in the International Tax  
Regime? Baldy Center for Law and Social Policy and Blackwell Publishing Ltd., 2005, 
roč. 27, č. 1, s. 100-127. 

[5] Gravelle, J. G. (2009): Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion. National 
Tax Journal, 2009, roč. LXII, č. 4, s. 727-753. 



304 

 

[6] Hines Jr., J. R. (2010): Treasure Islands. Journal of Economic Perspectives, 2010, roč. 24, 
č. 4, s. 103-126.  

[7] Mazuru, L. – Risti, L. (2010): Economic Crisis Effects upon Tax Heavens. Agricultural 
Management, 2010, roč. 12, č. 3, special section, s. 1-4. 

[8] Manea, A. C. (2010): The Tax Havens between Measures of Economic Stimulation and 
Measures against Tax Evasion. Bulletin of the Transilvania University of Brasov, 2010, 
roč. 3, č. 52, s. 223-228. 

[9] Rosenzweig, A. H. (2010): Why are there tax havens? William and Mary Law Review, 
2010, roč. 52, s. 923-996. 

Kontakty: 
Ing. Hana Ředinová 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Fakulta ekonomiky a managementu 
Ústav financí a účetnictví 
Mostní 5139 
Zlín, 760 01 
redinova@fame.utb.cz  
 
doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Fakulta ekonomiky a managementu 
Ústav financí a účetnictví 
Mostní 5139 
Zlín, 760 01 
pasekova@fame.utb.cz  
 
 

 



305 

 

Postoje zástupců MSP k problematice insolvence 
MSP v České republice#### 

Attitudes of Representatives of SMEs to Issues of Insolvency of 
SMEs in the Czech Republic 

Hana Ředinová* – Marie Paseková**  

ABSTRAKT   

Předkládaný příspěvek se zabývá vývojem počtu insolvenčních návrhů v České republice ve 
sledovaném období 2008-2011 s přihlédnutím k problematice platební schopnosti zástupců 
malého a středního podnikání. Cílem příspěvku je analyzovat počet insolvenčních návrhů 
a provést dotazníkové šetření mezi zástupci nejvýznamnější části podnikatelského prostředí 
v obou uvedených státech. Na základě stanoveného cíle byla provedena kritická literární 
rešerše relevantních zahraničních zdrojů, následně byl uskutečněn kvantitativní výzkum 
formou dotazníkového šetření mezi zástupci malého a středního podnikání v České republice. 
Při realizaci vlastního výzkumného záměru byly použity logické metody analýza a syntéza, 
indukce a dedukce. Dotazníkové šetření bylo vyhodnoceno za pomoci statistických metod, 
konkrétní stanovení statistické závislosti bylo provedeno pomocí metody testu nezávislosti 
chí-kvadrát, stupeň závislosti byl stanoven pomocí Kendallova tau b. Předmětem zkoumání 
byl negativní vývoj počtu insolvenčních návrhů a postavení zástupců malého a středního 
podnikání v insolvenčním řízení a také to, zda  pozice věřitele v insolvenčním řízení ovlivňuje 
jeho způsobilost hradit své závazky. Z analýzy vyplynul růst počtu insolvenčních návrhů ve 
sledovaném období. Největší nárůst byl zaznamenán ihned po vypuknutí celosvětové 
ekonomické krize v letech 2008 a 2009, v dalších obdobích počet insolvenčních návrhů u 
podnikatelského sektoru sice stále rostl, ale již ne tak výrazně. V letech 2010-2011 došlo 
dokonce i v některých čtvrtletích k poklesu počtu insolvenčních návrhů. Dalším výsledkem 
provedeného výzkumu bylo zjištění, že existuje statisticky významná závislost mezi tím, kdy 
subjekt vystupuje v insolvenčním řízení v pozici věřitele a tím, kdo dané insolvenční řízení 
vyvolal, tedy podal insolvenční návrh. Naopak nebyla nalezena statisticky významná závislost 
mezi postavením zástupce malého a středního podnikání v pozici věřitele v insolvenčním 
řízení a jeho nezpůsobilostí hradit své závazky. Na otázku, jak by respondent, tedy zástupce 
z oblasti malého a středního podnikání, řešil problém, kdy by dlouhodobě nebyl schopen 
hradit své závazky, se více než polovina dotázaných shodla na skutečnosti, že taková situace 
nenastala, čtvrtina by situaci řešila sama a jen cca 2 % by počkala na řešení ze strany 
obchodního partnera. V České republice je více než 50 % respondentů také přesvědčeno o 
tom, že kdyby na jejich podnikatelskou činnost byl podaný insolvenční návrh, znamenalo by 
to pro ně ukončení podnikatelské činnosti. Insolvenční návrh jako šanci na záchranu (např. 
v podobě možné restrukturalizace) a tedy pokračování v podnikatelské činnosti považuje za 
možné řešení jen okolo 30 % dotázaných.  
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ABSTRACT   

This paper deals with the development of insolvency proposals in the Czech Republic in the 
period 2008-2011 with regard to the issue of solvency representatives of small and medium 
business. The aim of this paper is to analyze the number of insolvency proposals and to carry 
out a survey among of leading representatives of the business environment. Based on the 
stated objectives, a critical literature review of relevant foreign sources was done; following 
part was a quantitative research through a questionnaire survey among representatives of 
small and medium enterprises in the Czech Republic. Logical methods of analysis and 
synthesis, induction and deduction were used when we implemented our own research. The 
questionnaire survey was evaluated using statistical methods, namely the statistical correlation 
was performed by using the test of independence chi-square, and the degree of statistical 
dependence was determined by using the Kendall tau b. The aim of study was a negative trend 
in the number of insolvency proposals and the status of representatives of small and medium 
enterprises in insolvency proceedings and also whether the position of creditors in insolvency 
proceedings affecting the ability to pay its obligations. The analysis showed the increase in 
the number of insolvency proposals in the period. The largest increase was recorded 
immediately after the outbreak of the global economic crisis in 2008 and 2009, in the next 
periods; the number of other insolvency proposals for business has been still growing, but not 
so significantly. In some quarters in 2010-2011 there was even a decline in number of 
insolvency proposals. Another result of the research was the finding, that there is a 
statistically significant relationship between the entity acts in insolvency proceedings in the 
position of the creditor and the person who caused the insolvency proceedings. On the 
contrary, no statistically significant relationship between the position of representatives of 
small and medium enterprises in the position of creditors in insolvency proceedings and their 
disability pay its obligations. When asked how the respondent, a representative from the small 
and medium enterprises, solved the problem, where he would not be able to pay its 
obligations in long time period, more than half of the respondents agreed on the fact, that such 
a situation did not occur, a quarter would solve the situation itself, and only about 2% would 
wait for solutions from the side of the business partner. In the Czech Republic there are more 
than 50% of respondents who believe, that if their business insolvency petition has been filed, 
it would mean going out of business for them. Insolvency petition as a chance to save (e.g. in 
the form of a possible restructuring) and the continuation of business, can be considered as a 
solution for only about 30 % of respondents. 

Key words: Insolvency proposal, Small and Medium-Sized Enterprises, Questionnaire 
survey. 

JEL classification: G30, G33 

Literární rešerše 
Je mnoho autorů, kteří se v současné době zabývají studiem pozice, finanční stability, 

insolvencí a dalších atributů týkajících se malého a středního podnikání. Malé a střední 
podnikání je důležitou součástí všech ekonomik. Většina autorů, např. Nicolae, 
Constantinescu (2011), vycházejí při definování malého a středního podnikání z doporučení 
Evropské komise č. 2003/361/EC. Na základě uvedeného doporučení je možné do skupiny 
malého a středního podnikání zařadit středně velké podniky, malé podniky, ale také 
mikropodniky. Kritérii pro zařazení jsou počet zaměstnanců a objem aktiv nebo obratu. Jak již 
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bylo uvedeno, malé a střední podniky tvoří důležitou část každé ekonomiky. Například 
Smatrakalev (2007), Vasilesce, Popa (2010), Göndör (2011) považují SMEs za páteř 
evropských ekonomik, která reprezentuje až 99 % všeho podnikání v EU a je klíčovým 
zdrojem zaměstnanosti a inovací. Terdpaopong, Mihret (2011) dodávají, že v zemích OECD 
tento sektor představuje okolo 97 % všech podnikatelských jednotek. Od roku 2008 se 
objevila řada problémů, kterým muselo malé a střední podnikání čelit, například se muselo 
vyrovnat s klesající poptávkou, řadou fiskálních opatření, které měly vést ke stabilizaci 
veřejných rozpočtů a mnoho dalšího. Jedním z nich byl i rostoucí počet insolvenčních návrhů, 
které se týkaly nejen podnikatelských jednotek, ať již přímo zástupců malého a středního 
podnikání, ale jejich odběratelů, dodavatelů a také nepodnikajících fyzických osob. Carter, 
Van Auken (2006) rozeznali tři hlavní důvody vzniku insolvence. Jsou jimi nedostatek 
znalostí/zkušeností, neschopnost dluhového financování a obecné ekonomické podmínky. Na 
základě Korola, Korodiho (2010) má insolvence dva hlavní aspekty – mikroekonomický a 
makroekonomický. Z makroekonomického pohledu Korol a Korodi (2010) považují 
insolvenci za pozitivní znak volného trhu, ale z pohledu mikroekonomického je možné 
konstatovat, že se jedná o negativní znak ovlivňující ekonomický a sociální život (např. růst 
nezaměstnanosti). Úspěch nebo pád malého a středního podnikání je ovlivněn řadou faktorů, 
které je možné rozdělit do dvou skupin – na faktory endogenní (například přiměřená nebo 
nepřiměřená finanční struktura, vhodná nebo nevhodná skladba aktiv a závazků) a na faktory 
exogenní (například fiskální politika, monetární politika, obecné ekonomické podmínky ve 
světě a dané zemi). 

Metodika 
Výzkum byl založen na analýze vývoje počtu insolvencí od počátku platnosti nového 

insolvenčního zákona a dotazníkovém šetření. Pro vyhodnocení dotazníkového šetření bylo 
využito statistických metod. Dotazník byl zaměřen specificky na oblast insolvence malého a 
středního podnikání, otázky se vztahovaly k insolvenčním návrhům a k tomu, zda daný 
zástupce byl, či nebyl účastníkem insolvenčního řízení z pohledu věřitele či dlužníka.  

Pro vyhodnocení dotazníků byly definovány agregované charakteristiky „Věřitel“, 
„Dlužník“ a „Insolvenční návrh“. Kategorie „Věřitel“ byla posuzována podle odpovědí na 
dotazy týkající se účasti v insolvenčním řízení v pozici věřitele. Kategorie „Dlužník“ byla 
posuzována podle odpovědí na dotazy týkající se účasti v insolvenčním řízení v pozici 
dlužníka. Kategorie „Insolvenční návrh“ byla posuzována podle odpovědí na otázku týkající 
se podání subjektu insolventního návrhu na své obchodní partnery.  

Číselná hodnota byla stanovena jako počet kladných odpovědí na danou otázku. 
Ve vyhodnocení jsou uváděny relativní četnosti odpovědí za pomoci grafického znázornění. 
Pro vyjádření závislosti proměnných byla využita statistická metoda χ2 test.  

Výsledky 
V České republice se samotné insolvenční řízení a vše s ním spojené řídí zákonem 

č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení platného od 1. ledna 2008. V posledních 
letech je, nejen v České republice, možné pozorovat nárůst počtu insolvenčních návrhů. Jejich 
vývoj sleduje v České republice např. Ministerstvo spravedlnosti nebo společnost 
CreditReform ČR. V grafu č. 1 je znázorněn vývoj počtu insolvenčních návrhů podnikajících 
jednotek v období 2008-2011 (na základě dat poskytnutých společností CreditReform).  
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Obr. 1: Vývoj počtu insolvenčních návrhů 

 
Zdroj: CreditReform 

Největší nárůst byl zaznamenán ihned po vypuknutí celosvětové ekonomické krize 
v letech 2008-2009, v dalších obdobích celkový počet insolvenčních návrhů u 
podnikatelského sektoru sice stále rostl, ale již ne tak výrazně. V letech 2010-2011 došlo 
dokonce i v některých čtvrtletích k poklesu počtu insolvenčních návrhů. 

V České republice není možné najít oficiální statistiku, která by se zabývala otázkou, 
kolik insolvenčních návrhů se týká sektoru malého a středního podnikání. Autoři článku 
provedli dotazníkové šetření mezi zástupci tohoto segmentu. Bylo získáno 140 odpovědí. 

První analyzovanou oblastí byla pozice jednotlivých respondentů v insolvenčním řízení 
v období 2008-2011. Z odpovědí vyplynulo, že jen 37 % dotázaných bylo věřiteli 
v insolvenčním řízení a jen 2 % se zúčastnilo insolvenčního řízení jako dlužníci. V grafu č. 2 
je zachycena relativní četnost, která vyjadřuje počet subjektů, které byly účastníky 
insolvenčního řízení jako věřitelé (37 % dotázaných) a těch, kteří podaly insolvenční návrh na 
svého obchodního partnera neboli iniciovaly insolvenční řízení (17 %).  
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Obr. 2: Podíl respondentů, zda vystupovali v insolvenčním řízení jako věřitelé                
a zda podali na svého obchodního partnera insolvenční návrh 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

Ke statistickému ověření závislosti byla použita statistická metoda χ2 test na hladině 
významnosti 0,01. Hodnota testového kritéria vyšla 24,95. Je tedy možné odvodit statisticky 
významnou závislost mezi kategoriemi „věřitel“ a „insolvenční návrh“. To znamená, že je 
statisticky významná závislost mezi jednotlivými věřiteli v insolvenčním řízení a těmi věřiteli, 
kteří ho iniciovali, tedy podali insolvenční návrh. Ke stanovení stupně závislosti bylo použito 
Kendallovo tau b, které je <-1,1>. Zde byla zjištěna středně silná závislost (0,4611). 

Další zkoumaná oblast byla zaměřena na problematiku, co by respondenti dělali v případě, 
že by nebyli schopni dlouhodobě (nad 3 měsíce) hradit své závazky. Relativní četnosti 
odpovědí jsou zachyceny v grafu č. 3. Je možné vidět, že 61 % respondentů odpovědělo, že 
taková situace zatím nenastala (neboli si danou situaci ani nepřipouští, že by k ní došlo), 26 % 
dotázaných by situaci řešilo samo a jen 3 % respondentů by čekalo na kroky věřitele.  
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Obr. 3: Odpověď na otázku, jak by respondenti řešili situaci, kdy by nad tři měsíce 
nebyli schopni hradit své závazky 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 

V grafu č. 4 jsou zachyceny relativní četnosti odpovědí na otázku, co by pro daného 
respondenta znamenal případný insolvenční návrh, jak by případný insolvenční návrh ovlivnil 
další život podnikání. Z grafu č. 4 je patrné, že pro 61 % dotázaných by případný insolvenční 
návrh představoval ukončení podnikání a jen 34 % respondentů ho vidělo jako možnost 
záchrany svého podnikání.  

Obr. 4: Případný insolvenční návrh by pro respondenty znamenal… 

 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě dotazníkového šetření 
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Závěr 
Příspěvek se zabývá problematikou rostoucího počtu insolvenčních návrhů v České 

republice v období 2008-2011. Na základě analýzy je možné pozorovat rostoucí počet 
insolvenčních návrhů zejména v období 2008-2009 a poté mírným tempem rostoucí vývoj i 
v dalším sledovaném období. Z provedeného dotazníkového šetření mezi zástupci malého a 
středního podnikání vyplynulo, že možnost, že by dlouhodobě (nad 3 měsíce) nebyli schopni 
hradit své závazky, si více než 60 % nepřipouští, více než 25 % by situaci řešili sami a jen 
necelých 5 % by čekalo na další postup ze strany věřitelů. Z dotazníkového šetření také 
vyplynulo, že pro více než 50 % respondentů by případný insolvenční návrh představoval 
ukončení podnikání, jako šanci se zachránit ho vidí okolo 30 % dotázaných.  
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Zpracování znaleckých posudků při prodeji 
dlužníkova podniku (majetkové podstaty) v režimu 

reorganizace jako způsobu řešení úpadku 
The expert’s opinions processing by selling debtor’s enterprise 

(assets) in the reorganization form of bancruptcy 

Pavel Šašek 

ABSTRAKT   

Prodej celé majetkové podstaty nebo její části anebo dlužníkova podniku (§ 341 odst. 1 písm. 
b) IZ) při reorganizaci jako způsobu řešení úpadku předpokládá provedení ocenění majetkové 
podstaty dlužníka znalcem dle § 155 IZ. Po vyhotovení tohoto znaleckého posudku může 
vznikat kolize s ustanovením § 196a odst. 3 obch. zák. Toto ustanovení totiž ukládá 
zpracování dalšího znaleckého posudku v situaci, kdy  protihodnota převáděného majetku je 
ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni nabytí majetku nebo se 
úplatně převádí majetek této hodnoty. Může soud vnímat absenci tohoto dalšího posudku jako 
nepoctivý záměr dlužníka v souvislosti se schvalováním reorganizačního plánu? 

Klí čová slova: Znalecký posudek; Reorganizace; Podnik. 

ABSTRACT   

Selling assets or its parts or debtor’s enterprise (§ 341 par. 1 letter b) insolvency law) in the 
reorganization form of bancruptcy supposed executing evaluation debtor’s assets by expert (§ 
155 insolvency law). It may develop complications with the provision § 196a par. 3 
commercial code after the drawing up the expert’s opinion. This provision actually determines 
commitment to executing another expert’s opinion in situation, when the countervalue the 
transfering assets is amount to one tehth of signed capital in the time of acquisition this assets 
or the assets is against payment transformed. Can the court review the absence of this another 
expert’s opinion as the debtor’s unfair purpose with the relation of approving the 
reorganization plan? 

Key words: Expert opinion; Reorganization; Enterprise. 

JEL classification: G30 

 

Reorganizace  
Evropská úprava insolvenčního řízení vychází především z Nařízení Rady (ES) č. 

1346/2000. Nařízení v preambuli pod bodem (23) uvádí, že toto nařízení stanoví v oblasti své 
působnosti jednotná pravidla pro kolizní normy jednotlivých států, které nahrazují předpisy 
mezinárodního práva soukromého jednotlivých států. Pokud není stanoveno jinak, měly by být 
použity právní předpisy státu, který řízení zahájil (lex concursus). Tato kolizní norma 
jednotlivých států by měla platit pro hlavní i územní řízení. Lex concursus určuje veškeré 
procesní i hmotněprávní účinky úpadkového řízení na osoby a právní vztahy. Upravuje 
veškeré podmínky pro zahájení, vedení a skončení úpadkového řízení. 
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Vnitrostátní právní úprava insolvenčního řízení vyplývá především ze zák. č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“ či „IZ“). 
Ten v v § 1 písm. a) uvádí, že tento zákon upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku 
dlužníka soudním řízením některým ze stanovených způsobů tak, aby došlo k uspořádání 
majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co 
nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Přitom lze využít pouze 
takové postupy, s nimiž počítá insolvenční zákon.  

Insolvenční zákon zavedl individuálně připravené varianty pro řešení stavu úpadku nebo 
hrozícího úpadku dlužníka. Jsou vyjmenovány v ustanovení § 4 IZ a patří mezi ně konkurs, 
reorganizace, oddlužení a zvláštní způsoby řešení úpadku.  

Pokud jde o reorganizaci jako způsob řešení úpadku, pak byl tento pojem do českého 
právního systému zaveden poprvé, nicméně částečně navazuje na některá dílčí ustanovení, 
která obsahoval zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání. Jde především o návaznost 
na nucené vyrovnání a na vyrovnání.[1]  

Reorganizací se rozumí zpravidla postupné uspokojování pohledávek věřitelů při 
zachování provozu podniku, zajištěné opatřeními k ozdravění hospodaření tohoto podniku 
podle insolvenčním soudem schváleného reorganizačního plánu s průběžnou kontrolou jeho 
plnění ze strany věřitelů (§ 316 odst. 1 IZ). Jeho účelem je tak napomoci zachovat existenci 
velkým ekonomickým subjektům spolu s jejich postavením v situaci, kdy realizace 
zpeněžování majetkové podstaty dlužníka v konkursu jakožto likvidační formě řešení úpadku 
je pro věřitele méně výhodná. 

V návaznosti na plánovanou realizaci je zapotřebí její povolení insolvenčním soudem, tj. 
rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku se rozumí dle § 4 odst. 2 písm. b) IZ 
rozhodnutí o povolení reorganizace. 

Podle § 153 IZ jestliže insolvenční soud rozhodne, že způsobem řešení úpadku je 
reorganizace, spojí s tímto rozhodnutím i rozhodnutí o ustanovení znalce za účelem ocenění 
majetkové podstaty; současně znalci uloží, aby posudek vypracoval písemně. Obdobně 
insolvenční soud postupuje, jestliže schůze věřitelů vedle usnesení o způsobu řešení úpadku 
dlužníka konkursem přijme i usnesení, kterým doporučuje zpeněžení majetkové podstaty podle 
§ 290 odst. 1. Schůze věřitelů, která přijme usnesení o způsobu řešení úpadku reorganizací, 
nebo schůze věřitelů, která vedle usnesení o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem 
přijme i usnesení, kterým doporučuje zpeněžení majetkové podstaty podle § 290, může též 
přijmout usnesení, kterým určí osobu znalce podle odstavce 1; v takovém případě rozhodne 
insolvenční soud o ustanovení znalce podle tohoto usnesení (odst. 2). Usnesení schůze věřitelů 
o určení osoby znalce je přijato, jestliže z věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání 
schůze věřitelů pro ně hlasovaly nejméně dvě třetiny všech přítomných věřitelů, počítáno 
podle výše pohledávek (odst. 3). 

Podle § 155 IZ pro účely ocenění majetkové podstaty na základě rozhodnutí insolvenčního 
soudu podle § 153 platí, že provoz dlužníkova podniku skončil ke dni podání znaleckého 
posudku; části majetkové podstaty, ke kterým je uplatněno právo na uspokojení ze zajištění, se 
ve znaleckém posudku ocení i odděleně (odst. 1).  Znalecký posudek podle odstavce 1 
předkládá znalec insolvenčnímu soudu, který neprodleně poté svolá za účelem jeho 
projednání a schválení schůzi věřitelů, ke které předvolá i znalce; znalecký posudek musí být 
zveřejněn v insolvenčním rejstříku nejpozději 15 dnů přede dnem, kdy se má schůze věřitelů 
konat (odst. 2). Po projednání znaleckého posudku rozhodne schůze věřitelů o tom, zda jej 
schvaluje; usnesení schůze věřitelů o schválení znaleckého posudku je přijato, jestliže z 
věřitelů přihlášených ke dni předcházejícímu konání schůze věřitelů pro ně hlasovaly nejméně 
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dvě třetiny všech přítomných věřitelů, počítáno podle výše pohledávek (odst. 3). Podle 
usnesení schůze věřitelů o schválení znaleckého posudku vydá insolvenční soud rozhodnutí o 
ceně majetkové podstaty; proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné (odst. 4). 

Podle § 344 odst. 1 IZ není-li dále stanoveno jinak, k projednání reorganizačního plánu a 
hlasování o jeho přijetí dochází na schůzi věřitelů, která je svolána jen za tímto účelem. O 
přijetí reorganizačního plánu se v takovém případě hlasuje ve skupinách věřitelů, 
stanovených reorganizačním plánem.  

Ocenění majetkové podstaty dle IZ 
Předpokladem k rozhodnutí o dalším osudu reorganizace je mimo jiné i ocenění 

majetkové podstaty znaleckým posudkem (§ 153 IZ). Zpracovaný znalecký posudek podle 
ust. § 155 IZ odst. 1 je pak projednán schůzí věřitelů. Schválením znaleckého posudku schůzí 
věřitelů (§ 155 odst. 3 IZ) tak berou věřitelé v potaz jednak rozsah a skladbu majetkové 
podstaty, ale i jeho hodnotu. V něm obsažené závěry tak pro věřitele představují důležitý 
podklad pro jejich rozhodování a hodnocení zejména ve vztahu k předloženému 
reorganizačnímu plánu. Reorganizační plán tak vymezuje právní postavení dotčených osob v 
důsledku povolené reorganizace, a to na základě opatření sledujících ozdravení provozu 
dlužníkova podniku a uspořádání vzájemných vztahů mezi dlužníkem a jeho věřiteli. Zcela 
konkrétně se ze znaleckého posudku o ceně majetkové podstaty v reorganizaci vychází při 
posuzování spravedlnosti reorganizačního plánu soudem (§ 349 IZ), i při posuzování 
nejlepšího zájmu (§ 348 odst. 1 písm. d) IZ). Mimo to i zde souvisí znalecky provedené 
ocenění s posouzením postavení zajištěných věřitelů (s určením hodnoty zajištění jejich 
pohledávky), resp. určením podílu plnění připadající na tyto zajištěné věřitele, a dále pak 
zařazením do různých skupin věřitelů. 

Nezbytnou součástí reorganizačního plánu je navrhovaný způsob provedení reorganizace. 
Způsoby provedení reorganizace příkladmo (demonstrativně) upravuje § 341 odst. 1 IZ. 
Reorganizaci tak lze provést zejména prostřednictvím a) restrukturalizací pohledávek 
věřitelů, spočívající v prominutí části dluhů dlužníka včetně jejich příslušenství nebo v 
odkladu jejich splatnosti, b) prodejem celé majetkové podstaty nebo její části anebo prodejem 
dlužníkova podniku, c) vydáním části dlužníkových aktiv věřitelům nebo převodem těchto 
aktiv na nově založenou právnickou osobu, ve které mají věřitelé majetkovou účast, d) fúzí 
dlužníka - právnické osoby s jinou osobou nebo převodem jeho jmění na společníka se 
zachováním nebo změnou práv třetích osob, připouštějí-li to právní předpisy o hospodářské 
soutěži, e) vydáním akcií nebo jiných cenných papírů dlužníkem nebo novou právnickou 
osobou podle písmene c) nebo d), f) zajištěním financování provozu dlužníkova podniku nebo 
jeho části, g) změnou zakladatelského dokumentu nebo stanov anebo jiných dokumentů 
upravujících vnitřní poměry dlužníka. 

Je-li v předloženém reorganizačním plánu jedním z navrhovaných způsobů provedení 
reorganizace prodej celé majetkové podstaty nebo její části anebo prodej dlužníkova podniku 
dle § 341 odst. 1 písm. b) IZ, pak může vyvstat při posuzování poctivosti záměru dlužníka v 
souvislosti se schválením reorganizačního plánu insolvenčním soudem otázka, zda poté, co již 
jednou byl zpracován ve smyslu ust. §§ 153 a 155 IZ znalecký posudek k ocenění majetkové 
podstaty, je při úplatném převádění majetku za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny 
upsaného základního kapitálu nebo této hodnoty nabyvateli-osobě uvedené v § 196a odst. 3 
zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen „obch. zák.“), je podle 
posledně uváděného ustanovení zapotřebí provést ocenění hodnoty takto převáděného 
majetku na základě posudku znalce jmenovaného soudem, nevztahuje-li se na převod tohoto 
majetku odst. 4 (ustanovení odstavce 3 se nevztahuje na nabytí nebo zcizení majetku v rámci 



315 

 

běžného obchodního styku a na nabytí nebo zcizení z podnětu nebo pod dozorem nebo 
dohledem státního orgánu nebo na nabytí nebo zcizení na evropském regulovaném trhu nebo 
zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu či v českém nebo zahraničním 
mnohostranném obchodním systému). 

Znalecký posudek dle § 196 odst. 3 obch. zák.  
Přitom je nezbytné uvést, že nabývá-li podle § 196a odst. 3 obch. zák. nabyvatel nebo jím 

ovládaná osoba majetek od zakladatele, akcionáře nebo od osoby jednající s ním ve shodě 
anebo jiné osoby (členové představenstva, dozorčí rady, prokuristé nebo jiné osoby, která jsou 
oprávněny jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít /zde se jedná zejména o zaměstnance 
na příslušném stupni vnitřní řídící struktury společnosti oprávněné jednat na základě § 15 
obch. zák./ nebo osoby, které jsou k uvedeným osobám blízké /definice osoby blízké je 
uvedena v § 116 obč. zák./), nebo od osoby jí ovládané anebo od osoby, se kterou tvoří 
koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného základního kapitálu ke dni 
nabytí nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být hodnota tohoto majetku 
stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Pro jmenování a odměňování 
znalce platí ustanovení § 59 odst. 3. Jestliže k nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, 
musí je schválit valná hromada. 

Právním základem ustanovení § 196a obch. zák. je čl. 11 odst. 1 směrnice č. 77/91/EHS 
ze dne 13. prosince 1976, o zakládání akciových společností a o udržování a změnách jejich 
základního kapitálu (tzv. „Druhá směrnice). Druhá směrnice pak byla změněna směrnicí č. 
2006/68/ES ze dne 6. září 2006. 

Účelem ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák., které stanovuje speciální režim pro osoby 
vyjmenované v tomto ustanovení, je především ochrana majetku společnosti před nepoctivým 
záměrem jednání osob, které jsou oprávněné za něj činit právní úkony (jednatelé, členové 
představenstva). Jde tak o to, aby osoby, jež mohou ovlivnit jednání této společnosti, 
neuzavíraly ve svůj prospěch takové kontrakty, které budou pro obchodní společnost 
nevýhodné, nebo aby nedocházelo ke zneužívání jejího majetku. Závěr o tvrzeném účelu 
uváděného ustanovení pak jednoznačně vyplývá i z rozsudku velkého senátu 
občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 3986/2009, ze dne 
8. 2. 2012, podle něhož byla-li ve smlouvě o převodu majetku podléhající ustanovení § 196a 
odst. 3 obch. zák. sjednána tržní (v daném místě a čase obvyklá) cena, popř. cena pro 
společnost výhodnější, není tato smlouva neplatná jen proto, že tato cena nebyla stanovena na 
základě posudku znalce jmenovaného soudem. Z obsahu odůvodnění tohoto rozsudku totiž 
vyplynulo, že ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. tak mimo jiné slouží i k ochraně 
společnosti před zneužitím postavení jejích orgánů, společníků a dalších osob oprávněných 
společnost zavazovat či vykonávajících ve společnosti určitý vliv. Navazujícím účelem pak je 
i zajištění ochrany třetích osob, zejména věřitelů společnosti. V případech, kdy společnost 
úplatně nabývá majetek v rozsahu dle ustanovení § 196a odst. 3 obch. zák. od osob v tomto 
ustanovení uvedených nebo na tyto osoby takový majetek převádí, k dosažení tohoto účelu 
slouží zejména požadavek, podle něhož lze zmíněné majetkové dispozice provádět pouze za 
cenu určenou posudkem znalce. Zákon tím sleduje, aby cena převáděného majetku nebyla 
závislá jen na „vůli smluvních stran“ (jež může být deformována právě postavením osoby, se 
kterou společnost příslušnou smlouvu uzavírá), nýbrž aby byla stanovena způsobem, jenž v 
dostatečné míře zaručuje, že bude odpovídat jeho reálné hodnotě (srov. např. rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2009, sp. zn. 29 Cdo 4315/2008, uveřejněný v časopise 
Soudní judikatura, číslo 11, ročník 2009, pod číslem 170, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 
27. února 2007, sp. zn. 29 Odo 780/2006, uveřejněný v časopise Soudní judikatura, číslo 7, 
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ročník 2007, pod číslem 102, nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. ledna 2009, sp. zn. 
29 Cdo 1807/2007).  

Na rozdíl od uvedeného pak deklarovaný účel insolvenčního zákona předpokládá 
existenci úpadku dlužníka a situaci, kdy řešení majetkových poměrů není schopen provést 
sám dlužník, nýbrž k tomu příslušný insolvenční soud.  

Účel a cíl insolvenčního zákona je proto třeba vždy vykládat v kontextu se základními 
zásadami insolvenčního řízení podle § 5 IZ.[2] 

Mají-li být uspořádány majetkové vztahy dlužníka, musí se tak stát zároveň za 
předpokladu, že bude naplněn cíl řešení úpadku nebo hrozícího úpadku. Cílem řešení úpadku 
nebo hrozícího úpadku je co nejvyšší a zásadně poměrné uspokojení dlužníkových věřitelů. 
Tato základní zásada poměrného uspokojení se v zákoně odráží tak, že k poměrnému 
uspokojení pohledávek věřitelů dochází vždy mezi pohledávkami věřitelů stejné kategorie.  

Uspořádáním majetkových vztahů se rozumí zejména vypořádání nároků věřitelů dlužníka 
z jeho majetku postupem, který je upraven tímto zákonem. Insolvenční zákon vychází z toho, 
že úpadkem je plně dotčen nejen samotný dlužník, ale též jeho věřitelé. V návaznosti na to tak 
stojí IZ na další zásadě, podle níž insolvenční řízení musí být vedeno tak, aby žádný z 
účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn a aby se dosáhlo 
rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů. Tato zásada tak navazuje na 
ustanovení § 1 písm. a) IZ a klade důraz na rychlý průběh insolvenčního řízení. Specifické 
postavení věřitelů v rámci insolvenčního řízení jim pak přiznává právo v určité míře 
ovlivňovat jeho průběh, a to zejména prostřednictvím svých orgánů, především pak 
rozhodnutími na schůzi věřitelů. Jedná se tak zejména o hlasování o způsobu řešení úpadku ve 
snaze dosáhnout pro věřitele co nevyšší míry uspokojení pohledávek. 

Při způsobu provedení reorganizace prodejem celé majetkové podstaty nebo její části 
anebo prodejem dlužníkova podniku (§ 341 odst. 1 písm. b) IZ) pak musí být mimo jiné 
věřitelé seznámeni s podmínkami zamýšleného převodu, tedy i nabyvatelem tohoto majetku. 
Má-li se jím stát osoba uvedená v ust. § 196a odst. 3 obch. zák., pak je bezesporu žádoucí, 
aby tuto informaci poskytl věřitelům předkladatel reorganizačního plánu. 

Na základě všech těchto poskytnutých informací je pak na věřitelích, přesněji pak na 
schůzi věřitelů, zda svým hlasováním reorganizační plán s navrhovaným způsobem provedení 
reorganizace přijímají či nikoli (§ 344 odst. 1 IZ). Při tom pak vycházejí z již jimi 
schváleného znaleckého posudku z rozhodnutí o ceně majetkové podstaty. Z pohledu věřitelů 
je pak těmito způsoby ošetřena ochrana jednak majetku společnosti, k němuž tito uplatňují 
svá práva, a současně pak zabráněno uzavření pro věřitele nevýhodné smlouvy.  

Další kontrolní mechanismus, jež IZ přiznává insolvenčnímu soudu, spočívá v jeho 
možnosti v případě různých fázích reorganizace (zejména při shledání nepoctivého záměru) 
rozhodovat jinak než povolením reorganizace či schválením reorganizačního plánu, tj. např. o 
zamítnutí návrhu na povolení reorganizace (§ 326 IZ), zamítnutí reorganizačního plánu (351 
odst. 1 IZ) či o zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu (§ 362 IZ). V souvislosti 
se schválením reorganizačního plánu lze mít na zřeteli tu skutečnost, že v absenci informace o 
předpokládaném nabyvateli majetkové podstaty či její části, resp. podniku jakožto osoby 
vymezené §196a odst. 3 obch. zák. může být shledán nepoctivý záměr (§ 348 odst. 1 písm. b) 
IZ), a reorganizační plán pak může být zamítnut. 
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Závěr 
Insolvenční řízení je vzhledem k účelu, jeho zásadám a postupům, jakož i ke specifickám 

fázím životního cyklu podniku ve vztahu k obchodnímu zákoníku jako takové řízením 
speciálního charakteru. Insolvenční zákon má při reorganizaci ve vztahu k ust. § 196a obch. 
zák. své vlastní speciální kontrolní a ochranné mechanismy, jak zabránit porušení tohoto 
ustanovení. Těmi jsou, jak vyplývá z účelu a cíle insolvenčního zákona, jednak rozhodovací 
činnosti věřitelů (spočívající především jak v projevené vůli věřitelů při hlasování o schválení 
znaleckého posudku dle § 155 IZ a na něj navazující rozhodnutí o ceně majetkové podstaty 
insolvenčním soudem, ale i v přijetí reorganizačního plánu dle § 344 IZ a jeho schválení 
soudem /§ 348 IZ/), tak i v dohledu soudu nad tímto navrhovaným, resp. schváleným 
způsobem řešení úpadku. Lze tak konstatovat, že specifičnost ustanovení IZ tak nevyžaduje 
pro účely schválení reorganizačního plánu v souvislosti s oceněním hodnoty majetku 
zpracovat jiný znalecký posudek dle § 196a obch. zák.  
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Kritika statistických údaj ů o podnikových 
insolvencích v podmínkách České republiky#### 

A critique of statistics for company insolvencies in the Czech 
Republic 

Jaroslav Schönfeld * – Luboš Smrčka **  

ABSTRAKT   

Práce shrnuje a analyzuje informační zdroje, které se v českém prostředí zabývají oblasti 
insolvenčních řízení. Na základě rozboru těchto zdrojů a analýzy jejich využitelnosti pro 
vědecké účely pak definuje některé základní směry, kterými by měla být vedena snaha o další 
rozvoj těchto zdrojů. Autoři docházejí k přesvědčení, že i když je od 1. ledna 2008 v českém 
prostředí řada informací o insolvenčních řízeních velmi snadno dostupná, pro jejich agregaci a 
možnost dalšího vědeckého využití bylo učiněno velmi málo. Součástí práce jsou proto i 
velmi konkrétní návrhy dalších postupů tak, aby jak pro akademickou obec, tak i pro 
podnikovou sféru, byly v budoucnosti některé údaje snadno dostupné a bylo tedy s nimi 
možné dále pracovat. 

Klí čová slova: Insolvence; Insolvenční řízení; Konkurz; Oddlužení; Statistika. 

ABSTRACT   

The paper sums up and analyses the sources of information concerning insolvency 
proceedings in the Czech Republic. Based on the examination of those sources and their 
usability for research, it defines some basic objectives towards which further development of 
the sources should be moving. The authors arrive at a conclusion that although a lot of 
information concerning insolvency proceedings is easily available in the Czech environment 
from 1 January 2008, little has been made for its aggregation and possible use for scientific 
research. Therefore, the paper also includes specific suggestions for further steps, so that 
some data may become easily available both for researchers and businesses, and thus be made 
use of. 

Key words:  Insolvency; Insolvency proceedings; Bankruptcy; Debt relief; Statistics. 

JEL classification: G33, G34 

 

Vývoj podnikových insolvencí i skutečně vyhlášených úpadků během roku 2012 vzbuzuje 
značné obavy z budoucnosti. Proto se otázka, jaké parametry insolvencí vlastně v dalších 
obdobích máme očekávat, stává otázkou velmi podstatnou. Představu o tom, kolik nás 
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v následujícím roce či dvou letech čeká firemních konkurzů, si můžeme učinit buď 
z minulého vývoje tohoto ukazatele, nebo také z toho, jaké finanční výsledky hlásí podniková 
sféra. Tedy při odhadu budoucnosti můžeme postupovat dvěma různými způsoby. Buď 
vytvoříme na základě minulosti model vývoje směřující do budoucností, tedy zpracujeme 
historická data, definujeme trendy a pak s jejich využitím odhadneme další vývoj, nebo 
analyzujeme stav podnikové sféry a s použitím více či méně sofistikovaných modelů 
zjišťujeme, jaké množství podniků, z jakých odvětví ekonomiky a případně jinak 
definovatelných se dostane do stavu insolvence. 

Ve skutečnosti však v obou variantách postupu potřebuje značné množství různých dat. 
Co se týká případné analýzy údajů o podnikové sféře, příslušná čísla máme obvykle 
k dispozici v nejlepším případě zhruba půl roku po konci účetního období – a to pouze data 
konkrétní, o jednotlivých firmách, totiž na základě jejich účetních závěrek a dalších 
dokumentů. Agregovaná čísla o finančním hospodaření podniků přicházejí zhruba jeden rok 
po sledovaném období, tedy v době, kdy již reálný vývoj insolvencí probíhá a předpověď na 
základě těchto údajů tak pozbývá smyslu.119 Nejsme tedy tímto způsobem schopni zjistit ani 
rámcové kontury budoucnosti. Na první pohled nám zbývá druhá nadějná možnost – 
z minulých trendů vývoje insolvencí vypracovat varianty příštího vývoje. 

V podmínkách České republiky ale ani tento postup nemůže přinést lepší odpovědi – 
důvodem jsou naprosto nedostatečná statistická data. 

Dostupnost údajů o insolvencích 
Při zběžném pohledu na oblast insolvencí můžeme získat dojem, že statistických dat z této 

oblasti máme vlastně dostatek. Od okamžiku účinnosti insolvenčního zákona120 začaly 
fungovat některé elektronické informační prameny, které byly – v porovnání s dřívější situací 
– ohromným pokrokem směrem k nepoměrně lepšímu šíření informací o insolvenční situaci 
v zemi. Před účinnosti insolvenčního zákona totiž byla odkázána veřejnost pouze na velmi 
povšechná data o průběhu řízení a jenom na zcela obecná čísla zveřejňovaná státními orgány. 
Z tohoto hlediska byla transparentnost insolvenčních procesů velmi pochybná.121 Řada údajů o 
konkurzech a vyrovnáních z devadesátých let a z počátku našeho století existuje pouze 
v podobě finálního výstupu vydaného Ministerstvem spravedlnosti ČR a není možné (ve 
skutečnosti ani nikdy nebylo možné) prozkoumat zdroje, z nichž tyto statistiky vznikly. Proto 
lze například velmi silně pochybovat o validitě takových údajů, jako je délka řízení 
vykazovaná v devadesátých letech. 

                                                 
119 Velmi rychle máme k dispozici statistické údaje o fyzickém hospodaření firem, tedy například produkci, ale 

tato čísla nám nejsou v dané souvislosti k užitku. Výsledky tržeb podniků, které známe také poměrně rychle, 
bohužel s insolvencemi v podstatě nesouvisejí. Známe také celkové objemy úvěrů podnikové sféře a úroveň 
jejich vkladů, ale ani tato celková čísla nám nemohou příliš pomoci – ukazují spíše na ochotu bankovního 
sektoru financovat podnikovou sféru a podpořit tak investice. 

120 Zákon číslo 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), přijat byl v roce 2006, 
nicméně kvůli nutnosti vytvořit časový prostor k tomu, aby se na tento zákon mohly připravit především 
podniky, ale také například právní kruhy a soudní systém, byla jeho účinnost odložena na 1. ledna 2008.  

121 Zajímavé je, že tato historická data se v jednotlivých pramenech dosti často odlišují podle toho, jak je 
jednotliví autoři upravovali a snažili se je uzpůsobit tak, aby bylo možné tato čísla navzájem porovnávat 
v čase a také aby bylo možné je porovnávat se zahraničními údaji. Problém vycházel ze změn metodiky 
agregace čísel o konkurzech a vyrovnáních, další potíž byla v častých dosti podstatných novelizacích zákona 
o konkurzu a vyrovnání, podobně vznikalo a ještě stále vzniká mnoho rozdílů v číslech kvůli potížím 
s definicí „podnikového úpadku“ a se zařazením kategorie fyzických osob – podnikatelů.  
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Co se týká nových elektronických informačních zdrojů obecně, pak jde především o 
insolvenční rejstřík122, ale také například o databázi insolvenčních správců123, což jsou dva 
související systémy. 

I když však je nynější stav informovanosti o průběhu insolvenčních řízení nepoměrně 
liberálnější než dříve, situace je ve skutečností lepší spíše v mikroekonomickém pohledu a 
pokrok je do jisté míry optický. Přesněji řečeno jsou struktura a způsob zveřejňování 
detailních údajů o jednotlivých procesech tak špatně databázově pojaty, že z těchto čísel není 
možné bez značné námahy získávat celkové údaje, které by postihovaly trendy 
v insolvenčních řízeních a tedy také trendy v ekonomickém vývoji v zemi. Navíc nastavení 
těchto systémů dokonce ztěžuje jakoukoliv analytickou činnost, neboť zásadním způsobem 
omezuje možnost agregování konkrétních dat. 

Nedostatky existujících databází 

V daném okamžiku máme z oblasti insolvenčních řízení řadu informačních zdrojů a to 
částečně na zprostředkovaně od soukromých společností a částečně v podobě výstupů 
poskytovaných přímo Ministerstvem spravedlnosti České republiky. 

Co se týká soukromých zdrojů, pak za příklad můžeme vzít data uveřejňovaná společnosti 
Creditreform. Jde o jednu z firem, která sleduje pro svoje klienty dění v insolvenčním 
rejstříku.124 Tato společnost vydává pravidelné měsíční, čtvrtletní a celoroční informace o 
vývoji insolvenčních řízení, přičemž klíčovou částí těchto veřejně dostupných výstupů jsou 
data o počtu a regionálním rozlišení podaných insolvenčních návrhů. Dále firma vydává také 
různé příležitostné analýzy. Ve skutečnosti se však data uveřejňovaná ze strany Creditreformu 
a data zveřejňovaná oficiálními institucemi125 v některých detailech liší, nejde však o 
odlišnosti statisticky významné. 

Pokud bychom se dále zaměřili na data vydávaná společnosti Creditreform126, pak 
nalezneme zhruba tuto strukturu: společnost zveřejňuje počet podaných insolvenčních návrhů 
podle měsíců, výčet největších podniků (podle obratu), na které byl v poslední době podán 
insolvenční návrh, tabulku počtu konkurzů podnikatelů a informace o počtu návrhů podaných 
na fyzické osoby a o počtu povolených oddlužení. Nepravidelně jsou pak zveřejňovány i 
počty vyhlášených konkurzů, přičemž v některých obdobích se data liší podle toho, zda jsou 

                                                 
122 Insolvenční rejstřík je veřejně dostupná databáze provozovaná státem (Ministerstvo spravedlnosti České 

republiky), ve které musí být povinně zveřejňovány všechny kroky a úkony, které uskutečňuje nebo 
zprostředkovává soud v jednotlivých insolvenčních řízeních, a to od okamžiku podání návrhu až do jeho 
finálního vyřízení: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do  

123 Seznam (databáze) insolvenčních správců je veřejně dostupná elektronická databáze všech insolvenčních 
správců činných po 1. lednu 2008 a to jak těch, kteří mají příslušné oprávnění v době současné vzhledem 
k okamžiku vyhledávání, tak i všech osob a subjektů, které takové oprávnění vlastnily v minulosti: 
https://isir.justice.cz/InsSpravci/public/seznamFiltr.do. Ve skutečnosti je seznam insolvenčních správců 
součástí insolvenčního rejstříku a v tomto smyslu ho můžeme nazvat podmnožinou tohoto rejstříku. 

124 Pro ilustraci můžeme alespoň naprosto obecně naznačit, čím se tato a jiné firmy zabývají (mimo jiné činnosti, 
které nespadají do problematiky samotného insolvenčního řízení). Jednou z jejich služeb je monitoring 
insolvenčního rejstříku a porovnávání nových zveřejněných informací s databázemi dlužníků, které poskytne 
společnosti věřitel. Ten je pak upozorněn v případě, že se v insolvenčním rejstříku objeví společnost, která je 
dlužníkem klienta. V podstatě jde tedy o outsourcing, když věřitel nemusí zaměstnávat lidi, kteří by sledovali 
rejstřík a zjišťovali, zda některý z dlužníků není ve stádiu insolvenčního řízení. Tím má věřitel zajištěno, že se 
dozví včas o insolvenčním návrhu popřípadě o vyhlášení úpadku podniku dlužníka a bude tedy také schopen 
v zákonné lhůtě přihlásit svoji pohledávku vůči dlužníkovi. 

125 Zde především jde o Ministerstvo spravedlnosti České republiky 
126 http://web.creditreform.cz/cs/index.jsp  



321 

 

či nejsou v počtu zaneseny také fyzické osoby v konkurzu. Zajímavým srovnáním jsou 
insolvenční návrhy podle krajů (s indexem pravděpodobnosti insolvence – počet 
insolvenčních návrhů na tisíc společností registrovaných v kraji) či insolvenční návrhy podle 
převažujícího předmětu podnikání – tato data se objevila pouze v některých výstupech 
zveřejněných společností Creditereform (většinou jde o roční souhrny, údaje tedy nejsou 
vydávány měsíčně). 

Tab. 1: Počet insolvencí a počet insolvencí na tisíc registrovaných obchodních společností 
podle jednotlivých krajů, míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2011 (v procentech 

práceschopného obyvatelstva) 

Kraj 2009 2010 2011 
 počet index počet index počet index nezaměstnanost 

Moravskoslezský 456 1,87 603 2,39 986 3,81 11,20  (3) 
Olomoucký 190 1,40 270 1,92 411 2,88 11,40  (2) 
Jihomoravský 642 2,30 717 2,45 792 2,65 9,80  (4) 
Ústecký 248 1,40 203 1,10 458 2,44 12,90  (1)  
Zlínský 226 1,66 242 1,72 322 2,27 9,40  (7) 
Pardubický 157 1,41 176 1,52 247 2,10 8,40  (9) 
Královéhradecký 177 1,34 231 1,68 287 2,08 7,50 (10) 
Praha 1171 2,43 1119 2,20 1083 2,02 3,90 (14) 
Jihočeský 301 1,95 247 1,53 313 1,91 7,50 (10) 
Liberecký 160 1,37 183 1,52 209 1,71 9,50  (6) 
Vysočina 153 1,46 139 1,28 171 1,55 9,40  (7) 
Plzeňský 191 1,38 265 1,81 181 1,20 7,00 (13) 
Karlovarský 66 0,81 95 1,12 95 1,09 9,80  (4) 
Středočeský 288 0,97 298 0,95 322 0,99 7,10 (12) 

Zdroj: Creditreform: Vývoj insolvencí v České republice v roce 2011, Creditreform: Vývoj firemních insolvencí 
v České republice v roce 2010, Ministerstvo práce a sociálních věcí, v závorce za údajem o nezaměstnanosti je 

pořadí regionu počítáno od nejvyššího počtu lidí bez práce k nejnižšímu. Tabulka je převzata z: Eva 
Kislingerová: „Vývoj insolvenčních návrhů v roce 2012 a výhled do budoucna“ 

Sledování počtu samotných insolvenčních návrhů je pochopitelně metodologicky 
problematické, jak je asi vidno na první pohled. Především pouze část těchto návrhů končí 
prohlášením úpadku, o mnoha dalších soud dojde k názoru, že dlužník není v úpadku 
popřípadě, že nejsou naplněny podmínky pro prohlášení úpadku – ať již formální nebo 
skutečné (například neexistuje druhý dlužník). Nesporně víme, že v řadě případů jde o 
šikanózní návrhy, které ukazují spíše na špatný stav komunikace mezi věřitelem a dlužníkem, 
popřípadě byla dlužníkem pohledávka zpochybněna a je předmětem obchodního sporu co do 
výše nebo dokonce co do existence. Tyto návrhy jsou podstatné z hlediska statistiky práce 
soudů, neboť pro soudy představují skutečné zatížení, jsou ale bezvýznamné z hlediska reálné 
insolvenční situace podnikové sféry, protože nevedou k prohlášení úpadku a v mnoha 
případech ani nemusí detekovat, že by podnik – dlužník mířil k úpadku. 

Tato výtka se týká všech dalších úvah založených na počtu podaných insolvenčních 
návrhů, tedy i vůči jinak zcela jistě zajímavému indexu počtu insolvenčních návrhů na tisíc 
podniků registrovaných v konkrétním kraji. Jinými slovy nám tato data dávají zajímavý obraz 
z hlediska svého časového vývoje, jsou podnětná pro srovnání regionálních specifik, ale 
naprosto nepoužitelná jsou jako základna pro nějakou další vědeckou práci, která by měla 
jako svůj základní cíl zkoumání insolvenčních situací. A to právě kvůli faktu, že vztah údaje o 
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počtu podaných insolvenčních návrhů k tomu, kolik podniků a obchodních společností obecně 
se v daném prostoru opravdu nachází ve stavu úpadku, nemusí být nijak přímý. 

Co se týká statistických údajů poskytovaných přímo Ministerstvem spravedlnosti České 
republiky, k dispozici jsou čtvrtletní a celoroční výsledky práce soudů, které poskytují některé 
zajímavé údaje.127 Za pozornost přitom stojí fakt, že tyto statistiky jsou umístěny nikoliv na 
hlavních webových stránkách ministerstva, ale na webu Insolvenční zákon a to dále ve složce 
Expertní skupina, kde je položka Statistiky. Nemůžeme tedy říci, že by státní orgány udělaly 
nějakou významnou práci v tom, aby výsledky své činnosti v dané oblasti poskytly široké 
veřejnosti způsobem, který bychom považovali za standardní.128 

Nicméně statistiky zveřejňované na webových stránkách Insolvenční zákon jsou do 
značné míry zajímavé v tom, že nám mohou při značné dávce další analytické práce, 
poskytnout mnoho zajímavých údajů. Především lze vypočítat se značnou přesností vývoj 
počtu projednávaných věcí od fáze podání insolvenčního návrhu po fázi rozhodnutí o úpadku 
a dále až do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku. Nalezneme zde údaje o rozlišení podle 
krajských soudů a poboček krajských soudů129, což umožňuje provádět alespoň rámcově 
regionální analýzy. Základním nedostatkem těchto statistik však je, že neobsahují jakékoliv 
údaje o dalším vývoji situace poté, co je schváleno rozhodnutí o úpadku dlužníka a soud 
rozhodne o způsobu řešení úpadku (kromě několika méně podstatných detailů). Přímočaře 
řečeno zde chybí jakákoliv informace o řadě kroků, které by bylo velmi vhodné statisticky 
podchytit – například o zrušení již běžícího konkurzu pro nedostatek majetku, o ukončení 
konkurzu a podobně. Později vyjmenujeme těchto příkladů daleko větší množství.130 

Třetím zdrojem dat – avšak zdrojem dat konkrétních (individuálních) – jsou již zmíněné 
registry, tedy insolvenční rejstřík a rejstřík insolvenčních správců. Zde je možné najít 
v podstatě veškeré dění kolem všech insolvenčních návrhů a řízení, tedy informace o všech 
podaných insolvenčních návrzích od jejich uveřejnění v rejstříku (což je v podstatě okamžitě 
po podání) až po jejich konečné dořešení. Jde tedy o neobyčejně bohatou informační 
základnu, která ve stručnosti obsahuje důsledně sto procent všech relevantních informací o 
všech insolvenčních návrzích od 1. ledna roku 2008 až do okamžiku vyhledávání informací, 
přičemž v drtivé většině platí, že umístění nových informací na tyto stránky je v podstatě 
okamžité, tedy prakticky souběžné s tím, jak soud informaci získá nebo jak soud uskuteční 
některý ze svých kroků v řízení. Co se týká insolvenčních správců, jde o jiný vstup do 
stejných údajů – zatímco insolvenční rejstřík umožňuje hledání podle jednotlivých dlužníků 
(ať již jde o obchodní společnosti nebo fyzické osoby nebo o fyzické osoby – podnikatele), 
rejstřík správců umožňuje hledat právě podle správců (a to jak těch, kteří mohou tuto činnost 

                                                 
127 http://www.insolvencni-zakon.cz/expertni-skupina-s22/statistiky.html  
128 V této souvislosti je nutné připomenout, že otázky insolvenčních řízení a obecně problematika úpadku 

podniků či fyzických osob nespadá do oblasti kompetence Českého statistického úřadu a že tato instituce na 
svých stránkách ani tyto statistiky nepřebírá, nijak je nezpracovává a nijak je ani neanalyzuje. Dokonce ani 
Statistická ročenka Českého statistického úřadu neobsahuje tato data. Co se týká ročenek Ministerstva 
spravedlnosti České republiky, tak v nich nejsou obsaženy údaje, které by popisovaly samotná insolvenční 
řízení. Nalezneme zde pouze velmi složitě zpracovatelné údaje o délkách soudních řízení. 

129 Pro přesnost je třeba uvést, že ne v každém kraji existuje samostatný krajský soud – v Pardubicích je pobočka 
Krajského soudu Hradec Králové, v Liberci pobočka Krajského soudu Ústí nad Labem a konečně v Olomouci 
je pobočka Krajského soudu Ostrava. Jde o historickou anomálii vycházející z uspořádání země před 
rozdělením na vyšší územněsprávní celky. 

130 Z čistě praktického hlediska pro další možnost práce s daty je například naprosto nevhodné, že tyto statistiky 
jsou zveřejňovány pouze ve formátu pdf a nikoliv také v některém z těch formátů, které umožňují následné 
zpracování – například ve formátu Excell. 
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vykonávat k datu hledání, tak i těch, kteří tuto činnost vykonávali kdykoliv od 1. ledna 2008 
až do okamžiku vyhledávání). 

Obě databáze ale mají z praktického hlediska některé pouze velmi těžko překonatelné 
chyby, které jejich využití neobyčejně omezují a které jsou z hlediska uživatele (především 
z hlediska vědecké užitečnosti těchto informací) naprosto nepochopitelné. 

Především je zde k dispozici pouze omezený vyhledávací systém, jenž neumožňuje 
skutečnou práci s databází jiným způsobem, než po velmi omezených skupinách údajů. Ve 
skutečnosti je tento systém programově uzpůsoben pouze k vyhledávání průběhu jednotlivých 
řízení (řízení s jednotlivými dlužníky), nebo pak k souhrnu řízení vedených konkrétním 
správcem. Pouze značně obtížně je například možné najít ta řízení, která jsou k danému datu 
v určité fázi – například jsou ukončena nebo v nich byla vydána konečná zpráva 
insolvenčního správce nebo bylo vyplaceno plnění věřitelům a podobně. I když všechny 
úkony v rámci insolvenčního řízení mají svoje relativně přesné názvy a v jednotlivých 
případech jsou do insolvenčního rejstříku zanášeny pod stejným označením, vyhledávací 
systém není schopen této přirozené výhody využít. 

Nejdelším časovým úsekem, v němž je možné vyhledávat podle fází řízení, je období 
čtrnácti dnů, což vzhledem k tomu, jak dlouho již probíhají insolvenční řízení, reálně 
neumožňuje sestavit statistiku těch údajů, které nejsou zveřejňovány Ministerstvem 
spravedlnosti České republiky. Navíc v mnoha případech není možné využít ani tuto nejdelší 
časovou jednotku, protože systém je dále silně omezen množstvím případů, které je schopen 
na jedno zadání vyhledat. Takže při vyhledávání některých úkonů je nutné postupovat podle 
podstatně kratších úseků, v některých případech dokonce po jednotlivých dnech. Vyhledávací 
systém je navíc naprosto neschopný pracovat složitějším způsobem, například pouze 
v databázi obchodních společností (bez fyzických osob a fyzických osob – podnikatelů) a 
neumožňuje ani jiný selektivní způsob přístupu k celé databázi. Takže i když se podaří získat 
určitý výstup (například ta insolvenční řízení, kde byla v určitém období schválena závěrečná 
zpráva), musí být dále (podle toho, na jakou problematiku se badatel zaměřuje) eliminována 
například skupina fyzických osob případně naopak obchodních společností. Tato eliminace je 
ale možná pouze během zpracování získaných informací, což dělá práci vždy náročnější na 
čas a naprosto zbytečně namáhavější. 

Vyhledávací systém rejstříku správců má naprosto stejné chyby, přičemž ještě ke všemu 
umožňuje hledat mezi správci pouze trojím způsobem – buď přímo podle jména správce 
(nebo společnosti, která funkci správce vykonává), nebo pak v celkové databázi správců, kteří 
mají oprávnění k datu vyhledávání, nebo ještě také v databázi všech správců, kteří kdy 
oprávnění měli (po 1. lednu 2008). Není tedy například možné vyhledat ty správce, kteří měli 
oprávnění k výkonu funkce od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2009 a pak zkoumat jejich 
činnost případ od případu. Přesněji řečeno je možné tyto správce vyhledat, avšak pouze ruční 
eliminací z celkového seznamu všech správců, kteří měli a mají oprávnění k datu vyhledání 
informace. Taková eliminace je ale časově značně náročná. 

Jak je vidět, možnosti těchto databází nejsou adekvátně využívány, přičemž ani 
nehovoříme o tom, že uvnitř konkrétních případů nelze vyhledávat vůbec, to znamená, že 
v určitém řízení nelze z celkového průběhu vyjmout konkrétní události. 

Ve skutečnosti tedy sice platí, že po 1. lednu 2008 se celková možnost zkoumat 
insolvenční procesy podstatným způsobem zlepšila a insolvenční rejstřík opravdu umožňuje 
podstatně kvalitnější i soustavnější veřejnou kontrolu insolvenčních řízení, přičemž rozdíl 
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oproti stavu let 1993 až 2007 je neměřitelný (chtělo by se napsat absolutní)131, avšak 
z hlediska naší možnosti poznávat insolvenční procesy v jejich obecné rovině, popisovat 
jejich logiku a celkové trendy, se situace oproti minulosti významným způsobem nezměnila. 

Na druhé straně je ale naprosto jisté, že existuje v dané době velké množství možností, jak 
tento stav s vynaložením minimálních nákladů a námahy řádovým způsobem zlepšit. 
Konkrétním návrhům na tato zlepšení se budeme věnovat v závěrečné části této práce. 

Problém mezinárodních srovnávání 
Z výše popsaného pohledu se jako velmi problematické projevují některá tvrzení, která 

nám nabízejí mezinárodní statistiky. Ty totiž po roce 2008 naznačují významné zlepšení 
klíčových parametrů insolvenčních řízení v České republice. Tváří tvář faktu, že v našich 
podmínkách nevidíme prostor pro relativně snadné zjištění agregovaných dat, naskýtá se 
logická otázka, jakým způsobem bylo toto zlepšení vlastně měřeno a nakolik tato zjištění 
odpovídají faktům. 

Tab. 2: Doba trvání řízení od prohlášení úpadku dlužníka a výnos věřitele (v ČR) 

Rok Doba trvání 
insolvenčního řízení (v 

letech) 

Výnos věřitele z úpadku 
dlužníka (% z 
pohledávky) 

2002 9,2 15,4 
2003 9,2 15,4 
2004 9,2 16,8 
2005 9,2 17,8 
2006 9,2 18,5 
2007 6,5 21,3 
2008 6,5 20,9 
2009 6,5 20,9 
2010 3,2 55,9 
2011 3,2 56,0 

Zdroj: Doing Business 2012, http://www.doingbusiness.org/custom-query  

V tabulce číslo dvě například vidíme, že podle statistik Doing Business, což je projekt The 
World Bank a International Finance Corporation (IFC), se stav insolvenčních řízení v České 
republice během let 2010 a 2011 významným způsobem zlepšil. V logice věci jde o období, 
ve kterém by se již měly projevit dopady nového insolvenčního zákona. Lze však naprosto 
s jistotou předpokládat, že uvedená čísla jsou zatížena určitou fatální chybou. 

Především zkrácení insolvenčního řízení (od vyhlášení úpadku do ukončení řízení) na 3,2 
roku, je velmi problematický údaj, který je ve skutečnosti dosti pravděpodobně 

                                                 
131 Tato skutečnost je nejlépe vidět při přímém porovnání insolvenčního rejstříku a evidence úpadců (databáze 

existující pro případy řešené dle zákona o konkurzu a vyrovnání - http://www.justice.cz/cgi-
bin/sqw1250.cgi/upkuk/s_i8.sqw?F=U). Insolvenční rejstřík je daleko podrobnější a je možné v něm skutečně 
rekonstruovat celé řízení se všemi detaily. To ani v posledních verzích evidence úpadců možné není. Nicméně 
na straně druhé by nebylo správné propadat dojmu, že předchozí systém nezajišťoval zveřejňování alespoň 
některých informací o insolvenčních řízeních. Základní rozdíl mezi insolvenčním rejstříkem a evidencí 
úpadců je v tom, že před platností insolvenčního zákona bylo zveřejňování informací daleko pomalejší a 
definice dokumentů, které byl soud povinen do evidence umisťovat, byla daleko vágnější a především užší. 
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neudržitelný132. I pouhý letmý pohled do insolvenčního rejstříku (přičemž vzhledem k výše 
popsaným problémům s vyhledáváním v této databázi nejde ani u „letmého pohledu“ o nijak 
snadný úkol) ukazuje, že najít řízení ukončené s takovou rychlostí je dosti obtížné – pokud 
ovšem nejde o zrušení konkurzu pro naprostý nedostatek majetku nebo o nepatrný konkurz. 
Tyto případy jsou vyřízeny velmi rychle, což v následujících odstavcích budeme 
demonstrovat na konkrétních případech. 

Pro příklad. Během dvou pracovních týdnů od pondělí 10. do pátku 21. září 2012 bylo 
všemi soudy v České republice schváleno 66 konečných zpráv předložených insolvenčními 
správci.133 Z toho se 35 schválených zpráv týkalo obchodních společností.134 Nezanedbatelná 
část těchto případů byla započata v letech 2008 (dva případy) a 2009 (pět případů), trvání 
těchto řízení tedy buď již značně překročilo či zcela jistě překročí tři roky, přičemž oba 
případy z roku 2008 již v danou chvíli (září 2012) s jistotou dosáhnou délky projednávání 
minimálně 4,5 roku.135 Dalších 13 případů ze sledovaného celku bylo takových, že úpadek byl 
vyhlášen v roce 2010, ve většině případů v jeho první polovině, takže tyto případy již v danou 
dobu (září 2012) trvají déle než dva roky a je zde značná pravděpodobnost, že jejich ukončení 
nastane zhruba kolem hranice 2,3 roku od vyhlášení úpadku. Devět případů, které se dostaly 
do této statistiky, započalo v roce 2011 a konečně šest případů v roce 2012. 

Například u firmy Elgava byl vyhlášen úpadek společně s konkurzem 6. března 2008, tedy 
opravdu brzo po platnosti nového zákona. Dne 19. září 2012 schválil soud závěrečnou zprávu 
insolvenčního správce. Zcela vyřízena bude tato věc (velmi pravděpodobně) na konci 
prosince 2012, celé řízení od vyhlášení úpadku tedy zabere v tomto případě téměř pět let. Co 
se týká naopak těch případů, které jsou nejkratší, pak povětšinou jde o takové, kde nebyl 
dohledán žádný majetek a závěrečná zpráva obsahuje návrh na zrušení konkurzu. Jiným 
případem je konkurz společnosti Passive house, kde dlužník složil zálohu na řízení 50.000,- 
korun, jediný věřitel byl stoprocentně uspokojen částkou cca 30.000,- korun a správce si 
naúčtoval odměnu 20.000,- korun – toto řízení proběhlo v období od 1. února 2012 do konce 
září 2012, kdy byla soudem schválena závěrečná zpráva. Trvalo tedy pouhých osm měsíců a 

                                                 
132 Otázka, jak k této chybě mohlo dojít, má několik potencionálních odpovědí. V případu doby trvání 

insolvenčního řízení jde pravděpodobně o výsledek vycházející pouze z těch údajů, která byla v dané době 
fakticky k dispozici. Tedy z těch řízení, která již byla v době sběru dat pro Doing Business ukončena (a 
zahájena byla po 1. lednu 2008). To je ale velké zkreslení statistiky, protože nejvíce případů či přinejmenším 
značné množství případů, které byly zahájeny po 1. lednu 2008 a které se týkají obchodních společností, je 
dosud v běhu a jejich doba trvání již překročila 3,2 roku. To znamená, že v následujících obdobích budou pro 
změnu statistiku zhoršovat s tím, jak do ní budou pronikat další případy trvající delší dobu, než je zjištěná 
doba uvedená v Doing Business. Za druhé pak je dobře vědět, že s tím, jak přibývá konkurzů zrušených pro 
nedostatek dlužníkova majetku, přibývá také případů, ve kterých dochází pouze k menšímu množství úkonů a 
které jsou tedy povětšinou méně časově náročné. Podobné je to i u nepatrných konkurzů a tehdy, pokud nemá 
dlužník žádný nemovitý majetek. Konkrétně se těmto variantám budeme věnovat později. 

133 Zadání ve vyhledávači. Akce: Usnesení o konečné zprávě, od  10.09.2012 – do 21.09.2012, 
https://isir.justice.cz/isir/ueu/vysledek_lustrace.do?nazev_osoby=&vyhledat_pouze_podle_zacatku=on&podp
ora_vyhledat_pouze_podle_zacatku=true&jmeno_osoby=&ic=&datum_narozeni=&rc=&mesto=&cislo_senat
u=&bc_vec=&rocnik=&id_osoby_puvodce=&druh_stav_konkursu=&datum_stav_od=&datum_stav_do=&ak
tualnost=AKTUALNI_I_UKONCENA&druh_kod_udalost=I_466&datum_akce_od=10.09.2012&datum_akc
e_do=21.09.2012&nazev_osoby_f=&rowsAtOnce=400&captcha_answer=&spis_znacky_datum=&spis_znac
ky_obdobi=14DNI   

134 Fyzických osob – podnikatelů (zapsaných v obchodním rejstříku) bylo v dané době v kategorii „schválení 
závěrečné zprávy“ zaznamenáno šest a fyzických osob jako takových (oddlužení) celkem 25. 

135 Přitom kritériem výběru firem bylo určeno „schválení závěrečné zprávy“, což formálně stále není ukončení 
insolvenčního řízení (vyřízení věci). K tomu musí následovat další administrativní, účetní a jiné úkony, což 
znamená, že celé řízení je ještě o cca čtvrt roku delší. To znamená, že případy, které se v září nebo na 
počátku října 2012 dostaly do fáze přijetí závěrečné zprávy, mají šanci, že budou ukončeny ještě v roce 2012. 
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jeho doba trvání až do ukončení konkurzu zřejmě nepřekročí 12 měsíců. Ve skutečnosti šlo 
ale o velmi zvláštní a nikoliv obvyklý případ. Zvláštností tohoto konkurzu totiž je, že ač 
dlužník sám vyčíslil v podání insolvenčního návrhu své závazky na 754.855,- korun, přihlásil 
se jediný věřitel s pohledávkou cca 30.000,- korun. Většina ze zmíněných pohledávek přitom 
byla daňovými nedoplatky a tedy závazky k několika různým finančním úřadům. 

Pokud bychom tedy posuzovali údaj obsažený ve statistikách The World Bank a IFC, tedy 
údaj o době trvání insolvenčního řízení v České republice v délce 3,2 roku, musíme toto číslo 
zpochybnit. Podle výše popsaného „letmého“ prozkoumání insolvenčního rejstříku se zdá, že 
většina případů, které se ve sledovaném období dvou pracovních týdnů od 10. září do 21. září 
2012 dostaly do fáze „schválení závěrečné zprávy“, byly v podstatě bezproblémové kauzy 
v tom smyslu, že se buď jako u zmíněné společnosti Passive house nepřihlásili věřitelé, 
popřípadě se během jednání zjistilo, že dlužník nedisponuje žádným majetkem (což ostatně 
platilo i v případě Passive house). Nicméně i většina těchto konkurzů trvá déle než jeden rok a 
mnohé z nich i déle než dva roky. Naopak jsme v daném období zaznamenali řadu případů, 
jejichž řešení již významným způsobem přesáhlo dobu 3,2 roku. 

Pravděpodobně tedy nemůžeme předpokládat, že by statistický výstup uváděný The 
World Bank a IFC v publikaci Doing Business odrážel stoprocentně realitu insolvenčních 
řízení v České republice v letech 2010 až 2012. Naopak i s ohledem na argumenty uvedené 
v poznámce pod čarou číslo 14 se naskýtá otázka, zda ve skutečnosti netrvají insolvenční 
řízení v českém ekonomickém prostředí průměrně delší dobu než mezinárodně uváděný údaj 
3,2 roku. Naše předběžná odpověď zní, že to je velmi pravděpodobné a že v době, kdy již 
budeme mít dostatečný odstup od data účinnosti insolvenčního zákona, zjistíme 
pravděpodobně, že doba trvání insolvenčního řízení je delší než čtyři roky.  

Polemizovat s údajem, který je dále v tabulce číslo 2, tedy s průměrným výnosem 
z vymáhání pohledávek v rámci insolvenčního řízení, je velmi obtížné. Ve sledovaném 
vzorku z období od 10. září 2012 do 21. září 2012 jsme v tomto směru zaznamenali velmi 
odlišné výsledky, když mnoho z případů končí nulovým výnosem pro věřitele a tím, že 
majetek dlužníka případně složená záloha na nálady insolvenčního řízení nepostačují ani na 
krytí nákladů řízení a tyto náklady jsou pak hrazeny částečně z rozpočtových zdrojů soudů. 
Vedle toho můžeme naznačit, že statistiky o dosažených plněních jsou ošidné, když v případě 
Passive house v tomto smyslu slova došlo ke stoprocentnímu plnění přihlášených pohledávek. 
To je však dáno především tím, že naprostá většina věřitelů svoje pohledávky do řízení vůbec 
nepřihlásila. 

Pokud bychom naopak vzali v potaz případ společnosti DAVO FRUT, kde jedenáct 
věřitelů přihlásilo pohledávky ve výši zhruba 1,8 milionu korun, pak musíme konstatovat, že 
jejich plnění je nulové, protože insolvenční správkyně nezjistila žádný majetek dlužníka, který 
by mohl být zpeněžen. Náklady řízení tak zaplatil z poskytnuté zálohy věřitel, v daném 
případě ČSOB, která tak nejen přišla o svůj úvěr půl milionu korun plus příslušenství, ale 
ještě o dalších 50 000,- korun zálohy na náklady insolvenčního řízení a dva tisíce korun 
poplatku. 

Abychom ale mohli seriozně zpochybnit nebo potvrdit údaje uváděné v publikaci Doing 
Business v oblasti návratnosti peněz pro věřitele, bylo by nutné prozkoumat detailněji 
podstatně větší množství případů, které v rámci insolvenčních řízení řešily soudy v České 
republice. Ve skutečnosti však dosti silně pochybujeme o tom, že uvedená návratnost (56 
procent v roce 2011) odpovídá skutečnosti. 
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Možnosti zlepšení statistiky 
Jak jsme ukázali v předchozích částech, naše znalost o skutečných výsledcích 

insolvenčních řízení v České republice není dostatečná a dostupné informace neumožňují ve 
skutečnosti kvalitní analýzu insolvenčních procesů. V oblasti reorganizací, kterých je pouze 
omezené množství, neboť jde o silně minoritní postup řešení úpadku dlužníka, je možné tento 
nedostatek nahradit zkoumáním každého konkrétního případu prostřednictvím Insolvenčního 
rejstříku. U nevelkého množství případů, jejichž skutečné množství se v každém roce od 
účinnosti insolvenčního zákona pohybuje kolem deseti, je reálné docházet k seriozním 
výsledkům analýzou konkrétních řízení a vytvořením jednoduchých statistik na tomto 
základě. Pokud bychom však chtěli podobný postup uskutečnit v případě úpadků řešených 
konkurzem (popřípadě nepatrným konkurzem), pak by bylo nutné analyzovat průběh 
podstatně vyššího množství případů – můžeme předpokládat, že v daném období bylo tak 
nebo onak ukončeno několik stovek insolvenčních řízení vedených s obchodními 
společnostmi nebo s fyzickými osobami – podnikateli (zapsanými v obchodním rejstříku). 

Jejich zpracování do podoby seriozní statistiky si lze představit, i když jistě dosti obtížně, 
ještě v této době, avšak nikoliv již v příštích letech, kdy počet ukončených případů dosáhne 
řádu tisíců a vzhledem k tomu, že výstupy jednotlivých insolvenčních správců v insolvenčním 
rejstříku nejsou nijak standardizovány136, bude neobyčejně namáhavé takové množství 
mnohdy nesourodých údajů zpracovat. 

Proto by bylo velmi vhodné, kdyby státní orgány v nejkratší možné době přijaly některá 
opatření, kterými by byl pro budoucnost zajištěn zdroj kvalitní a přehledné statistiky, která by 
odrážela vývoj a výsledky insolvenčních řízení. 

Některé konkrétní návrhy 

Jsme přesvědčeni o tom, že bez dalších nákladů (přesněji řečeno bez dalších významných 
nákladů) by bylo možno dosáhnout znatelného a dokonce velmi zásadního zlepšení tohoto 
stavu. Aniž bychom nyní chtěli předznamenávat čistě technické řešení problému, považujeme 
za vhodné uložit insolvenčním správcům nad rámec jejich stávajících povinností ještě 
povinnost další – totiž po schválení jejich závěrečné zprávy a po vypořádání majetku dlužníka 
vyplnit a určeným způsobem doručit Ministerstvu spravedlnosti České republiky statistický 
výkaz o insolvenčním řízení. Tento výkaz by pak obsahoval naprosto přesně definované 
údaje, které by byly do příslušného formuláře zaneseny striktně definovaným způsobem. 

Pouze poznamenáváme, že optimální variantou řešení by bylo vyplnění takového výkazu 
elektronicky ve formuláři, jehož přístup by byl individuální ke konkrétnímu případu a byl by 
sdělen pouze konkrétnímu správci příslušného dlužníka. Správcova povinnost součinnosti by 
pak byla dána pod přiměřenou sankci a to jak co do pravdivosti uvedených údajů, tak i co do 
rychlosti zpracování údajů a preciznosti provedení nutných úkonů. Všechny výše uvedené 
povinnosti i jejich technické uskutečnění přitom nepředstavují žádný náklad, který by bylo 
možné nazvat významným, tedy takovým, že by vyvolával pochybnost o účelnosti takto 
vynaložených prostředků. Navíc uvedená povinnost uvalená na správce nijak nevybočuje 

                                                 
136 To naznamená, že by technicky vzato neměla závěrečná zpráva insolvenčního správce obsahovat konkrétní a 

určené údaje, ale zpracování jednotlivých zpráv je povětšinou zcela individuální a není standardizované, takže 
práce s těmito zprávami vyžaduje invenční přístup a mnohdy také nahlížení do dalších dokumentů. Na to 
soudy reagují výzvami vůči správcům, aby doplňovali svoje závěrečné zprávy o údaje, které nebyly původně 
poskytnuty. Tato doplnění jsou pak v řadě případů na úrovni, kterou bychom v nejlepším možném případě 
mohli nazvat úrovní neformální.  
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z řady administrativních úkonů, které jsou povinni správci vykonávat v každém případě, takže 
zvýšení objemu činností v rámci těchto povinností by bylo marginální. Financování příslušné 
databáze v rámci systémů spravovaných již v současnosti Ministerstvem spravedlnosti České 
republiky by znamenalo náklady nevýznamné. Technicky by podobný systém nepředstavoval 
žádný větší problém. 

Podstatnější otázkou tedy je, jaké údaje by tedy vlastně měli správci do systému zanášet 
k tomu, aby mohla vznikat soustavná statistika insolvenčních řízení. Pokud bychom na tomto 
místě měli navrhnout základní obrys takového výkazu, pak by měl zřejmě obsahovat 
především tyto údaje:137 

1) Označení dlužníka 

2) Označení insolvenčního správce 

3) Datum podání insolvenčního návrhu 

4) Datum rozhodnutí o úpadku 

5) Datum rozhodnutí o způsobu řešení úpadku s vyznačením způsobu řešení úpadku 

6) Datum případné změny způsobu řešení úpadku s variantním označením typu změny 

7) Zálohu na výdaje insolvenčního řízení zaplatil (varianta) ve výši (suma) 

8) Počet dnů uplynulých mezi zveřejněním insolvenčního návrhu a zveřejněním usnesení 
o úpadku (toho usnesení, které nabylo právní moci) 

9) Počet přihlášek zajištěných věřitelů 

10) Počet přihlášených zajištěných pohledávek 

11) Objem přihlášených zajištěných pohledávek  

12) Objem přihlášených zajištěných pohledávek uznaných podle protokolu o přezkumném 
jednání 

13) Počet přihlášek nezajištěných věřitelů 

14) Počet přihlášených nezajištěných pohledávek 

15) Objem přihlášených nezajištěných pohledávek 

16) Objem přihlášených nezajištěných pohledávek uznaných podle protokolu o 
přezkumném jednání 

17) Počet pohledávek za majetkovou podstatou nebo pohledávek postavených jim na 
roveň 

18) Objem pohledávek za majetkovou podstatou nebo pohledávek postavených jim na 
roveň 

19) Počet popřených nebo částečně popřených pohledávek 

20) Objem popřených pohledávek (včetně sumy připadající na částečně popřené 
pohledávky) 

21) Počet incidenčních sporů vedených insolvenčním správcem 

                                                 
137 Většinu doby jsme hovořili výlu čně o případech insolvenčních řízení týkajících se právnických osob 

(obchodních společností a fyzických osob – podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku), není však důvod, 
proč by podobný statistický systém neměl pokrývat případy úpadků fyzických osob. 
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22) Objem jednotlivých pohledávek, které byly předmětem incidenčního sporu 

23) Počet dnů trvání jednotlivých sporů od podání do vynesení nepravomocného 
rozhodnutí 

24) Počet dnů trvání jednotlivých sporů od podání do vynesení pravomocného rozhodnutí 

25) Objem pohledávek vzniklých po prohlášení způsobu řešení úpadku 

26) Náklady insolvenčního správce celkem (včetně nákladů předběžného insolvenčního 
správce) 

27) Odhad majetkové podstaty: hotovost + odhad movitého majetku + odhad nemovitého 
majetku + jiné 

28) Výnos zpeněžení majetku (movitého + nemovitého) 

29) Uspokojení zajištěných věřitelů v částce a v procentech z jejich uznané pohledávky 

30) Uspokojení nezajištěných věřitelů v částce a v procentech z jejich uznané pohledávky 

31) Odměna správce 

32) Náklady správce 

33) Počet dnů mezi podáním insolvenčního návrhu a rozhodnutím soudu o úpadku 

34) Počet dnů mezi podáním insolvenčního návrhu a rozhodnutím soudu o způsobu řešení 
úpadku 

35) Počet dnů mezi podáním insolvenčního návrhu a schválením konečné zprávy 

36) Počet dnů mezi podáním insolvenčního návrhu a ukončením (zrušením) konkurzu 

Ve skutečnosti jsou všechny tyto informace (snad kromě výpočtu délky trvání 
jednotlivých kroků v rámci insolvenčního řízení) součástí buď přímo závěrečné zprávy 
insolvenčního správce nebo by měly být obsaženy v přehledu pohledávek, soupisu majetkové 
podstaty dlužníka a v dalších dokumentech, které jsou součástí insolvenčního řízení. Výhodou 
výše zmíněné statistické povinnosti insolvenčních správců by však bylo to, že tyto údaje by se 
dostaly do systému, který by byl schopen – více méně automaticky – generovat agregovaná 
data za vybrané soubory insolvenčních řízení (vybrané například podle data zahájení řízení, 
podle regionu, ve kterém je řízení vedeno a podobně). 

Ve skutečnosti bychom pak mohli zjišťovat a analyzovat řadu různorodých údajů, 
například bychom mohli porovnávat efektivitu práce jednotlivých soudů, kvalitu práce 
konkrétních insolvenčních správců a mnoho dalších skutečností. Vhodný vyhledávací systém 
by pak z této databáze vytvořil zcela zásadní informační zázemí pro případné budoucí úpravy 
insolvenčního zákona i celého insolvenčního práva. 

Závěr 
Změna systému získávání statistických dat tak, jak je výše naznačena a načrtnuta, by měla 

značný dopad na naše možnosti pochopení mechanismů insolvenčních řízení tak, jak se dějí 
v praxi. Získali bychom mimo jiné velmi přesné informace o tom, jak nákladná jsou 
insolvenční řízení pro věřitele a nakolik výnosná jsou naopak pro insolvenční správce, 
výrazně by se zlepšily naše informace o návratnosti investic v rámci insolvenčních procesů, 
ale i mechanismem, které určují celkovou efektivitu systému insolvenčního soudnictví a 
zákonodárství. Přitom – jak již bylo poznamenáno - nové administrativní zatížení systému by 
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bylo minimální a čas, který by insolvenční správci byli nuceni věnovat této statistické 
povinnosti, by byl zcela marginální. 
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Zamestnanecké podvody  
Employee frauds 

Linda Síbertová* 

ABSTRAKT   

Príspevok je zameraný na objasnenie problematiky zamestnaneckých podvodov 
prostredníctvom charakterizovania základných podvodných schém, definovania dôvodov ich 
vzniku, vytvorenia profilu typického páchateľa a navrhnutie spôsobov ich odhaľovania 
a prevencie. Popri priamych finančných stratách čelia obete podvodov aj strate dôvery zo 
strany obchodných partnerov a verejnosti. Uvedené dôsledky ekonomickej kriminality 
vyvolávajú potrebu včasnej identifikácie kľúčových rizikových faktorov a hodnotenie ich 
dopadov. 

Kľúčové slová: Podvod; Páchateľ, Odhaľovanie a prevencia, Forenzné vyšetrovanie. 

ABSTRACT   

This paper is aimed at clarifying employee frauds issues by characterizing fundamental fraud 
trees, defining reason for fraud, creating typical fraudster profile and proposing detection and 
prevention methods. Along with direct financial losses, fraud victims have to face also the 
loss of confidence between business partners and in public. These impacts of economic 
criminality necessitate immediate identification of key risk factors and evaluation of their 
effects. 

Key words: Fraud; Fraudster; Detection and prevention, Forensic investigation. 

JEL classification: M29, M49 

 

Ekonomická kriminalita, podvod, či nekalé podnikateľské praktiky? 
Za posledný rok sa s minimálne jedným prípadom hospodárskej kriminality stretlo 34 % 

organizácií vo svete a 21 % organizácií na Slovensku. (PWC, 2011) Odhaduje sa, že celkové 
straty spôsobené podvodným konaním zamestnancov organizácií predstavujú až 5% ročných 
tržieb organizácií (ACFE, 2010). Ekonomická kriminalita prispieva k zhoršeniu finančnej 
situácie organizácií a strate dôvery podnikateľských partnerov. V právnom systéme Európskej 
únie však neexistuje všeobecne platná definícia ekonomickej kriminality. Vymedzenie jej 
skutkovej podstaty je v každom členskom štáte odlišné. Vo všeobecnosti sa definuje ako 
akákoľvek činnosť páchaná úmyselne a nečestne za účelom získania výhody, ktorá druhej 
strane spôsobí škodu (FEE, 2005). 

Ekonomická kriminalita z pohľadu slovenského trestného práva predstavuje súhrn 
trestných činov a nezákonných postupov páchaných v organizáciách, na organizáciách alebo 
prostredníctvom organizácií. Použitie pojmu organizácia poukazuje na skutočnosť, že 
ekonomická kriminalita nemusí nevyhnutne postihovať iba podnikateľské subjekty, ale aj 
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neziskové organizácie a všeobecne prospešné subjekty verejného práva. Uvedené vymedzenie 
pritom zahŕňa aj kriminalitu páchanú zamestnancami organizácií. (Korplová, J., 2008) 

V praxi sa pojem ekonomická kriminalita nahrádza pojmom podvod alebo podvodné, či 
nekalé praktiky. Podvod ako označenie celej ekonomickej kriminality má pôvod v anglo-
americkej účtovnej a audítorskej terminológii. Medzinárodné audítorské štandardy ISA 
definujú podvod („fraud“) ako „úmyselné konanie jednej alebo viacerých osôb z radov 
manažmentu, zamestnancov, osôb poverených riadením alebo tretích strán, ktorého súčasťou 
je použitie klamstva alebo uvedenia do omylu za účelom získania neoprávnenej alebo 
protiprávnej výhody.“ (IAASB, 2009). Asociácia certifikovaných vyšetrovateľov podvodov 
ACFE definuje podvod ako „úžitok jedinca zameraný na osobné obohatenie sa pomocou 
zámerného zneužitia alebo použitia zdrojov alebo majetku zamestnávajúcej organizácie.“ 

Príčiny vzniku podvodov 
Významný znalec podvodov Donald R. Cressey vytvoril model známy ako „fraud 

triangle“ – trojuholník podvodu, na základe ktorého je spáchanie podvodu podmienené 
existenciou troch prvkov pôsobiacich v rovnakom čase. Vrcholmi trojuholníka sú motív, resp. 
tlak, príležitosť a odôvodnenie. (Downing, J., 2010) 

Obr. 1: Trojuholník podvodu 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Motivačný faktor alebo faktor tlaku môže mať finančnú alebo nefinančnú podobu. 
Motívom môžu byť finančné problémy, pomsta, pocit nedocenenosti alebo neprimeraná 
odmena. Príležitosť vzniká pri neefektívnych kontrolných mechanizmoch. Odôvodnenie je 
vnútornou racionalizáciou podvodníka a zvyčajne pramení z presvedčenia, že jeho konanie 
nie je trestné alebo že je súčasťou väčšej schémy a teda sám nenesie zodpovednosť. Vnútorné 
ospravedlnenie podvodného činu súvisí s výchovou a postojmi človeka. 

Príčiny vzniku podvodu možno z obsahového hľadiska rozčleniť na tieto základné 
skupinami kriminogénnych faktorov (Chmelík, J., Hájek, P., Nečas, S., 2005): 

• zmena morálky a nepísaných pravidiel správania sa v spoločnosti v ich úzkom vzťahu k 
podceňovaniu zmeny a vytvárania zodpovedajúcich právnych inštitútov a právnej 
regulácie, 

• ekonomická, ničím neodôvodniteľná nerovnosť, premietajúca sa v rastúcej polarizácii, 

• vysoká nezamestnanosť a jej sprievodné prejavy.  

Napriek tomu, že páchanie ekonomickej kriminality sa vyznačuje latentnosťou, jej 
existenciu možno odhaliť na základe rôznych signálov. Týmito signálmi môžu byť (Chmelík, 
J., Hájek, P., Nečas, S., 2005): 

• manažment subjektu ovláda úzka skupina osôb bez pôsobenia dozorného orgánu, 

motív/tlak 

príležitosť odôvodnenie 
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• porušovanie zákonných (vrátane vnútorných) noriem, 

• nadštandardná životná úroveň niektorého z predstaviteľov organizácie, ktorá nezodpovedá 
jeho príjmu, 

• neúmerná nadčasová práca zamestnanca, zväčša vedúceho pracovníka, ktorý odmieta 
delegovať úlohy na iné osoby, 

• zriaďovanie bankových účtov v tzv. daňových rajoch, 

• neobvyklé finančné alebo všeobecné hospodárske transakcie hrubo sa vymykajúce 
podobným režimom a iné. 

Najvážnejším faktorom rastu ekonomickej kriminality na Slovensku je neefektívne 
súdnictvo. Spätné získanie prostriedkov a vymáhanie škôd je nedostatočné. Nad 50 % 
prostriedkov sa v roku 2011 nepodarilo získať žiadnej organizácií na Slovensku. Približne 
polovici organizácií sa podarilo spätne získať alebo vymôcť len štvrtinu spôsobených škôd. 
Najčastejšími okolnosťami vzniku podvodov sú nedostatočné alebo chýbajúce kontroly. 
Ďalšími častými dôvodmi sú konšpirácia medzi páchateľmi a zamestnancami a obchádzanie 
vnútorných kontrol. Okrem týchto významných okolností silnie tlak prostredia na spáchanie 
podvodu tak z prostredia na zamestnancov ako aj akcionárov na manažment spoločnosti. 
(Lalka, J., Paule, I., 2011) 

Najčastejším páchateľom podvodov v podnikateľskom sektore na Slovensku bol v roku 
2011 radový zamestnanec a druhým najčastejším páchateľom bol externý subjekt – odberateľ, 
tretia strana a dodávateľ (Lalka, J., Paule, I., 2011).  

Obr. 2: Páchatelia podvodov na Slovensku za rok 2011 

 
Zdroj: LALKA, J. – PAULE, I. 2011. Prieskum o výskyte podvodov v organizáciách v Českej republike a na 

Slovensku za rok 2011. [online]. 2011. s. 10. [cit. 12.4.2012]. Dostupné na: 
<http://www.surveilligence.com/content/files/6863/prieskum-o-vyskyte-podvodov-v-ceskej-republike-a-na-

slovensku-za-rok-2011-sk.pdf>. 

Radový zamestnanec je najčastejším páchateľom pravdepodobne preto, že v porovnaní s 
inými pozíciami má v organizáciách najväčšie percentuálne zastúpenie. Ďalším dôvodom 
môže byť skutočnosť, že organizácie sú schopné odhaliť najmä tie jednoduchšie podvodné 
schémy.  
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V podnikateľskom sektore sú najpočetnejšími typmi ekonomickej kriminality korupcia, 
sprenevera a podvodné výkazníctvo. Uvedené typy podvodných schém nadobúdajú v praxi 
rôznu formu. Prejavom korupčného správania sú napríklad nepovolené dary, častým typom 
sprenevery je krádež hotovosti a podvodné výkazníctvo môže prebiehať formou fiktívnych 
faktúr alebo nezaúčtovania výnosov. Kým sprenevera a manipulácia účtovných a finančných 
výkazov sú páchané výlučne interným páchateľom, korupcie sa môže dopustiť páchateľ tak z 
interného, ako aj externého prostredia organizácie. 

Zamestnanecké podvody 
Podvody páchané zamestnancami (interný páchateľ) možno definovať ako zneužitie, resp. 

zneužívanie pracovnej pozície zamestnanca na vlastné obohatenie a to úmyselnou 
spreneverou alebo nezákonným využívaním majetku spoločnosti. Môže v nich ísť o podvody 
zamestnanca, manažéra alebo štatutárneho zástupcu. (Surveilligence, 2012) 

Podvodné aktivity zamestnancov majú dlhé „vegetačné“ obdobie. V priemere tento typ 
podvodného konania „prežíva“ od vzniku do odhalenia páchateľa 18 mesiacov (ACFE, 2010). 

Dôvody páchania podvodov zo strany zamestnancov 

Riziko vzniku podvodov rastie ak je kladený veľký dôraz na hospodárske výsledky v 
časoch stagnácie a krízy podniku, odvetvia alebo hospodárstva. Pri nesplnení požadovaných 
výsledkov sa zamestnanci obávajú straty odmien, benefitov či až straty zamestnania. 
Neúmerná psychická záťaž pomaly podrýva hodnotové a etické zásady zamestnancov a vo 
výsledku aj celkovú podnikovú kultúru.  

K páchaniu podvodov zo strany zamestnancov vedú predovšetkým (ACFE, 2010): 

• neschopnosť zamestnanca splácať svoje dlhy, 

• problémy vyplývajúce z osobného zlyhania (napr. následkom drogovej závislosti, 
alkoholizmu), 

• pracovné neúspechy (problémy  v zamestnaní alebo podnikaní), 

• fyzická izolácia zamestnanca (izolácia od ľudí, ktorí by mu mohli pomôcť), 

• strata statusu (zamestnanec chce získať spoločenské uznanie, ale nemá na to kvalifikáciu 
ani iné prostriedky), 

• vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom (zamestnanec sa cíti byť poškodzovaný,  
zneužívaný alebo nedocenený), 

• príležitosť na páchanie podvodov (zamestnanec zistil, že v spoločnosti nefungujú 
kontrolné mechanizmy), 

• zdôvodnenie (pomsta voči zamestnávateľovi), 

• zdôvodnenie (zamestnanec si vyrieši dočasné finančné problémy a spreneverené 
prostriedky má v úmysle vrátiť). 

Európska štúdia podvodov spoločnosti Ernst & Young uvádza, že „takmer 1 z 5 
zamestnancov, bez ohľadu na jeho postavenie, považuje za akceptovateľné dať úplatok za 
účelom získania alebo udržania podnikateľských aktivít.“ Podobné výsledky boli 
zaznamenané v rovnakej štúdií aj v roku 2009, čo svedčí o nezlepšujúcej sa podnikovej 
kultúre. Štvrtina respondentov neverí, že sa manažment správa eticky, 59 % si myslí, že pre 
dosiahnutie stanovených cieľov je manažment ochotný prekročiť hranicu, pričom polovica 
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opýtaných manažérov to aj potvrdila. Tretina respondentov sa domnieva, že aj zamestnanci s 
pochybnými etickými zásadami sú v ich podniku povýšení do riadiacich pozícií. Potreba 
vnútornej zmeny pochádzajúca priamo od vrcholového vedenia je teda nevyhnutná. Napriek 
tomu, že 2/3 respondentov súhlasili, že povesť etického podniku je konkurenčnou výhodou, 
len 45 % by nebolo ochotných zamestnať sa v podniku zapojenom do závažného korupčného 
škandálu. Uvedené názory svedčia o tom, že neetické správanie je stále tolerované. (Ernst & 
Young, 2011) 

Profil páchateľa 

Až 73 % interných podvodov spáchali na Slovensku pracovnici na nižších pozíciách, čo je 
výrazne viac než v krajinách strednej a východnej Európy (36 %) a vo svete (39 %) (PWC, 
2011). Globálny prieskum spoločnosti KPMG ukázal, že "typický" podvodník sa vyznačuje 
týmito črtami (KPMG, 2011): 

• muž, 

• 36 až 46 rokov, 

• pácha podvod na vlastnom zamestnávateľovi, 

• pracuje na finančnej alebo s financiami súvisiacej pozícií, 

• zastáva senior manažérsku funkciu, 

• zamestnancom spoločnosti je viac ako 10 rokov, 

• na základe tajnej dohody spolupracuje s ďalším podvodníkom. 

Viliam Kačeriak, manažér oddelenia forenzných služieb, poznamenáva: „na Slovensku 
typický podvodník zvyčajne pracuje v oblasti obstarávania alebo predaja. Finančná pozícia tu 
často plní úlohu "dohľadu" nad týmito funkciami. Okrem toho sme zaznamenali, že v rámci 
regiónu strednej a východnej Európy bolo približne 89 percent vyšetrovaných osôb 
zamestnaných v spoločnosti dlhšie ako 3 roky (pričom viac ako polovica bola zamestnaná 
dlhšie ako 6 rokov) a 52 percent podvodov prebiehalo po dobu dlhšiu ako 3 roky do ich 
odhalenia.“ (Kačeriak, V., 2011) 

Globálny prieskum tiež naznačil, že v 61 % prípadoch podvodník konal v spolupráci s 
treťou osobou - internou alebo externou. Spoločnosti z regiónu strednej a východnej Európy 
nasledovali tento trend v 63 % prípadov. „Rovnako ako v roku 2007 nebolo prekvapením, že 
hlavnou motiváciou podvodu je chamtivosť nasledovaná tlakom dosiahnuť zisk a rozpočtové 
ciele.“ Prieskum zdôrazňuje, že oslabenie kontrolných mechanizmov vytvára vhodné 
podmienky pre spáchanie podvodu. Zodpovednosť je teda aj na strane podnikov, ktoré by si 
mali uvedomiť, že oni sami k vzniku podvodov prispievajú v dôsledku neodhalenia alebo 
nereagovania na medzery v kontrolných mechanizmoch alebo stanovovania nereálnych 
cieľov. (KPMG, 2011) 

Vybrané typy zamestnaneckých podvodov 

K najčastejšie sa vyskytujúcim podvodom páchaných zamestnancami patria 
(Surveilligence, 2012): 

• podplácanie a korupcia zamestnancov, 

• sprenevera hotovosti, 

• podvody pri fakturácii, 



336 

 

• neoprávnené preplácanie výdavkov poskytovaných zamestnancom v súvislosti s 
vykonaním práce, 

• nezaúčtovanie tržieb, 

• sprenevera majetku spoločnosti, 

• neoprávnené výplaty zamestnancov (čierne duše, prémie, kompenzácie), 

• používanie firemných prostriedkov na súkromné účely, 

• falšovanie finančných výkazov. 

Sprenevera hotovosti predstavuje priame odcudzenie hotovosti zamestnancom. Typickou 
situáciou je výber hotovosti z pokladnice zamestnancom oprávneným s pokladničnými 
prostriedkami narábať, kedy páchateľ jednoducho vezme peniaze a odkráča s nimi preč. 
Spreneveru hotovosti delíme na dve kategórie a to skimming a krádež. Rozdiel medzi nimi 
spočíva v čase, v ktorom je hotovosť odcudzená. „Krádež je definovaná ako krádež peňazí, 
ktoré sa už ocitli v účtovníctve poškodenej firmy, skimming predstavuje odcudzenie peňazí 
predtým, ako sa objavia v účtovníctve.“ (Kačeriak, V., 2011) 

Okrem uvedených podvodných schém je zamestnaneckým podvodom aj podvodné 
výkazníctvo, ktoré zvyčajne vykonáva manažment na úkor akcionárov – vlastníkov 
spoločnosti. Motívom je vtedy, ak je manažment odmeňovaný na základe dosiahnutých 
výsledkov. Existujú rôzne spôsoby na oklamanie akcionárov, investorov, ba aj audítorov za 
účelom skrytia alebo skreslenia skutočných výsledkov spoločnosti. K najčastejším typom 
manipulácie finančných a účtovných výkazov patria (Kačeriak, V., 2011): 

1. zaúčtovanie príjmov predčasne: vyskladnenie tovaru, pred tým, ako bola odsúhlasená 
expedícia, vykázanie príjmov, ak existuje neistota ohľadne uskutočnenia obchodu alebo 
pred dodaním služby, 

2. zaúčtovanie falošných príjmov: zaúčtovanie refundácií od dodávateľov ako príjmu alebo 
prostredníctvom klamlivých odhadov v predbežných finančných výkazoch, 

3. zvýšenie príjmov jednorazovými obchodmi: zvýšenie príjmov predajom podhodnotených 
aktív alebo odpísaním dlhu, 

4. posúvanie výdavkov do budúceho alebo predchádzajúceho obdobia: nesprávna aktivácia 
nákladov, nedostatočné odpisovanie alebo amortizácia nákladov, neodpísanie aktív s 
nulovou hodnotou, 

5. nevykázanie všetkých záväzkov: vykázanie príjmov pri preddavkoch za služby, ktoré 
majú byť poskytnuté, nezaúčtovanie očakávaných alebo možných výdavkov budúcich 
období, nevykázanie všetkých významných záväzkov alebo nevykázanie dlhov, 

6. posúvanie príjmov do neskoršieho obdobia: vytváranie rezerv a ich rozpúšťanie do 
výnosov v budúcom období. 

7. posúvanie budúcich výdavkov do súčasného obdobia: zaúčtovanie nezáväzných transakcií 
do súčasného obdobia, účtovanie odpisov týkajúcich sa  budúceho obdobia do súčasného 
obdobia. 

Opatrenia voči interným páchateľom 

Najčastejšou reakciou spoločnosti v prípade interného páchateľa je podľa štúdie 
spoločnosti PWC rozviazanie pracovného vzťahu (PWC, 2011). 
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Obr. 3: Najčastejšie opatrenia voči interným páchateľom 

 
Zdroj: PWC. 2011. Celosvetový prieskum hospodárskej kriminality 2011. [online]. 2012. s. 10. [cit. 2.4.2012]. 

Dostupné na internete: <http://www.pwc.com/sk/sk/forenzne-sluzby/assets/2011-Prieskum-
hospodarskej_kriminality_SK.pdf>. 

Až 82 % respondentov uviedlo, že pri odhalení interného páchateľa, ich organizácia 
ukončila pracovný vzťah s páchateľom, čo predstavuje prudký nárast od roku 2009 (z 35 %) a 
takisto prekračuje úroveň v krajinách strednej a východnej Európy (75 %) a vo svete (77 %). 
Tento posun je pozitívnym signálom, že organizácie na Slovensku aktívne pristupujú k 
odhaleným podvodom a ich tolerancia je čoraz menšia.  

Avšak aj v prípade potenciálneho podvodníka platí prezumpcia neviny a v priebehu 
vyšetrovania podvodu sa priebežné výsledky, aj keď sa javia ako závažné, nezverejňujú. V 
mnohých prípadoch sa nazbierajú len nepriame dôkazy, ktoré by pred súdom neobstáli. „Ak 
už sa odhalil a vyšetril podvod v organizácii, najvážnejším dôvodom, prečo nevyvodila žiadny 
právny postih voči podvodníkovi, bol nedostatok dôkazov.“ Uviedli to až dve pätiny 
respondentov na Slovensku. (Lalka, J., Paule, I., 2011) 

Prieskum spoločnosti KPMG o profile páchateľov ekonomickej kriminality však ukázal, 
že spoločnosti ignorujú varovné signály. Skutočnosť, že zamestnanec si len zriedka berie 
dovolenku alebo že jeho životný štýl nezodpovedá jeho príjmom zostávajú bez povšimnutia. 
V 43 % prípadoch spoločností v strednej a východnej Európe ostali varovné signály bez 
odozvy, čo je pod úrovňou globálneho priemeru 56 %. (KPMG, 2011) 

„V 78 percentách prípadov skúmaných v rámci strednej a východnej Európy sa ukázalo, 
že pri páchaní podvodov boli zneužité slabé kontrolné mechanizmy. Táto skutočnosť, spolu so 
zistením, že viac ako polovica podvodov vyšetrovaných v strednej a východnej Európe 
prebiehala viac ako 3 roky pred ich odhalením, naznačuje, že kontrolné mechanizmy sú buď 
neadekvátne alebo neboli prehodnotené a aktualizované tak, aby adresovali nové hrozby. 
Táto skutočnosť poukazuje na potrebu pravidelného vyhodnocovania rizika podvodov ako 
súčasti celkovej stratégie hodnotenia operačných rizík.“ (Kačeriak, V., 2011) 

Odhaľovanie a prevencia podvodov 
Za účelom odhalenia ekonomickej kriminality s cieľom navrhnúť preventívne opatrenia sa 

využívajú nástroje forenzného vyšetrovania, resp. forenzného auditu. Forenzný znamená 
súdny, týkajúci sa práva alebo súvisiaci so súdom. Forenzný audit, v širšom ponímaní 
forenzné služby, sa definuje ako používanie účtovných, audítorských, finančných, daňových, 
štatistických a iných kvantitatívnych znalostí s cieľom poskytnúť účinné poradenstvo v 
najrôznejších odvetviach pre riešenie záležitostí, ktoré by mohli mať súdnu dohru (Banas, M., 
1999). 
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Najrozšírenejším spôsobom cieleného odhaľovania podvodov sú informácie od 
zamestnancov, využívanie kontrolného systému a náhodné kontroly. Neoceniteľnou výhodou 
je ak má spoločnosť zavedený systém „whistle blowing“ – možnosť anonymne nahlásiť 
podvodné aktivity a podozrivé činnosti. Pri odhaľovaní podvodných aktivít pomáha znalosť 
tzv. „fraud trees“ – stromov podvodov, ktoré schematicky zobrazujú najčastejšie sa 
vyskytujúce typy podvodného konania. Každý typ podvodného konania má vlastný špecifický 
priebeh – modus operandi. V priebehu forenzného vyšetrovania sa využívajú postupy 
a metódy ako interview a pozorovanie, finančno-ekonomická analýza (hľadanie anomálií 
vybočujúcich z trendu), štatistické spracovanie dát (hľadanie extrémnych hodnôt; Benfordov 
zákon na odhalenie vymyslených čísel) alebo testovanie transakcií prostredníctvom systému 
varovných signálov „red flags“ (dátumové a číselné anomálie, duplicity, okrúhle čiastky, 
platby tesne pod limitom pre schválenie nadriadeným a pod). 

Základom prevencie je limitovať potenciál vzniku ďalších škôd. Bolo by naivné 
domnievať sa, že podvodom sa dá úspešne vyhnúť na 100%, avšak v praxi sa odporúča: 

• eliminácia rizika prijatia podvodníka alebo začatie obchodovania s ním: vykonávanie 
bezpečnostných previerok tzv. „background check“ : preverenie minulosti prijímaných 
zamestnancov a obchodných partnerov, 

• kontrolný systém zamedzujúci vznik príležitostí pre podvod: pokrytie tzv. „sivých zón“ v 
podniku - oblastí, ktoré nepokrýva kontrolný mechanizmus v podobe vnútropodnikových 
smerníc,  

• zavedená a všeobecne prijatá podniková kultúra: zrozumiteľne formulované etické zásady 
a princípy vydávajú jasný signál potenciálnym podvodníkom, že ich konanie bude verejne 
odmietnuté a v prípade odhalenia ihneď postúpené vyšším autoritám. 

Riešením rastúceho výskytu ekonomickej kriminality je kombinácia takých nástrojov 
forenzného vyšetrovania, ktorá bude zodpovedať konkrétnym požiadavkám postihnutého 
podnikateľského subjektu. 

Záver 
„Hospodárska kriminalita si nevyberá. Zasahuje organizácie po celom svete a žiadne 

odvetvie či organizácia nie sú voči nej imúnne. Jej následkom nie sú len zvýšené náklady, ale 
môže vážne poškodiť i značku a dobre meno firmy a spôsobiť tak stratu podielu na trhu. 
Keďže súčasná spoločnosť toleruje neetické správanie čoraz menej, organizácie si musia 
dôveru verejnosti budovať a udržiavať nepretržite.“ Mechanizmy na odhalenie 
zamestnaneckých podvodov však nie sú vždy dostatočne efektívne, a preto mnohé prípady 
hospodárskej kriminality zostávajú neodhalené. Až 61 % slovenských spoločnosti nemá 
zavedený mechanizmus informačnej linky tzv. „whistle blowing“. Viac než polovica 
využívajúcich tento nástroj ho považuje za málo alebo úplne neefektívny. (PWC, 2011) 

Vzhľadom na zväčšujúce sa dopady ekonomickej kriminality na organizácie rastie 
význam identifikácie kľúčových rizikových faktorov a hodnotenie ich dopadov. Z tohto 
dôvodu môže byť forenzný audit vhodným nástrojom diagnostikovania slabých miest a 
hrozieb. Na základe vhodných stabilizačných opatrení je možné vybudovať systémy včasného 
varovania a prevencie podvodných aktivít. 

 Forenzné vyšetrovanie je prínosom tak pre rozvoj súkromnej ako aj verejnej sféry. 
Rozvoj forenzných služieb môže prostredníctvom tlaku na verejné vnímanie etických 
princípov priniesť nulovú toleranciu podvodných aktivít a tým prispieť k zlepšeniu 
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vymožiteľnosti práva. Prínosom forenzných služieb je transparentnosť obchodov, ochrana 
organizácií pred potenciálnymi podvodníkmi a neserióznymi partnermi.  

 Popri spomínanom význame a prínosoch nástrojov forenzného vyšetrovania je 
potrebné poukázať aj na prekážky stojace v ceste jeho rozvoja. Slabým miestom je neznalosť 
problematiky vyšetrovania a prevencie podvodov, časová, odborná a finančná náročnosť 
celého procesu. No najväčšími prekážkami rozvoja forenzných služieb v súčasnosti je 
podnikateľská etika a spôsob, akým sa na Slovensku vnímajú organizácie podnikateľskej, ale 
aj verejnej sféry. Len málo z nich je ochotných dovoliť iným firmám, aby im kontrolovali 
účtovníctvo, právne dokumenty a ostatné listiny. Dôvodom je aj to, že na Slovensku ešte stále 
existujú spoločnosti, ktoré by takéto informácie zneužili vo svoj prospech. Štatistiky 
ekonomickej kriminality svedčia aj o rozvinutom trende zámerného obchádzania pravidiel, 
takže možno predpokladať, že odhaľovanie nekalých praktík nie je žiaduce pre všetkých 
rovnako. 
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Methods of financing mergers and acquisitions of 
enterprises 

Aneta Sokół - Anna Owidia Surmacz 

ABSTRACT   

The focus of the article is on mergers and acquisitions of enterprises as undertakings 
characterised with high investment risk. The above issue is analysed in the literature by both 
practitioners and theorists who emphasise the fact that not all performed enterprise mergers 
are successful. In many cases, failure of the transaction results from inappropriate selection of 
the source of investment financing and incorrect evaluation of the economic and financial 
condition of entities participating in the above mentioned process. The paper aims at 
demonstrating financing opportunities available to business entities intending to participate in 
concentration processes. For better evaluation, results of a survey conducted among Polish 
M&A entities of the above sector  are presented. 

Key words: developing countries; mergers and acquisitions of enterprises; economists; 
strategy planning; international research methods. 
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Introduction 
All business entities base their activity on the following triad: survival – adaptation – 

development, which determines their market behaviour. Considering changes occurring as a 
result of turbulences in the environment, enterprises face the necessity of redefining the 
foundations of their activity, reorientation in the strategic dimension, reconstruction of the 
current policy and thus, restructuring of the key areas of activity. 

The main objective of those efforts is to achieve higher productivity, flexibility, 
competitiveness and broadly defined efficiency. As a result of restructuring activities, 
enterprises renew their resources. They reconstruct the internal structure and improve the 
management systems, taking advantages of new organisation methods. From the market point 
of view, enterprises become a commodity with a certain market value. Therefore, they 
frequently become the object of purchase and sale – whether in whole or as a result of 
division into smaller units. This phenomenon, referred to as mergers and acquisitions, has 
become the object of enterprises’ interest in recent years as one of the main ways of market 
expansion. 

Conducting of the M&A process bears a very high risk of failure. This results from the 
fact that it is a complex operation involving many stages and – frequently – unique, usually 
involving deep changes in many areas of operation of merged enterprises and influencing 
their external environment. 

Despite many years of experience, the staff who manage the M&A processes should pay 
particular attention to protecting themselves against unexpected situations, including those 
resulting from the financial statements of acquired firms, in order to ensure stability to both 
their customers and employees. 
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Not only may inappropriately selected financing structure result in disturbing operation of 
the taken over company, but it may above all result in disturbances within the company which 
performs the acquisition. Excessive burden caused by debt of the acquired company or 
excessive capital dilution may cause distort current liquidity of the company or even reduce 
its profit per share. One example of a company in Poland which, because of risk connected 
with too expensive financing structure, withdrew from acquisition plans is Animex SA from 
the meat industry. Thus, most companies making a decision to perform an acquisition face an 
important dilemma – how to finance the takeover transaction efficiently.(Zientar, 1999) 

As a result, one of the most important elements in the process of enterprise M&A is 
selection of an appropriate form of payment. This decision is undertaken by the entity 
initiating the transaction, immediately after selecting a candidate for merger or acquisition, its 
valuation (The future of M&A, 2011), assessment of synergy effects and determination of the 
premium. 

Selection of the method of transaction financing results from the economic calculation and 
is of very high importance from the point of view of long-term transaction efficiency and 
profitability. Success of the whole undertaking depends, to a large extent, from proper 
selection and negotiation of the forms of payment which increase profitability and reduce the 
risk of transaction failure (overpayment risk, financial risk). Moreover, the form of transaction 
financing determines the structure of the newly established business entity. (Jensen, 1986; 
Berger, 1995) That is why enterprise managers, when undertaking a decision in this area, 
should among others consider availability of various sources of capital acquisition as well as 
their cost, financial risk and efficiency of capital utilisation. (Once the economy…, 2009) 

In the aspect of consolidation activity, an important element in the development of the 
capital structure is evaluation of the financial condition of transaction parties and the newly 
established entity or capital group, to be followed by assessment of available forms of 
financing and selection of the appropriate one. It must be emphasised that selection of a given 
method (equity financing, financing with third party capital, mixed financing) and utilisation 
of appropriate instruments for financing of the merger or acquisition is determined both by the 
enterprise which performs the takeover and the capital provider. Different methods are used 
for financing of large and small transactions, hostile and friendly bids than takeovers of non-
public enterprises (a combination of cash and debt) and of public enterprises (usually by 
means of cash). 

Over the years, variability in the share of particular sources of financing is becoming 
increasingly distinct; to a large extent, it depends – among others – on current situation in the 
capital market. Industry literature indicates that until recently the main source of financing 
have been internal capitals, whereas now external financial resources are the main source of 
financing. One example of such analyses covered transactions performed in Japan, where 
detailed research was conducted on the sources of financing in the last decade.(Dimitri van 
Schaik, 2008) Numerous surveys conducted worldwide, for example those by Merrill Lynch 
Business Advisory Services (Emery, Finnerty, 1997) and Houlikan Lokey Howard & Zukin 
(Feston,  Chung, Siu, 1999), demonstrate a growing share of shares as an instrument (method) 
of financing enterprise mergers. (Rutkowski, 2001) 

The above results from the fact that from the point of view of the company performing the 
acquisition, the superior objective is minimisation of future financial effects of the 
acquisition, i.e. above all burdens related to acquisition of capital for the takeover. That is 
why transactions performed in cash or in return for assets of the taken over company are 
considered to be among the most effective transactions. Such operations involve proper 
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valuation of net assets of the acquired company and refinancing of the transaction from its 
assets. (Zientar, 1999) 

It ought to be emphasised that financing of mergers depends on the method of payment 
applied in the transaction which, in turn, is determined by individual circumstances of each 
integration. The most common forms (methods) of M&A financing include: cash, exchange 
of shares, issue of shares (common or privileged), issue of bonds (common, zero-coupon 
or junk bonds), bank loan, hybrid instruments (convertible bonds, warrants) and other 
financing instruments (delayed payment).(Tuzimek, 2001) Obviously, selection of those 
forms of payment is determined by, among others, capital structure of the enterprise, ability of 
own and third party external financing, tax aspects or negotiation position of the participants 
of a given merger. Another important issue is consideration of the fundamental difference 
between the method of capital acquisition for financing of the merger/acquisition and the 
method of payment for the transaction. For example, the acquiring company uses bond issue 
as the source of financing the acquisition of a given company, whereas payment to 
shareholders for the sold company is performed with cash. Shareholders selling the entity may 
receive cash coming from various sources or exchange the securities held by them for other 
securities. Therefore, financing and payments are not identical terms (Lewandowski, 2000), 
and this differentiation is important for estimating the cost of company integration based on 
adopted methods of its financing. 

Sources of transaction financing 
Financing of investments – enterprise M&A – may be performed with the use of the 

following sources (methods): equity, external capital, mixed capital (hybrid financing). 

Equity financing comes down to separation of certain assets and employing them in a 
given undertaking. Available financial resources may come from financial surpluses or from 
enlargement of the group of shareholders of the merging entity. By selecting this source of 
financing, the firm is able to make payment for the transaction with cash (from available 
financial reserves or from sale of securities) or from retained profit. (Marszałek, 2002) 
However, one should remember that allocation of all financial resources to investments in fact 
constitutes – as defined in the common language of the financial sector experts – withdrawal 
of cash from turnover. After the M&A transaction financed with equity is completed, it may 
turn out that the company does not have money for its current operation and restructuring. 
This may result in appearance of negative working capital and of first financial problems. In 
such case, many CEOs of taking over companies usually regret undertaking the acquisition 
transaction. (Kardyś, 2000) 

Takeover for cash involves purchase of shares of the acquired company from its current 
shareholders who do not have influence on further operation of the new entity. In this way, 
the taken over entity obtains free cash to be spent on, among others, another investment, 
which is not possible in case of share exchange. An advantage of this form of payment is 
fixed price agreed for the acquired company. In case of share exchange, the price is 
influenced by situation in the capital market, expressed in fluctuation of the share prices of 
companies participating in the transaction. Its disadvantage is the tax obligation of 
shareholders of the taken over entity (they receive cash for sale of shares). However, 
individual shareholders, who prefer mergers by way of exchange of shares for shares, defer 
their tax obligation until sale of shares. Despite the tax obligation, institutional shareholders 
accept offers of takeover for cash (Perepeczo, 2000) as they are able to allocate the cash to 
other profitable undertakings. 
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An alternative form of financing with equity is increase of share capital through an 
additional issue of common or privileged shares. An advantage of this method of payment for 
the merger is the fact that no security on the enterprise’s assets is required, whereas its 
disadvantage is risk related to fall in the EPS (earnings per share) indicator and control over 
the issuer. The enterprise may address the new issue to its existing or new shareholders. 

The risk related to control over the issuer is related to change in the shareholding structure 
and, thus, the scope of authority of current shareholders after shareholding is assumed by new 
shareholders. Protection against this risk may be provided by, among others, issue of so-called 
silent shares which – although they do not give their holders the right of vote – reduce the 
interest of potential strategic investors. (Marszałek, 2002)  Financing of the merger with this 
form of capital also involves costs, such as the cost of developing financial analyses for 
publication of the prospectus, summoning of an additional General Meeting of Shareholders, 
marketing or various commissions. 

Another source of M&A financing is external capital, which may take the form of bank 
debt (e.g. investment loan) or non-bank debt (e.g. bond issue). 

Banks are very active in the market of mergers and acquisitions, acting as advisors and 
providers of capital or agents in external financing. Their participation seems indispensable 
especially if a participant of the merger transaction is unable to work the capital out itself or if 
the participant decides to use external financing (economic calculation). 

External financing of mergers and acquisitions by banks may take place in two ways: 
directly and indirectly. Direct financing is typical for commercial (universal) banks. 
Fundamental activity of commercial banks in the market of mergers and acquisitions involves 
granting of credits and loans. However, before a loan is granted for this kind of integration, 
banks analyse creditworthiness of the acquiring entity (evaluation of cash flows and quality of 
the acquiring entity’s assets being of greatest importance to them). On the other hand, the role 
of investment banks in this form of financing is smaller, because of insufficiency of capitals. 
The domain of investment banks is agency in acquisition of financial resources for so-called 
merger banking, although they sometimes grant mezzanine loans and purchase on their own 
account part of the assets of the taken over entity or instruments issued by the acquiring 
entity. In that case, participation of an investment bank guarantees proper performance of the 
merger. Both commercial and investment banks are providers of capital obtained in the form 
of well secured senior debt (mortgage – tangible property, assets). Subordinated debt, which 
is not secured as well (current assets – receivables), usually comes from venture capital funds 
or private financial investors. 

The other method of bank financing – indirect financing involves assistance provided to 
the customer in obtaining resources needed for involvement of the buyer in the market of 
enterprise control. The assistance usually comes down to arranging issues of financial 
instruments by the investment bank. (Cichocki, 1999) Moreover, investment banks organise 
LBO and MBO transactions. These transactions apply the financial leverage – one of specific 
forms of enterprise acquisition, which takes place during company buyout by financial 
investors and managers for restructuring, using relatively low equity, followed by sale of the 
company at an above average rate of return. The prerequisite for conducting this type of 
transaction is acquisition of external sources of financing by investors. As a result of high 
share of the debt and the fact that the only source of repayment of undertaken debt are future 
cash flows of the taken over enterprise, financing of the transaction by the lender becomes 
very risky (customary thresholds of credit risks are exceeded). This results in the necessity to 
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analyse the borrower’s financial condition and evaluate the company acquired by the 
borrower. (Zarządzanie wartością..., 2001) 

Coming back to the other type of transaction financed by external non-bank capital, they 
are usually connected with issue of debt securities [Private equity and leveraged…, (2008)], 
e.g. common, zero-coupon or junk bonds. In fact, issue of common bonds allows utilisation of 
external capital on condition of regular interest payments, whereas issue of zero-coupon 
bonds does not involve such obligation. With zero-coupon bonds, the company does not 
overburden its creditworthiness at the initial stage of transaction and postpones the cost of 
credit to subsequent periods. On the other hand, issue of junk bonds allows supporting the 
company of the bond issuer in financing the consolidation, in particular in the aspect of 
guaranteeing payment of liabilities in case of possible insolvency. (Marszałek, 2002)   

Financing of share purchase through debt issue is justified if the capital structure is to be 
changed. Reduction of equity as a result of issue of external capital in the structure of the total 
capital supports optimisation of the financing structure as well as achievement of benefits, e.g. 
tax benefits. From the point of view of shareholders of the taken over company, payment with 
bonds in return for shares eliminates the problem of information asymmetry considering the 
fixed amount received in advance (similarly to a cash bid). On the other hand, payment with 
bonds involves loss of influence onto the company’s policy and acceptance of a higher risk 
(issuer’s bankruptcy). Moreover, it seems that this form of payment for the merger is selected 
when it cannot be performed as a result of lack of available sources of financing. In that case, 
shareholders of the acquired company by selling its shares become the source of financing of 
the transaction. Therefore, utilisation of bonds as the source of capital in the M&A process is 
beneficial in terms of cost of obtaining the capital (the cost is lower than in the case of share 
issue), reduction in the taxation base, independent determination by the issuer of the interest 
rate and assignment to the bonds of a clause related to early buyout (beneficial in case of early 
achievement of the expected effects of the merger/acquisition) and unchanged structure of the 
company’s shareholding structure (form of protection against acquisition). (Tuzimek, 2001)   

The third source of capital used in the financing of enterprise M&A is mixed capital. 
Then, financing of merger transactions involves utilisation of financial instruments combining 
the characteristics of a debt security and a security representing a certain ownership right. 
(Marszałek, 2002) These instruments may be convertible bonds or convertible privileged 
shares and warrants. Basically, few merger and acquisition operations utilise the above 
hybrid instruments, which results from domination of payment methods involving share 
issues (despite the relatively high cost of this source of capital). 

Convertible bond is an instrument consisting of a common share and a share purchase 
option. Holder of this security may obtain benefits in the form of income from interest on the 
bonds and growth in the value of shares purchased as a result of conversion into a number of 
shares defined by the conversion rate. The interest rate on convertible bonds should be 
unbreakably related to the expected rate of return from the merger, considering the market 
price of capital. If the market value of the convertible bond issuer is very low whereas the 
growth rate of the merger/acquisition transaction is high, the instrument is very profitable. 

Sale of warrants – another way to obtain capital for merger of companies. Warrants are a 
variety of share buyout option, giving the purchaser the right to purchase the issuer’s shares in 
future issues, at a fixed price. An enterprise planning an acquisition or merger, by offering 
warrants for its own shares increases the likelihood of obtaining the capital by investors 
because of the possibility to purchase shares of the company at a price which is lower than the 
market price. (Marszałek, 2002) Hybrid instruments may undoubtedly supplement other 
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sources of capital in M&A transactions, along with making their utilisation more attractive 
and increasing the chances for success of those undertakings. 

From among other forms of financing of enterprise mergers and acquisitions, one should 
distinguish earn-out. Earn-out is a method which is frequently applied for acquisition of 
enterprises with the current owners’ management, which involves making part of the payment 
for shares of the acquired entity dependent on achievement of certain objectives specified in 
the agreement of sale. Financing of the undertaking takes place in stages. The first stage 
includes immediate payment with cash or shares of the buyer, and the other one – payment of 
an amount depending on results. This form of payment has numerous advantages. Above all, 
it considerably reduces the risk of paying an excessive price for the acquired company in case 
of an overly optimistic evaluation by the seller of parameters influencing value of the 
enterprise, e.g. sales volume, amount of investment or working capital requirements. 
Moreover, it is extremely helpful during price negotiations and constitutes an incentive 
motivating current owners of the company to intensify activities during the integration stage 
of the merger process. (Tuzimek, 2001)    

Empirical analysis of the sources of transaction financing based on the 
example of selected M&A processes conducted in Poland 
Analysis of this issue is based on a study of literature and empirical evidence, applying 

different methods of processing and organisation of materials. An attempt to evaluate the 
sources of financing onto a number of mergers of selected companies was performed in two 
ways: from the point of view of transaction parties (based on received survey questionnaires 
containing open and closed questions), own observations and interviews. The empirical part 
of evaluation was performed taking into account the research perspective of 2-3 years after 
conclusion of the transaction as well as before performing them. The applied variant of 
analysis allowed performance of a comparison and indication of significant positive and 
negative changes in the sources of financing onto the M&A process. Source literature on the 
subject, contained in Polish and foreign publications and magazines was used. “Ready” 
empirical materials will also be dominated by stock exchange presentations and publications 
(stock exchange yearbooks, stock exchange indices, annual reports, monthly bulletins), 
statistical data published by the Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ), 
institutional documentation (legal acts, financial statements, other financial and non-financial 
data) published, among others, by the Office of Competition and Consumer Protection 
(UOKiK), companies listed at the stock exchange as well as institutions of the capital market. 
Empirical material coming from own research will be obtained by way of performing a 
research survey, observation and interviews (conducted by telephone and mail). 

Evaluation of mergers and acquisitions from the point of view of transaction financing 
was performed based on several successfully completed concentration processes in Poland. 
The entities were active in the M&A market and in the analysed period most of them 
performed more than one merger operation acting as the acquiring entity (in capital 
takeovers). 
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Tab. 1: Selected transactions of company M&A in Poland 

ENTITY 
KIND OF 

INTEGRATION 
DESCRIPTION OF THE TRANSACTION 

 Bank BPH S.A. merger Merger with BPH S.A. 

Boryszew S.A. takeover 
Addition to the Group of Huta Oława joint stock 
company 

Compensa S.A. takeover 
Acquisition by strategic investor – Hamburg-
Mannheimer 

DGA S.A. takeover 
Integration with Meurs Polska Sp. z o.o. 
Integration with Polski Instytut Kontroli 
Wewnętrznej 

Elektrim S.A. takeover 
Acquisition of Megadex S.A. by the subsidiary 
Elektrim – Energetyka 

Indykpol S.A. takeover Integration with Lubdrob S.A. 
ING Bank Śląski 
S.A. 

takeover 
Acquisition by strategic investor – ING Bank N.V. 

Nordea BP S.A. merger 
Integration of Bank Komunalny with BWP-
Unibank 

Paged S.A. takeover 
Integration with Yawal S.A. (currently: Al 
-Pras) 

Pekao S.A. takeover 
Integration with Bank Depozytowo 
-Kredytowy S.A. 

Polimex Mostostal 
Siedlce S.A. 

merger 
Integration of Polimex - Cekop S.A. with 
Mostostal Siedlce S.A. 

Stomil Sanok S.A. takeover Purchase of the shares of Stomil Sanok 
Viscoplast S.A. (3M 
Viscoplast) 

takeover 
Acquisition by strategic investor – 3M (Minnesota 
Mining and Manufacturing) 

Source: Own analysis. 

 

Based on an analysis of the manner of transaction financing it results that from among all 
possibilities of obtaining the capital, all companies - 8 used internal equity i.e. self-financing 
capital, and external equity (new share issues, subsidies) for covering of transaction costs. 7 
entities as the source of financing selected external capitals (credits, loans, common bonds), 
whereas 4 companies selected mixed capitals. 

Tab. 2: Sources of M&A financing 

Internal equity 
8 

External equity 
8 

External capital 
7 

Mixed capital 
4 
 

Source: Data developed based on own studies. 

Generally, financing of M&A undertakings was dominated by equity. Utilisation of this 
kind of capital has certain indisputable advantages: it allows maintaining of the company’s 
financial independence (without increasing its debt) and increases its credibility and 
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creditworthiness. On the other hand, in order to increase profitability of the company it is 
sometimes justified to apply financial leverage.138 The possibility to increase the return on 
equity – an important indicator to investors – is connected with the effect of positive financial 
leverage. It should be added that financial leverage is broadly applied at “western” enterprises 
(rich in experience in the area of capital takeovers) in leveraged transactions: LBO (leveraged 
buy outs) or LMBO (leveraged management buy outs). Insignificant utilisation of external 
equity (bank loan, EU funds, etc.) by domestic business entities results in low debt to equity 
ratio of companies and negligible utilisation of financial leverage. There are many reasons of 
such state of affairs, including: 

• still too high cost of external capital, 
• high requirements of lenders, 
• restrictions in terms of access to bank loans (additional securities protecting the bank’s 

interest in case of repeated insolvency of the enterprise, red tape), 
• fluctuations in market conditions and restrictive policy of the central bank, 
• poor securing of the company’s debt repayment with the assets (sometimes up to 150 

percent of loan value), 
• ambiguous development strategy of the entity, 
• entrepreneurs’ fear of long-term debt, 
• lack of the sense of political and economic stability. 

Subsequently, survey participants were asked if lack of own resources would prevent them 
from conducting the financing transaction. Or: whether lack of access to external resources 
would prevent them from conducting the financing transaction. In reply, respondents 
demonstrated that without own financial resources they would not perform this kind of 
transaction. An external source of financing in many cases allowed completion of a conducted 
transaction. Surveyed companies did not report problems related to acquisition of external 
sources aimed at supporting the investment. From the conducted research it results that 
performed transactions enjoyed significant confidence among capital providers. 

Conclusion 
Summing up, occurrence of a relation between the applied forms of payment and rates of 

return generated by company shareholders in M&A transactions should be emphasised. The 
relations were discovered in numerous studies performed by scholars from countries with 
developed capital markets. So far, such studies have not been conducted in Poland because of 
relatively low development of the capital market. 

In 1983 Wansley, Lane and Yang (Tuzimek, 2001) conducted a study covering mergers 
from the period of 1970-1978, in which they demonstrated that cash payment was the most 
profitable form of transaction financing. In the period of 20 days before and 20 days after 
announcement of mergers paid for with cash, additional rates of return amounted to 33.54% 
(in case of payment with shares – 17.47% whereas in case of payment with shares and cash – 
11.77%). According to the authors, the source of discrepancy in results were tax regulations 
(payment of income tax on profits), time needed for the issue and the possibility to use 
methods of protection by the management of the company constituting the takeover target. 
The influence of tax onto higher rates generated in case of cash offers was also stated in 1987 
in a study by Huang and Walking. (Tuzimek, 2001) Results of other research projects confirm 
the general conclusion that shareholders of taken over companies achieve a much higher rate 

                                                 
138 Obviously, at an  acceptable risk level (optimisation of the profit-risk ratio). 
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of return in case of cash bids (on average: 30-35) and a lower rate of return in case of bids 
paid for with share exchange (on average: 15-20%). 

A slightly different approach was applied in the context of discussed relations by Franks, 
Haris and Mayer, as well as Niden. (Tuzimek, 2001) They analysed additional rates of return 
for owners of taken over companies, depending on the applied method of payment and type of 
takeover (friendly, hostile). In hostile bids, the generated rates of return were higher than 
those realised in cash bids during friendly takeovers. To a large extent, this results from 
investors’ expectations related to higher rates of return in hostile takeovers as a result of 
possibility of competitive bids. 

Therefore, from the point of view of the taken over company the most beneficial form of 
sale of shares is a bid of hostile takeover financed with cash, as it allows achievement of the 
highest additional rates of return. On the other hand, in case of the taken over party, payment 
of a high premium is justified in case of significant confidence with respect to expected 
synergy effects and good integration after the integration. 

Otherwise, a reduction in value of the taken over company may occur. Most of those 
studies were performed in the USA and Great Britain. 

Authors of another study performed by J.P. Morgan (Morgana, 1998) demonstrate a 
relation between the method of payment and efficiency of the takeover transaction. They 
claim that takeovers paid in full or in part with shares are frequently characterised with lower 
efficiency in relation to those financed with debt (higher premiums for taking over of control). 

From the observations of A. Rappaport and M.L. Sirower (Rappaport, Sirower, 1999) it 
results that integrations financed with shares are usually more friendly, which makes 
subsequent restructuring more difficult (it might infringe the interests of various parties in 
merged entities). Moreover, the market usually assigns a higher valuation to an integration 
intention paid for with cash than in the case of share exchange. A significant problem in 
transactions involving integration of equivalent companies is determination of the rate 
applicable to payment with shares. In that case, the number of shares of the taking over 
company to be assumed by the shareholder of the taken over company in return for one of its 
shares is determined. 

In contrast to developed markets, in the Polish public capital market the most frequent 
method of payment is still cash, but payment with shares is sometimes applied. For example, 
exchange of shares was applied in such transactions as merger of Polifarb Cieszyn with 
Polifarb Wrocław, BIG with Bank Gdański, Bank Rozwoju Eksportu with Polski Bank 
Rozwoju, Sokołów with ZM Koło, XI NFI with III NFI, Budimex Warszawa with Budimex 
Poznań, etc. Despite slow development of the domestic financial market, companies usually 
prefer financing of M&A transactions with equity from retained profit. If they decide to use 
external sources of financing, they select the loan, seldom choosing such instruments as 
bonds, convertible bonds, privileged shares or warrants. Therefore, selection of the specific 
method and instrument of financing a given undertaking (M&A) from the point of view of 
financial and operating risk, time horizon and different expectations of the transaction parties 
(shareholder groups) should be approached cautiously. In fact, inappropriate calculation of 
merger efficiency results in using the capitals available to the enterprise in a non-optimum 
manner, whereas an excessive price for the acquired entity may result in loss of financial 
liquidity and, eventually, bankruptcy of the buyer. 
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Insolvenční vývoj u podnikatelských subjektů 
v České republice a jeho dopady na míru 

nezaměstnanosti#### 
Insolvency development of business entity in The Czech Republic 

and its imapct on unemployment rate 
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ABSTRAKT   

Práce se zaobírá porovnáním statistických výstupů insolvenčních návrhů na podnikatelské 
subjekty v České republice v letech 2008 až 2010. Člení návrhy dle regionu a hledá kauzální 
závislosti. Cílem je analýza insolvenčních návrhů dle regionu a porvnání s mírou 
nezaměstnanosti v příslušné oblasti. Zdrojem dat je Insolvenční rejstřík, který je provozován 
Ministerstvem spravedlnosti. Ten se svými daty ukazuje jako absolutně nedostatečný nejen 
pro hlubší ekonomickou analýzu, ale pro efektivní fungování insolvenčních procesů v celé 
republice. Pro lepší průhlednost insolvenčních řízení je potřeba zveřejnění větší škály dat. 

Klí čová slova: Insolvenční návrh, Insolvenční řízení, Insolvenční rejstřík, Míra 
nezaměstnaosti. 

ABSTRACT   

The paper concerns mainly to comparison of statistical outputs of insolvency proposals on 
business entities in The Czech Republic in 2008 and 2010. It divides insolvency proposals 
according to the region and search causal dependences. Target is an analysis of insolvency 
proposals according to the region and its comparison with unemployment rate in appropriate 
district. The data source is Insolvency register, which is operated by Ministry of Justice. It 
shows us with its range of data as absolutely insufficient not only for deeper economic 
analysis, but also for efficient insolvency process working in the whole country. For better 
transparency of insolvency proceeding is necessary wider range of data releasing. 

Key words: Insolvency proposal; Insolvency proceeding, Insolvency register, 
Unemployment rate. 
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Výklad pojmů – insolvenční proces 
Úvodem si dovolím zmínit několik právních pojmů tak, jak je uvádí Richter139 

• Insolvenční návrh - podává dlužník, či věřitel s dokladem o splatné pohledávce 
vůči dlužníkovi. Může být podán na dlužníka pokud: a) má více věřitelů, b) má 
peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není 
schopen plnit 

• Rozhodnutí o úpadku – insolvenční řízení lze zahájit jen u dlužníka v úpadku 
(je v testu likvidity - prodlení s platbou min. 30 dní) 

• Povolení reorganizace – uspokojení věřitelů z výnosů pokračujících 
podnikatelské činnosti úpadce, v insolvenčním řízení nedojde ke zpeněžení majetku, 
nýbrž jen ke změně kapitálové struktury. Vhodné jen v případech, kdy má podnik 
pozitivní hodnotu, nebo tuto hodnotu pak nelze za přijatelných nákladů realizovat 
prodejem. 

• Předložení plánu a schválení soudem 

• Návrh na konkurz – je-li majetek dlužníka předlužen, cílem zpeněžení majetku 
spolenosti a uspokojení věřitelů z výnosů zpeněžení. 

 

Zdroje dat - Statistická základna a její specifika 

Data v Insolvenčním rejstříku 

Pro vysvětlení datové základny musím zmínit jeden významný nedostatek Insolvenčního 
rejstříku. Jedná se o nestrukturované vstupy. Kdyby se každý vstup mohl vložit jen po 
vyplnění určitého pevně daného formuláře s přesnými názvy, došlo by bez pochyby k 
sjednocení dat a rychlejší práci s rejstříkem. Jako příklad uvádím možnosti označení akciové 
společnosti. Uživatelé použili následující popisky: akciová společnost, akciová spol., a.s., a. 
s., a.s, a. s, a s.. To vše představuje jistou náročnost při očišťování a sjednocování dat.  

Další překážkou zpracování dat byla chybová data, kdy uživatelé zadali zcela nesmyslné 
názvy společností. (Nejspíše se teprve učili s portálem pracovat.) 

A v neposlední řadě se jednalo o nutnost odstranění duplicitních údajů. Velkou výhodou 
byla jedinečnost Identifikačního Čísla Organizace (IČA, nebo také IČ).140 

Veškerý tento výčet uvádím hlavně proto, aby si čtenář uvědomil možnost jakýchsi 
potenciálních rodílů mezi mnou zpracovanými údaji a analýzami na shodné téma, která byla 
publikovaná například společnotí Creditreform. 

Podnik v insolvenčním prostředí - data o insolvencích 

Tím však neodbíhejme od struktury dat o insolvenčních návrzích. To, co by mohlo 
významněji ovlivnit mikroekonomické okolí podniku je jakási větší insolvenční vyspělost 
naší země. Tím myslím hlavně rychlost zpracování dat insolvenčními soudy a případné 
urychlení restrukturalizačního i likvidačního řízení od podání návrhu na restrukturalizaci, či 

                                                 
139 Richter, T.: Insolvenční právo, str. 196-205, 208-209, 22-223 
140 Od 1. července 2010 je oficiální zkratkou dle zákona o základních registrech IČO 
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likvidaci po její konečnou realizaci. Vhodná se jeví možnost vložení do Insolvenčního zákona 
jakési pevné časové lhůty pro jednotlivé právní úkony v rámci insolvenčního řízení. Pro 
snazší práci by byla jistě vhodná i evidence podle průmyslového odvětví jednotlivých 
dlužníků. Vhodná je i detailnější evidence o dlužnících, hlavně počet zaměstnanců, obrat, 
struktura kapitálu dlužníka. 

Další otázkou zůstává poměr skutečně vyplacených výnosů z konkurzního řízení a 
skutečné náklady insolvenčního řízení pro věřitele.141 Zajímavá by byla i možnost nahlédnutí 
do cash-flow společnosti v insolvenčním řízení, resp. konkurzu i v jeho průběhu, včetně 
zveřejnění odměn konkurzním správcům.142 

Použité statistické postupy 

Pro nastínění hospodářské situace v české ekonomice jsem pro analýzu použila data 
z Insolvenčního rejstříku ministerstva spravedlnosti. Jedná se o celkový přehled insolvenčních 
návrhů, ze kterých jsou eliminovány insolvenční návrhy na fyzické osoby, tzv. soukromé 
bankroty. 

Ze statistického pohledu u datové základny opírám převážně o analýzu výskytu 
jednotlivých četností v české ekonomice v letech 2008, tzn. od začátku krize až do roku 2010. 
Porovnání kategoriálních dat je provedeno prostřednictvím kontingenčních tabulek za každý 
rok. Data zpracovaná v MS Excelu a statistickém programu SPSS. 

Závislost dvou nominálních proměnných, nebo-li kontingence je základem mého 
výzkumu zpracování dat o insolvenčních návrzích v jednotlivých letech 

Při analýze závislosti počtu insolvencí dle regionu předpokládám pouze asymetrickou 
(jednostrannou) závislost. Dále pak pro porovnání závislosti kategoriálních znaků jsem 
použila Chí-kvadrát test o nezávislosti. Vycházím samozřejmě z předpokladu, že data jsou na 
sobě nezávislá. Dalším z mých nutných předpokladů zpracování dat je ten, že sloupcová 
proměnná Y je vysvětlovaná, řádková proměnná X vysvětlující. 

 

 

Kde n = rozsah souboru 

 R = počet kategorií proměnné X 

 S = počet kategorií proměnné Y 

 nij = zjištěné četnosti, kde i = 1, 2, ...., R, j = 1, 2, ..., S 

pij = relativní četnosti 

 

                                                 
141 Kislingerová, Podnikový dluh a podnikový úpadek: analýza vývoje v roce 2012 
142 Mj. Zmiňuje Kislingerová v článku Potřebná struktura informací o insolvenčních řízeních 
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Tab. 1: Rozdělení četnosti insolvenčních návrhů podle příslušného soudu v roce 2008  

 

Zdroj: Výstup z SPSS, vlastní výpočty 

Ve výstupní tabulce můžeme porovnat četnost (Frequency) podaných insolvenčních 
návrhů v roce 2008 na příslušných soudech. Levý sloupec člení insolvenční návrhy podle 
místa podnání, podle jednotlivých podacích soudů. 

Sloupec Percent nám udává tyto hodnoty přepočtené na procenta (relativní četnosti z 
celkového počtu).  

Hodnota Valid Percent popisuje počet insolvenčních návrhů, které patří do platných hodnot143  

Sloupec Cumilative Percent udává kumulativní procentní hodnoty, neboli relativní 
kumulativní četnosti. 144 

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce žádostí bylo podáno na Městském soudě v Praze. 
Následovány jsou Krajským soudem v Brně se 17, 5 %, po té Krajským soudem v Ostravě s 
°183 návrhy, resp. 13,2 %. Nejméně insolvenčních návrhů bylo naopak podáno na Krajském 
soudě v Hradci Králové – Pardubické pobočce. Jednalo se o pouhá 2,1 % celkových návrhů.  

Pro lepší přehled uvádím hodnoty z této tabulky ještě v grafickém vyjádření. 

 

 

 

 

 

                                                 
143 V mých analýzách se shoduje s hodnotou ve sloupci Percent, proto ji již dale nepopisuji 
144 Pro další ekonomickou analýzu nemá hlubší vypovídací hodnotu, proto jej již v textu dále nekomentuji. 
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Obr. 1: Sloupcový graf pro četnosti insolvenčních návrhů v roce 2008 podle příslušných 
soudů 

 
Zdroj: Insolvenční rejstřík,výstup z MS Excelu, vlastní výpočty 

Na vodorovné ose (x) graf ukazuje výčet soudů, kam se byly podány jednotlivé 
insolvenční návrhy, na levé ose (y) je pak zobrazena absolutní četnost (Frequency) 
insolvenčních návrhů podle místa podání. 

Rok 2009 

U roku 2009 je nejmarkantnější nárůst insolvenčních návrhů. Krize se již přesunula i do 
České republiky, proto se celková hodnota insolvenčních návrhů vyšplhala na číslo 4556. 
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Tab. 2: Rozdělení četnosti insolvenčních návrhů podle příslušného soudu v roce 2009 

 

Zdroj: Výstup z SPSS, vlastní výpočty 

Výstupní tabulka četností nám člení celkový počet insolvenčních návrhů podle místa 
podání na jednotlivých soudech. Logicky opět vede Praha (zde je samozřejmě registrován 
největší počet ekonomických subjektů). Následována Brnem s 22,1% a Ostravou s 13,8 %. 
S nadsázkou bychom mohli říci, že se jedná částečně o kopii počtu registrovaných subjektů. 
Oproti loňskému roku je markantní hlavně nárůst počtu insolvenčních návrhů v Brně. 
Samozřejmě nelze opominout celkový nárůst insolvenčních návrhů v České republice, který 
se zvýšil téměř čtyřnásobně oproti předchozímu období. Částečně se v roce 2009 už začala 
projevovat nová legislativa145, ale velmi významně toto způsobila celosvětová hospodářská 
krize, která se do naší ekonomiky začala přesouvat v celé své šíři.  

 

Pro lepší přehlednost je níže četnostní tabulka vyjádřená graficky: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
145 Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení je účinný od 1. ledna 2008 
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Obr. 2: Sloupcový graf pro četnosti insolvenčních návrhů v roce 2009 podle příslušných 
soudů 

 

Zdroj: Insolvenční rejstřík,výstup z MS Excelu, vlastní výpočty 

Na vodorovné ose (x) graf ukazuje výčet soudů, kam se byly podány jednotlivé 
insolvenční návrhy, na levé ose (y) je pak zobrazena absolutní četnost (Frequency) 
insolvenčních návrhů podle místa podání. 

Rok 2010 

I v roce 2010 celkový počet insolvenčních návrhů roste na celkovou hodnotu 4863 
návrhů, nikoliv však tak dramaticky jako v porovnání let 2008 a 2009. 
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Tab. 3: Rozdělení četnosti insolvenčních návrhů podle příslušného soudu v roce 2010 

 

Zdroj: Výstup z SPSS, vlastní výpočty 

 

V tabulce rozdělení četnosti pro rok 2010 vede Městský soud v Praze s 1187 návrhy a 
celkovým podílem četnosti 20,9 %, následuje brněnský soud, tentokrát s  1016ti návrhy a 20,9 
% následován Ostravou, která se posunula s 17,4%ním podílem insolvenčních návrhů až na 
pomyslné třetí místo v našem top insolvenčním žebříčku. Opět velmi výrazný nárůst 
insolvenčních návrhů v krajích Moravskoslezském a Jihomoravském. Minimum návrhů je pak 
v Olomoucké pobočce s pouhými 67 návrhy.  

 

Následující graf vyjadřuje frekvenci výskytů insolvenčních návrhů pro lepší přehlednost. 
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Obr. 3: Sloupcový graf pro četnosti insolvenčních návrhů v roce 2010 podle příslušných 
soudů 

 

Zdroj: Insolvenční rejstřík,výstup z MS Excelu, vlastní výpočty 

Na vodorovné ose (x) graf ukazuje výčet soudů, kam se byly podány jednotlivé insolvenční 
návrhy, na levé ose (y) je pak zobrazena absolutní četnost (Frequency) insolvenčních návrhů 
podle místa podání. 

Počet insolvenčních návrhů na tisíc registrovaných společnosti 

Pro lepší dokreslení celkové situace v České republice považuji za vhodné zmínit se i o 
celkových počtech ekonomických subjektů vzhledem k počtu registrovaných obchodních 
společností.146 V této tabulce je doplněn ještě sloupec údajů za loňský rok i s mírou 
nezaměstnanosti podle regionů. Míra nezaměstnanosti je pak k 31. 12. 2011 vedena 
v procentech práceschopného obyvatelstva. I toto porovnání dokazuje již výše zmíněné 
pořadí, kdy Nejvyšší míry nezaměstnanosti, stejně jako nejvyšší poměr insolvnenčních návrhů 
na tisíc registrovaných subjektů obchodních společností dosahuje Moravskoslezský kraj 
s indexem 3,81 a mírou nezaměstnanosti 11,2 %. Následován krajem Olomouckým s indexem 
2,88, ale vyšší mírou nezaměsntanosti 11,4 %. Nejvyšší míru nezaměstnanosti dosáhl kraj 
Ústecký s 12,9 %, 458 insolvenčními návrhy a indexem insolvencí na pomyslném čtvrtém 
místě. Nejnižší insolvenční index 0,99 dosahuje dle očekávání kraj středočeský, kde je jedna 
z nejnižších nezaměstnaností. (7,10 %). Dle očekávání je nejnižší nezaměstnanost v Praze, 
index insolvenčních návrhů se však s hodnotou 2,02 nepohybuje mezi nejnižšími. 

 

 

                                                 
146 Jak uvádí Kislingerová, Podnikový dluh a podnikový úpadek: analýza vývoje v roce 2012 
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Obr. 4: Počet insolvencí a počet insolvencí na tisíc registrovaných obchodních 
společností 

 
Zdroj: Creditreform: Vývoj insolvencí v České republice v roce 2011, Creditreform: Vývoj firemních insolvencí 

v České republice v roce 2010, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Počet insolvencí v porovnání s mírou nezaměstnanosti 
Vzhledem k předchozí analýze insolvenčních návrhů podle soudů se jeví zajímavé 

srovnání počtu insolvenčních návrhů vzhledem k míře nezaměstnanosti, jak uvádí tabulka 
níže.  

Obr. 5: Počet insolvenčních návrhů s mírou nezaměstnanosti v letech 2008-2010 

Kraje

Insolvenční 

návrhy

Míra 

nezaměst

nanosti

Insolvenční 

návrhy

Míra 

nezaměst

nanosti

Insolvenční 

návrhy

Míra 

nezaměst

nanosti

Ústecký kraj 111 9,890245 299 12,37686 208 13,401687

Moravskoslezský kraj 183 8,432748 629 11,140912 848 11,920018

Olomoucký kraj x 6,151472 26 10,189709 67 11,463467

Liberecký kraj x 6,015986 111 9,9833153 159 10,628802

Jihomoravský kraj 243 6,232666 1008 8,8620954 1016 10,160072

Pardubický kraj 29 5,004193 141 7,9771096 152 9,1194654

Plzeňský kraj 76 4,184168 261 6,9678764 359 7,8229988

Královéhradecký kraj 112 4,185309 227 6,8290517 319 7,6710521

Jihočeský kraj 109 4,044273 336 6,5064341 268 7,4439803

Středočeský kraj 95 3,961224 291 5,8454472 280 7,1411347

Praha 433 2,087188 1227 2,9804603 1187 3,9441724

Celkem ČR 1391 5,443843 4556 7,9773946 4863 9,0090124

2008 2009 2010

 
Zdroj: Vlastní výpočty, Časové řady MPSV147 

                                                 
147 V roce 2008 ještě nefungovaly pobočky městských soudů v Liberci a Olomouci 
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Tabulka je seřazena podle nejvyšší míry nezaměstnanosti v roce 2010. Je však více než 
patrné, že pořadí krajů dle nezaměstnanosti se příliš nemění. Pochopitelně největší počet 
insolvenčních návrhů je v Praze, plně koresponduje s celkovým počtem podnikatelských 
subjektů. Ale budeme-li se plně držet porovnání podle míry nezaměstnanosti a počtu 
insolvenčních návrhů zaujímají Moravskoslezský, Jihomoravský a Liberecký kraj přední 
příčky ve všech letech srovnání. 

Celková zaměstnanost a počty zaměstnanců (meziroční nárůst v %) 

Následující graf jednoznačně znázorňuje jak ukazatel celkové zaměstnanosti odráží počty 
insolvenčních návrhů v ČR. Citlivost zaměstnanosti v průmyslu strhává celkovou míru 
nezaměstnanosti znatelně do záporných hodnot převážně v roce 2009, nejspíše se jedná o 
prolnutí insolvenčního (resp. Konkurzního boomu) v tomto roce.  

 

Obr. 6: Vývoj celkové zaměstnanosti a počty zaměstnanců v letech 2009 až 2012 
(meziroční nárůst v %) 

 
Zdroj: Kislingerová, Podnikový dluh a podnikový úpadek: analýza vývoje v roce 2012, Ekonomika a řízení 

podniku ve 21. Století, Ostrava 2012 

 

Vývoj úpadů v České republice 

Smysluplné se jeví porovnání Vývoje dluhu podniků (stav na konci sledovaného obdobní, 
v milionech korun) v porovnání s počtem vyhlášených konkurzů podnikatelských subjektů a 
počtem insolvenčních návrhů, které byly zamítnuty pro nedostatek majetku. 148 

 

                                                 
148 Kislingerová, Podnikový dluh a podnikový úpadek: analýza vývoje v roce 2012 
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Tab. 4: Vývoj dluhu podniků, počet vyhlášených konkurzů podnikatelských subjektů a 
počet insolvenčních návrhů zamítnutých pro nedostatek majetku (jednotky) 

 
Zdroj: Kislingerová, Podnikový dluh a podnikový úpadek: analýza vývoje v roce 2012 

O tom, že růst celkových úvěrů je v nepřímé závislosti k počtu konkurzů asi není třeba 
pochybovat. Z pohledu dopadu insolvenčních návrhů, resp. konkurzů na změnu míry 
nezaměstnanosti je zřejmé, že počet vyhlášených konkurzů, včetně případů jejich zamítnutí 
pro nedostatek majetku má přímý dopad na nárůst nezaměstnanosti. Markantní je situace 
v roce 2009. V roce 2010 už začala naše ekonomika mírně růst. (HDP se zvýšilo na 2,7 % 
oproti zápornému meziročnímu růstu 4,1 v roce 2008).149 

Závěr 
Cílem tohoto srovnání byla anlýza počtu insolvenčních návrhů dle jednotlivých regionů, 

resp. soudů podání a její prolnutí s mírou nezaměstnanosti v jednotlivých oblastech České 
republiky. 

V této práci je použita analýza výskytu jednotlivých četností. Porovnání kategoriálních dat 
je provedeno prostřednictvím kontingenčních tabulek za každý rok. Data zpracovaná v MS 
Excelu a statistickém programu SPSS. K prokázání závislosti jednotlivých proměnných pak 
posloužit Chí-kvadrát test. 

Z výše zmíněných analýz jednoznačně vyplývá provázanost růstu insolvenčních návrhů, či 
konkurzů s mírou nezaměstnanosti. V jednotlivých letech je zřejmý výrazný nárůst 
insolvenčních návrhů150, který pokračuje i do současnoti. Zároveň se ukazuje, že kraje 
s nejvyšší mírou nezaměstnanosti dosahují i velmi vysokých podílů insolevenčních návrhů na 
tisíc registrovaných obchodních subjektů. Je zde tudíž přímá závislost počtu podaných 
insolvenčních návrhů a nárůstu nezaměstnanosti, jako přímého dopadu insolvence. Současně 
tyto analýzy dokázaly, že hospodářská krize, která začala v roce 2008 se velmi intenzivně 
přelila do České republiky již v roce 2009. Zároveň je nutné konstatovat, že počty 
insolvenčních návrhů podnikatelských subjektů od tohoto roku neustále narůstají a bohužel 

                                                 
149 Samozřejmě na vývoj míry nezaměstnanosti mají vliv i jiné ekonomické faktory (např. Poptávka po zboží). 

V tomto textu se však snažím porovnat pouze linearitu závislosti k finanční zdatnosti podniků v České 
republice. 

150 Hlavně v roce 2009 je celkový nárůst insolvenčních návrhů téměř čtyřnásobný. 
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asi ještě budou narůstat. Příčinami bude nejen vývoj poptávky, HDP, ale i množství 
poskytnutých bankovních úvěrů. 

Bankrot je sice běžnou součástí kapitalismu, ale vzhledem k tomu, že cizí kapitál je stále 
ještě výnosnější než vlastní, můžeme s nadsázkou říci, že se podniky i v budoucnu budou 
vystavovat nadměrnému riziku předlužení a následné insolvence. 

Pro jednodušší práci s daty pro příští analýzy by velmi pomohla jednotná forma dat v 
Insolenčním rejstříku doplněná o některé finanční ukazatele firem v insolvenci, například 
počet zaměstnanců, celkový stav pohledávek, obrat. Vhodná se zdá být i evidedence podle 
průmyslových odvětví. 

Z mikroekonomického pohledu se jeví velmi přínosné zrychlení insolvenčních i 
konkurzních řízení a jejich lepší průhlednost, vč. míry zpeněžení dlužného majetku. 
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Organizace a (ne)řízení Turistických informačních 
center v ČR 

Organisation and (absence of) management and control of Tourist 
information centres in the Czech Republic 

 Peter Stoličný  

ABSTRAKT   

Cestovní ruch je ve světě důležitým ukazatelem prosperity.  V České republice je to potenciál, 
který není zdaleka využit, lze říci, že naopak klesá.  V roce 2000 se podílel na HDP (hrubém 
domácím produktu) 5,3%, v roce 2006 3,5%  a v roce 2011 už jenom 2,9%. Jedním z 
klíčových komunikačních nástrojů pro správné fungování cestovního ruchu by měla být 
Turistická informační centra. Odpověď na to, jak a proč jsou špatně řízena, jaké nástroje 
využít pro zlepšení managementu těchto center, hledá tato stručná práce. 

Klí čová slova: Turistická informační centra, Hrubý domácí produkt, Řízení cestovního 
ruchu, Satelitní účet Českého statistického úřadu 

ABSTRACT   

Tourism is an important indicator of prosperity worldwide. It has a wide potential which has 
not been completely fulfilled. Generally said, the tourism profit has been decreasing. In 2000, 
the tourism represented 5.3 per cent of the GDP (gross domestic product). In 2006, it 
represented 3.5 per cent of the GDP, and in 2011, it did not represent more than 2.9 per cent 
of the GDP of the Czech Republic. The Tourist information centres are considered as the 
crucial instruments of communication aiming at the correct functioning tourism system 
establishment. Author of this thesis makes an effort and searches the right answer to the 
question, why the Tourist information centres are not well managed, and what instruments 
should be used in order to improve the bad management of the Tourist information centres. 

Key words: Tourist information centres, Gross domestic product, Tourism management, 
satellite account of the Czech Statistical Office 

 

Ministerstva a cestovní ruch 
Organizace a řízení cestovního ruchu v České republice podléhá několika institucím státní 

správy i samosprávy. Výsledkem celého snažení je nesystémovost, špatná komunikace, 
nevhodná diverzifikace plánů, finančních toků, konkrétních výstupů.  

Z geografických, sociokulturních a  kulturněhistorických výstupů by měl cestovní ruch v 
ČR mít výrazné zastoupení v ekonomice země.  Jestliže se na HDP podílí, ve stále klesající 
křivce, pouze necelými třemi procenty, je to stav alarmující.  Vždyť terciální sféra 
hospodářství by se měla výrazně podílet na zaměstnanosti v ČR. Naše přírodní bohatství, 
stavební památky i možnosti lázeňství a rekreace mají mimořádnou validitu.  Cestovní ruch 
by mohl být,  jedním  z pilířů budování  prosperující společnosti. Bohužel ale není.  

Důvodem vysloveného neúspěchu organizace cestovního ruchu je především nesystémové 
řízení. Říká se, že ryba smrdí od hlavy, začneme tedy sledováním systémové nedostatečnosti 
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u státní správy. Podívejme se například na to, která ministerstva se podílejí na propagaci 
cestovního ruchu, například formou vydávání a distribucí propagačních materiálů.151 

Ministerstvo pro místní rozvoj.  Je klíčovým hráčem v oboru. Prostřednictvím  agentury 
CzechTourism, zastřešuje veškeré aktivity turismu, hotelnictví, lázeňství, cyklostezky, 
historické objekty, přírodní bohatství země. 

Ministerstvo kultury řídí Památkový ústav a vydává tedy propagační materiály o našich 
památkách, samozřejmě souběžně s vydáváním jiných tiskovin jiných ministerstev na stejné 
téma.  

Ministerstvo zahraničních věci propaguje naši zemi v cizině, rovněž vlastními 
propagačními materiály pro Česká centra a prezentaci v oblasti výstavnictví. 

Ministerstvo životního prostředí  je aktivní ve vydávání informačních a propagačních 
materiálů  prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny, ale také například Správou 
jeskyní ČR a Správou všech národních parků,  

Ministerstvo průmyslu a obchodu  propaguje naše podniky v zahraničí a jenom na výstavy 
a veletrhy vyčlenilo v roce 2012  3,19 mil. Kč.  Agentura ministerstva, CzechTrade,  má jeden 
z hlavních úkolů,  organizaci výstav a veletrhů v zahraničí. Oblasti výstavnictví se  ale věnují, 
s různou výší profesionality, všechna ministerstva  včetně obrany,  zemědělství,  životního 
prostředí. 

Ministerstvo vnitra nejenom že vydává osm vlastních časopisů, (od Archivních listů po 
časopis Policajt),  ale je také páteřním subjektem samosprávních územních celků,  obcí a 
měst. Ty pak vydávají z přidělených dotací nekontrolovatelné množství informačních 
materiálů, často v nekontrolovatelné kvalitě. Od nehezkého, a někdy až smutně komického 
designu, přes množství chyb v obsahu a faktografii se velmi často zdvojují  informace,  
kterým se již věnuje někdo jiný,  např.  ministerstvo kultury v rámci Památkového ústavu, 
který řídí.  

Ministerstvo zdravotnictví financuje dosti nesmyslnou propagaci lázeňství mnoha 
tištěnými materiály a ministerstvo dopravy zase věnuje finanční prostředky třeba Národní 
cyklistické akademii. Pořádá konference o cyklistice bez jakékoliv návaznosti na  
Ministerstvo  školství  mládeže  a tělovýchovy, které má také své aktivity v této oblasti, 
včetně vydávání tištěných materiálů z oblasti tohoto sportu.  CzechTourism  na portálu 
www.kudyznudy.cz, má všechny cyklo materiály samozřejmě podchyceny nejkomplexněji.  

Ministerstvo financí bdí nad všemi ministerstvy a rozděluje vládou schválené finanční 
prostředky na ty tuny potištěného papíru v různých resortech.  Autor této stati zaznamenal již 
v roce 1996 iniciativu tiskového oddělení Ministerstva zahraničních věcí, snahu dohodnout se 
mezirezortně, aby nebyly vydávány informační tiskoviny tak nesystematicky. Ovšem bez 
výsledku. Setkali se pracovníci na úrovni náměstků pěti ministerstvech,  cosi se sepsalo, a u 
toho to také zůstalo. Později bylo možné zaznamenat podobnou aktivitu na půdě 
CzechTourtism a  také na ministerstvu financí.  Zůstalo jenom u návrhů na papíře.  

Těžký úkol managementu 
Manažerské selhání je možné konkretizovat a následně hledat opravná řešení, když známe 

konkrétního viníka.  Ovšem, když manažersky v některé oblasti selže řízení státu, jak to lze 

                                                 
151 Veškeré materiály z ministerstev jsou čerpány z oficiálních stránek, na základě rozcestníku: 

http://www.statnisprava.cz/ 
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napravit?  Terciální sektor je v ekonomice komplikovaný fenomén.  Vnucuje se tady termín, 
který pro soulad uměleckých forem,  tanovil Richard Wagner, aby si jej později přivlastnili 
umělci  Bauhausu.152 Jde o Gesamtkunstwerk. V manažerské teorii bychom jej snad mohli 
připodobnit ke kognitivnímu principu myšlení a rozhodování managementu, kdy je alespoň 
pro dobu řešení problému ustálen  společný styl rozhodování a konání v oblasti předtím 
různorodých jevů. Ovšem tak trochu propojen  do celistvého,  tedy holistického systému. (Již 
Aristoteles řekl, že celek je více nežli souhrn částí). A abychom co nejvíce naplnili onen, v 
umění tak zřejmý  Gesamtkunstwerk,  musíme si uvědomit jev, zvaný  Emergency, kdy se 
fenomény, popsatelné na úrovni základních jednotek systému,  kvalitativně liší od fenoménů 
vzniklých  vzájemnou  interakcí těchto jednotek mezi sebou v rámci celého systému.  Jde v 
podstatě o strategické řízení ekonomiky státu. Je to mise. Moudrá mise státu, kterou nelze 
dosáhnout bez vzdělaných otevřených hlav zbavených egoistického plaku. A dostáváme se ke 
klasickému konstatování:  Nejsou lidi. Homo Politicus není totiž ten správný občan určen k 
řízení organizace, která se jmenuje Stát. Ale s tím prozatím, nelze nic dělat. Občané volí 
strany a strany dosazují manažery státu. 

Pokusme se tedy o nástin nápravy části celku, neboť je nadlidské napravit celek. A 
vezmeme si z celého systému organizace cestovního ruchu jedinou položku:  Turistická 
informační centra. Snad, na příkladech několika nesprávně nastavených parametrů, se 
dopracujeme  k obecnějšímu poznání. 

Příklady TIC 
Turistické informační centrum (TIC) je běžnou, v celém civilizovaném světe užívanou a 

potřebnou službou cestovního ruchu. Bylo by nošením sov do Athén,  popisovat zde všechny 
funkce  TICu.  Soustřeďme se tedy na funkce, které jsou (měly by být) zřejmé, avšak v praxi 
nejsou dostatečně naplněny. 

Chyba první: Chybí závazně platné zásady pro všechny infocentra v ČR 
Asociace turistických informačních center (www.aticcr.cz) sdružuje 166 samostatných 

informačních center, (spolu s čekateli je jich 196),153 které většinou používají jednotnou 
zkratku TIC (výjimkou je Praha, kde působí Pražská informační služba - PIS – cizinci často s 
humorem připisují k této zkratce ještě jedno „S“.) 

Kromě těchto TIC, které jsou organizovány ve výše zmíněné asociaci,  je ještě téměř 
stejný počet turistických informačních center, které působí mimo jakéhokoliv organizovaní. I 
když chápu profesora Klause a jeho volání po liberalizaci obchodu, do turistického ruchu 
tento liberální přístup vnáší dokonalý chaos.  Informační centrum si může otevřít kdokoliv, 
neboť je to živnostenská činnost volná tedy může jí provozovat třeba negramotný,  
nevzdělaný člověk,  který splňuje jedinou podmínku,  má čistý trestní rejstřík. Může ve svém 
TICu podávat nepravdivé nebo zkreslující informace, kterých účelem bude například reklama 
spřátelených provozoven bez objektivního hodnocení. Může podávat informace zkreslující a 
lživé, a takové informační centrum se z hlediska právní kvalifikace nedopustí ani přestupku. 

A.T.I.C. je obecně kvalitně strukturovaná organizace, úzce komunikující s Českou 
centrálou cestovního ruchu,  CzechTourism.  Výsledky jsou znát. V roce 2008 získala 
organizace certifikát Managementu kvality ISO 9001.  Aktivity samotné asociace jsou 
příkladné.  Od pečlivých webových stránek, po organizování pravidelného vzdělávání 

                                                 
152 http://www.bauhaus-dessau.de/index.php?de 
153 Údaj z  www.aticcr.cz,  z prosince 2011. 
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pracovníků TIC.  Asociace si hlídá kvalitu informací, její webové stránky jsou přehledné a 
kvalitní. 

A.T.I.C. má svůj etický kodex, kterým se musí členové řídit. Vztahuje se JENOM na 
členy.154  Mnohem vážnější je ona existence nečlenů A.T.I.C. Nejsou kontrolovatelní, nejsou 
postižitelní, mají různé zdroje financování, a tím  i nejrůznější podnikatelské aktivity. 

Mgr. Miloš Krejčí, člen Rady Asociace TIC ČR a provozovatel Infocentra  Lanškroun, ve 
své prezentaci 155 upozorňuje na synergický efekt komerčních a nekomerčních aktivit v oblasti 
informací v cestovním ruchu. Představuje role a limity informačního centra jako původně 
netržní služby v cestovním ruchu a upozorňuje na „Možnosti transformace TIC na prodejní 
(distribuční) místo turistických produktů ve spolupráci s  komerčními subjekty  v oblasti 
cestovního ruchu.“ Jeho prezentace je plná potřebných postřehů.  Otevřel tím Pandořinu 
skřínku, která stojí za pozornost.   Marné je však pátrat po tom, jestli si kompetentní  úředníci 
popsané rozpory v organizování TIC všimli. 

Chyba druhá: Informace jako zdroj příjmů jsou nesystémové 
Každá, byť „bohumilá“, aktivita musí z něčeho žít. TIC jsou strukturovány různě. 

Většinou je financují samosprávní celky, někde jsou to finance sdružené z místních zdrojů i z 
vlastní podnikatelské činnosti TIC, výjimečně se podílí na financování v časově 
determinované míře region, ze strukturálních fondů EU. Zcela mimořádně jsou zde i zdroje od 
mecenášů – třeba místních podnikatelů.  Jsou i taková informační centra, která fungují přímo 
ve firmě a propagují svou produkci, nezapomínají však ani na univerzální poslání TIC.156 Jsou 
zde také informační centra (nečlenové A.T.I.C.) která jsou účelově vytvořena na propagování 
konkrétních podnikatelských aktivit a jako centra obecných informací se jenom tváří. 
Konečně  jsou zde informační centra,  která téměř vůbec nepracují s informacemi a jsou to 
vlastně malé prodejny, takové soukromé trafiky,  kde se prodává i alkohol, i čepice sovětské 
armády a matrjošky.  Je zřejmé, že takové „služby“ dělají dobře organizovaným, proškoleným 
a odpovědným pracovníkům členských TIC, velmi špatnou službu.  

Kromě neexistence povinného členství ve stavovské organizaci A.T.I.C. je zde ještě 
synchronie veřejné služby a podnikatelské aktivity. Stačí jediný příklad: Pracovník TIC 
prodává mapu regionu a turistickou příručku. Z prodeje má zisk.  Proč by se tedy dožadoval 
kvalitního informačního materiálu, který distribuuje Česká centrála turistického ruchu, řízená 
ministerstvem pro místní rozvoj?  Proč by vyhledával materiály o stavebních památkách 
regionu, které zdarma distribuuje Ústav památkové péče, řízený ministerstvem kultury? 
Motivace je přece opačná.  Ta místnost a pracovník , co tam sedí si na sebe musí vydělat. A 
pokud je placen z jiných zdrojů, chce si přivydělat. Je to lidské, standardní. Jeho prioritou 
není podání informace a darování informačních materiálů klientům TIC. On chce vydělávat, 
prodávat a je to docela přirozené.  Ale ve výsledku v jeho infocentru není ten informační 
materiál  který by tam být měl, není to opravdové místo veřejné služby turistického ruchu. 
Místo „Check point“ je to naše typické „Czech point“. 

                                                 
154 IV/3/e -  Stanovy A.T.I.C. (http://www.aticcr.cz/) 
155 Prezentováno na konferenci MADI 04.11.2009 (http://www.madi.cz/)  
156 Například jedna firma za všechny ostatní:  Vinnum a.s.  Znojmo (http://www.vinumznojmo.cz/) 
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Chyba třetí: Nedostatek informací pro řízení turistického ruchu 
Není třeba opakovat, že informační centra, která nejsou dostatečně evidována, vnášejí 

zmatek do informací o fungování TIC. Nevíme, dokonce nemůžeme vědět, jaký je poměr 
zahraničních turistů a domácích návštěvníků v TIC. Komicky potom působí sebejisté tvrzení 
ze zprávy z roku 2007, že: „Z výsledků vyplynulo, že v roce 2007 využilo služeb členských 
157 TIC, minimálně 3 267.744 osob“. Komické je to úplně přesné číslo ve spojení se slovem 
minimálně, tragikomické je, že sběr dat byl z 157 TIC a nepostihl tedy „minimálně“ stejný 
počet neregistrovaných TIC. Taková čísla jsou potom zcela nepoužitelná. Mohou sloužit leda  
jako argument pro potřebu existence TIC. Ale tu potřebu nikdo nezpochybňuje. 

Satelitní účet cestovního ruchu sledovaný Českým statistickým úřadem je, a především v 
budoucnosti bude, důležitým nástrojem sledování, vyhodnocení, řízení a determinování 
zpětné vazby pro celou oblast turistické informatiky. Ovšem prozatím nám v této oblasti 
poskytuje minimální informace.  V tomto satelitním účtu 157 je tabulka TSA T6.1.1. Domácí 
nabídka a spotřeba cestovního ruchu podle produktů v ČR.  Když se podrobněji na tabulku 
podíváme, zjistíme, že tento satelitní účet by měl sledovat množství parametrů. Sleduje však 
především ubytovací služby a například v položce 4.3. – Turistické informace, je ve všech 
dvaceti sloupcích NULA. V těchto oblastech informace zjišťovány nejsou.   Nejsou 
systematizovány zdroje,  ze kterých by mohly být zjištěny.  Přitom informace o cestovním 
ruchu měly mít následující vlastnosti: 158 

• měly by mít statistický charakter a měly by se opírat o regulérní základnu, tj. nejen o 
jednorázové odhady, ale o probíhající statistické procesy, měly by spojovat získané 
odborné odhady s flexibilním využitím zjištěných ukazatelů a čísel k dosažení 
hodnověrného výsledku;  

• použité odhady by měly být založeny na spolehlivých statistických zdrojích o 
návštěvnících a poskytovatelích služeb a mělo by být využito standardních nezávislých 
postupů;  

• údaje by měly být srovnatelné v čase v rámci stejné země, srovnatelné mezi zeměmi a s 
jinými ekonomickými aktivitami;  

• údaje by měly být vnitřně konzistentní a měly by odpovídat mezinárodně uznávané 
makroekonomické metodice.  

 Statistické metody jsou mocným, ale ne všemocným nástrojem zjišťování daného 
stavu množiny celků. Z existujících dat A.T.I.C.  můžeme jenom přibližně určit neznámé 
parametry.  Pokud se nám podaří ze zpracovaného celku vybrat jisté estimátory159 pak pomocí 
výběrových charakteristik, se nám může podařit sestavit poměrně přesná data.  Ovšem hladina 
spolehlivosti může být značně nepřesná.  Zpětná vazba – test statistických hypotéz již může 
být přesnější, neboť máme z čeho vycházet. Dokážeme totiž posoudit, zda experimentálně 
posuzovaná data jsou validní.160  

                                                 
157http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/tsa_t6_domaci_nabidka_a_spotreba_vnitrniho_cestovniho_ruchu_podle_

produktu_v_cr 
158 Zvára K. Prášková Z: Pravděpodobnost a matematická statistika, SNP Praha, 1989  
159 Veličiny bodového odhadu 
160 Když jsme například posuzovali typy návštěvnosti  TIC ve městech do 10 000 obyvatel  v podhorských 

oblastech, měli jsme teoreticky jenom 50% výstupů. Postupujeme-li zobecněným faktoriálem (Eulerův 
integrál) máme možnost matematického ověření naší hypotézy.  Nejsme-li si jisti validitou statistické 
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O kolik méně práce bychom měli, kdybychom dokázali podchytit veškerá infocentra v 
republice a mohli bychom satelitní účet cestovního ruchu ČSÚ obohatit o údaje, které by 
fungovaly v juxtapozici s jinými údaji (třeba obsazenost hotelů) tak, abychom z nich získali 
vypovídající hodnoty.  A díky nim bychom byli schopni správně plánovat třeba marketingové 
aktivity informačních center. Správně rozvrženým komunikačním mixem bychom dokázali ve 
střediscích TIC nejenom uspokojit potřeby zákazníků, ale zvýšením návštěvnosti bychom 
nakonec dokázali i tržně tato infocentra zhodnotit sekundárním prodejem suvenýrů a 
komerčních tiskovin. V podstatě nejde o nic jiného, jenom vytvořit kvalitní komunikační 
model „position strategy“161 

Chyba čtvrtá: Kvantita nemá vliv na kvalitu, kvalita nemá vliv na 
kvantitu 

Veškeré výzkumné metody však nejsou všemocné a nic nenahradí zdravý selský rozum,  
logické uvažování a podnikatelský duch.  I bez dat ČSÚ dokážeme odhadnout, že lepší, 
aktivnější fungování TIC ovlivňuje především návštěvnost. Tu lze zvýšit různými metodami, 
ovšem jedna, a málo využitá, se nabízí ihned. Je to lepší spolupráce s cestovními kancelářemi 
a průvodcovskými službami. Když vidíme na náměstí historického města několik zájezdových 
autobusů a při tom TIC někde na růžku zeje prázdnotou, víme, že cosi funguje špatně. Umíme 
ty chyby pojmenovat – třeba slabá spolupráce s průvodci a nedostatečné značení logem TIC.  
Ale dokážeme také odhadnout, že v tom konkrétním infocentru by ani kvantita nepomohla, 
protože poskytované služby nejsou kvalitní. Na druhé  straně, i kvalitní služby infocentra 
nezvýší kvantitu  poskytovaných  služeb,  když nebudou správně nastaveny provozní 
parametry, kterých součástí jsou například také otevírací hodiny provozovny.    

Chyba pátá: Nekvalitní informační materiál 
Informace jako každé jiné zboží musí mít předem stanovenou kvalitu, která se řídí mnoha 

marketingovými zásadami. Snad nejjednodušší by bylo při hodnocení TIC sledovat parametry 
podle Lesswellova modelu pěti W (Who says What to Whom through Wich channel with 
What effect?)162 Informační centra by mohla mít takové vlastnosti svého „zboží“, které by 
bylo k užitku zřizovatelským organizacím i uživatelům cestovního ruchu. Například agentura 
CzechTourism163 jej úspěšně zadává, vyrábí, distribuuje. Jsou zde však chyby v oblasti 
systému, neexistující management,  neexistující marketing, neexistující zpětná vazba, 
neexistující kontroling. Především však neexistující kooperace, nulová výměna informací, až 
žárlivé střežení vlastních zájmů nad zájmy obecnými a veřejnými.  Jednoduše v oblasti 
Turistických informačních center jsou přítomny všechny příklady nesprávného managementu 
organizací.  

                                                                                                                                                         

hypotézy, zbývá už jenom atomizovat objekt bádání na menší celek a ověřit jej nástroji sociologie, třeba 
dotazníkovou metodou 

161 Termín a poldrobný rozpis postuilátů PS lze nalézt u Kotler P. Lane K. Marketing management, 12. vydání, 
kapitola 10, Grada Prahga 2011 

162 Kdo říká komu co, jakým způsobem a s jakým účinkem. Podle: Přikrylová J., Jahodová H., Moderní 
marketingová komunikace, Grada Praha 2010 

163 http://www.czechtourism.cz/ 
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Závěr 
Z naznačené problémové oblasti je zřejmé, že byly přece jenom „sovy do Athén“ 

přineseny.  Řekneme si: Nic nového pod sluncem, přednesené problémy jsou přece dávno 
známé. Zůstává však ve vzduchu otázka: Když TO všichni víme, proč TO neřešíme?   

Jde jednoduše o to, naplnit ono Gesamtkunstwerke.  Volbou jakýchkoliv metod, které nám 
mohou pomoci. Vždyť věda o managementu je dostatečně propracovaná, stačí se s chutí pustit 
do koordinace činností různých institutů, ministerstev, státní správy a samosprávy, organizací 
příspěvkových i občanských sdružení.  Je zde ale jedno velké ALE. Musela by nastoupit 
přísná legislativa, přesná zákonná pravidla, aby nebylo možné uplatnit egoistický princip, 
který je každému živočichovi a tedy i člověku, blízký. Stačí totiž jediná mezera v zákonech a 
veškeré snažení se nám úplně rozloží.  

V současné praxi komunikačních agentur je běžné (a není to nezákonné) nabídnout tomu, 
kdo dodá zakázku (např. výrobu různých propagačních tiskovin)        10-20% z ceny zakázky.  
A je to třeba konkrétní  úředník  konkrétního ministerstva  nebo městského úřadu.  V době 
budování socialismu se říkalo: Kdo nekrade, okrádá vlastní rodinu.  Ale pozor, tady se nic 
nekrade, vše je zákonné.  A tak je mnoho výrobců,  mnoho distributorů, ale koncepce 
cestovního ruchu,  jak jej efektivně řídit, tady neexistuje. 

Ministerstva se mohou například dohodnout, že všechny přidělené prostředky na 
propagaci, dobrovolně odevzdají agentuře CzechTourism, která se věnuje propagaci 
cestovního ruchu na nejvyšší profesionální úrovni. Který úředník si však řekne 
„Upřednostním kvalitu a šetření státních prostředků, i když přijdu o desetitisíce (stotisíce?) do 
vlastní kapsy?“  Až tak jednoduché jsou někdy důvody špatného fungování systémů.  Ale to 
už je úkol pro právníky, sociology a psychology. A zase jsme zpátky u onoho Wagnerovského 
Gesamtkunstwerke. Nebo u téze geografa Walda Toblera, že „Vše souvisí se vším, ale věci 
blízké navzájem souvisí více, nežli věci vzdálené“ .  Pokud jde o provize, které asi jsou tou 
generální příčinou manažerského selhání v cestovním ruchu, tak asi platí to hezké české:  
„Košile bližší nežli kabát“. 
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Vývoj a podpora bioplynových stanic v ČR#### 
Development and support of biogas plants in the Czech Republic 

Jindřich Špička* – Josef Krause**  
ABSTRAKT   

Cílem článku je poskytnout informace o podporách zaměřených na bioplynové stanice v ČR a 
podrobně o podpoře bioplynových stanic z Programu rozvoje venkova (PRV) v období 2007 – 
2011. Analýza schválených žádostí naznačuje, že bioplynové stanice jsou budovány zejména 
středními, velkými a velmi velkými podniky umístěnými převážně v produkčně intenzivních 
oblastech s dostatečnou vlastní surovinovou základnou pro plynulý provoz bioplynové stanice 
a s dostatečným kapitálovým zázemím pro relativně velké investiční výdaje spojené s 
výstavbou nebo navýšením výkonu bioplynových stanic.  

Klí čová slova: Bioplynové stanice; Obnovitelné zdroje energie; Zemědělské podniky. 

ABSTRACT   

This article aims to provide information about subsidies on biogas plants in the Czech 
Republic and to provide comprehensive overview on investment support to building and 
improving agricultural biogas plants from the Rural Development Programme (RDP) in the 
period 2007 - 2011. Analysis of approved applications suggests that biogas plants are built 
mainly by medium, large and very large agricultural enterprises located mainly in the 
production-intensive areas with sufficient own raw material for operation of biogas plants as 
well as with sufficient capital for a relatively large investment expenditures associated with 
the construction or improving of biogas plants.   

Key words: Biogas plants; Renewable energy resources; Agricultural Enterprises. 

JEL classification: O13 

 

Úvod 
Bioplynové stanice lze klasifikovat podle zpracovávaného substrátu (suroviny/odpadu) na 

zemědělské, čistírenské a ostatní. Tento článek je zaměřen na zemědělské bioplynové stanice. 
Podle Brandejsové a Přibyla (2009) se jedná o takové bioplynové stanice, které zpracovávají 
materiály rostlinného charakteru a statkových hnojiv, resp. podestýlky.  

Cílem článku je poskytnout informace o podporách zaměřených na bioplynové stanice 
v ČR a podrobně o podpoře bioplynových stanic z Programu rozvoje venkova (PRV) 
v období 2007 – 2011. Zdrojem dat byly programové dokumenty Ministerstva zemědělství 
(MZe), Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstva životního prostředí. 
Informace o podporách z PRV byly převzaty z databáze MZe. 

                                                 
#  Článek byl vytvořen z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 

organizace (projekt „Konkurenceschopnost“, kód projektu VŠE IP300040), dílčí projekt „Rozhodující aspekty 
vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému“. 

*  Ing. Jindřich Špička, Ph.D. – odborný asistent; VŠE v Praze, FPH, KPE. 
**   Ing. Josef Krause, Ph.D. – odborný asistent; VŠE v Praze, FPH, KPE. 
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Podpory  

1) Ministerstvo zemědělství České republiky – Program rozvoje venkova 

Ministerstvo zemědělství České republiky realizuje podporu výstavby bioplynových 
stanic v rámci Programu rozvoje venkova 2007 – 2013. Jednotlivá opatření Programu rozvoje 
venkova v České republice mají přispívat k dosažení cílů stanovených Národním strategickým 
plánem rozvoje venkova. Má přispívat k rozvoji venkovského prostoru v České republice, k 
trvale udržitelnému rozvoji, zlepšení stavu životního prostředí a snížení negativních dopadů 
intenzivního zemědělského hospodaření. Cílem je také zvýšení konkurenceschopnosti v 
hlavních potravinářských komoditách a je dále zaměřen na diverzifikaci ekonomických 
činností, aby bylo zajištěno vytváření nových pracovních sil a snižování nezaměstnanosti na 
venkově. 

Podpory bioplynových stanic se týká Osa III a její opatření III. 1.1 Diverzifikace činností 
nezemědělské povahy a III. 1.2 Podpora zakládání podniků jejich rozvoje.  

Osa III podporuje rozvoj životních podmínek ve venkovských oblastech a diverzifikaci 
ekonomických aktivit na venkově. Mezi hlavní priority patří tvorba pracovních příležitostí, 
podpora využívání obnovitelných zdrojů energie, zlepšení podmínek kvality života ve 
venkovských oblastech, včetně vzdělávání a informování hospodářských subjektů a v 
neposlední řadě ochrana kulturních památek. 

 III. 1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy 

Opatření164 je zaměřeno na výstavbu, modernizaci, nákup budov, strojů, technologie a 
zařízení sloužící k diverzifikaci činnosti zemědělských podnikatelů směrem k nezemědělským 
činnostem včetně výstavby decentralizovaných zařízení pro využití obnovitelných zdrojů 
paliv a energie (bioplynové stanice, kotelny na biomasu, zařízení na výrobu tvarovaných 
biopaliv). Bioplynových stanic se týká záměr b) - výstavba a modernizace bioplynové stanice.  

Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby, které podnikají minimálně 2 roky v 
zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství. Žadatel nesmí 
spadat do kategorie mikropodniků (zaměstnává méně než 10 osob a jehož roční obrat nebo 
bilanční suma roční rozvahy nepřekračuje 2 mil. Eur). 

Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v záměru b) 75 000 000 Kč na 
projekt. Maximální míra dotace v záměru výstavby a modernizace bioplynové stanice činí 
30 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace.  

III. 1.2 Podpora zakládání podniků jejich rozvoje 

Oblastí podpory165 je drobná výroba, řemesla a služby pro hospodářství a obyvatelstvo. 
Podporována je také výstavba decentralizovaných zařízení pro zpracování a využití 
obnovitelných zdrojů energie.   

Opatření je zaměřeno na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků 
nejmenší velikosti – mikropodniků. Cílem opatření je především vytváření nových pracovních 

                                                 
164 http://eagri.cz/public/web/file/117750/III._1._1_webl.pdf (18.9.2012) 
165http://eagri.cz/public/web/file/163966/III._1._2_Podpora_zakladani_podniku_a_jejich_rozvoje.pdf 

(18.9.2012) 
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míst a rozvoj hospodářské struktury nezemědělských podnikatelských aktivit. Na bioplynové 
stanice je zaměřen záměr b) – výstavba a modernizace bioplynové stanice.  

Žadatel může být fyzická a právnická osoba podnikající i bez historie splňující podmínky 
pro zařazení do kategorie mikropodniků. Současně žadatel nesmí být zemědělský podnikatel 
podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.  

Maximální míra dotace v záměru b) činí 30 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. 
Maximální výdaje, ze kterých je stanovena dotace, jsou v záměru b) 60 000 000 Kč na 
projekt. 

2) Ministerstvo životního prostředí – Operační program Životní prostředí  

Operační program Životní prostředí166 realizuje Ministerstvo životního prostředí České 
republiky. Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí 
jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Na bioplynové stanice je možné čerpat 
podpory z Prioritní osy 3 a z Prioritní osy 4. 

Prioritní osa 3 

V rámci Prioritní osy 3 je vypsána oblast podpory 3.1 - Výstavba nových zařízení a 
rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro 
výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny. 

O dotaci mohou zažádat zejména obce a města, kraje, příspěvkové organizace, vysoké 
školy, neziskové organizace a obchodní společnosti vlastněné obcemi. 

Dotace je poskytována maximálně do výše 90 % z celkových způsobilých veřejných 
výdajů projektu. 

Prioritní osa 4 

V rámci prioritní osy 4 je vypsána oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady. O 
dotaci mohou zažádat zejména obce a města, svazky obcí, kraje, neziskové organizace, 
příspěvkové organizace, státní podniky a podnikatelské subjekty.  

Dotace může činit až 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů. Podpora je určena 
bioplynovým stanicím, které zpracovávají bioodpad. 

3) Ministerstvo průmyslu a obchodu – Operační program Podnikání a inovace  

Operační program Podnikání a inovace167 realizuje Prioritní osu 3 „Efektivní energie“. 
Cílem programu je stimulovat aktivitu podnikatelů snižování energetické náročnosti výroby, 
spotřeby primárních energetických zdrojů a vyššího využití obnovitelných a druhotných 
zdrojů a jejich udržitelný růst.  

Podporovanými subjekty jsou malé, střední a velké podniky. Formami podpory jsou 
podřízené úvěry s finančním příspěvkem a dotace. Podřízený úvěr s finančním příspěvkem 
může být poskytnut pouze malému a střednímu podnikateli. Podřízený úvěr je poskytován ve 
výši až 50 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 1 % p. a. Doba splatnosti podřízeného úvěru 

                                                 
166 http://www.opzp.cz/sekce/369/prioritni-osa-3/ (20.9.2012) 
167 http://www.mpo-oppi.cz/ekoenergie/ (19.9.2012) 
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sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 15 let a odklad splátek jistiny úvěru je 
maximálně 8 let (období podřízenosti). 

Minimální absolutní výše dotace činí 0,5 mil. Kč a maximálně 100 mil. Kč. Výše dotace 
ze způsobilých výdajů se pohybuje v rozmezí 30 % - 60 % podle velikosti podniku a regionu.  

Vývoj  
Podle údajů Energetického regulačního úřadu (ERÚ) se počet licencovaných 

bioplynových stanic a jejich instalovaný výkon dynamicky vyvíjí (obrázek 1), k čemuž 
bezpochyby přispívají i výše uvedené podpory. K 1. lednu 2012 bylo v ČR licencováno 264 
provozoven se souhrnným instalovaným elektrickým výkonem 167,67 MWe. 

Obr. 1: Počet licencovaných bioplynových stanic v ČR 

 
Zdroj: ERÚ 

Zvyšování počtu bioplynových stanic přispívá k naplňování cíle rozvoje obnovitelných 
zdrojů energie v roce 2020. Cíle jsou vymezeny ve směrnici 2009/28/ES, o podpoře využívání 
energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 
2003/30/ES. Jsou součástí tzv. klimaticko-energetického balíčku. Jejich naplňování je v gesci 
Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí a v oblasti produkce 
biomasy probíhá spolupráce s Ministerstvem zemědělství. Směrnice EU uvádí, aby členské 
státy EU zajistily podíl OZE v roce 2020 nejméně 20 % z celkové hrubé konečné spotřeby 
energie v EU. Národní cíl podílu OZE pro ČR je 13 %. Zároveň každý členský stát zajistí, aby 
podíl OZE v dopravě byl v roce 2020 nejméně 10 %. 

V následující části příspěvku je věnována pozornost zemědělským bioplynovým stanicím 
podpořeným z Programu rozvoje venkova z opatření III. 1. 1. b) a III. 1. 2. b). V období 2007 
– 2011 bylo v rámci těchto opatření schváleno 142 projektů na výstavbu nebo rekonstrukci 
bioplynové stanice. Rozdělení počtu žádostí odpovídá zemědělskému charakteru regionů 
v ČR (obrázek 2). Největší počet schválených žádostí byl v kraji Vysočina (22 %), následoval 
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Jihočeský kraj (15 %) a Středočeský kraj (14 %). Rozdělení celkových investičních výdajů je 
více méně shodné. 

Obrázek 2 znázorňuje rozdělení schválených žádostí o dotaci na výstavbu a rekonstrukci 
bioplynové stanice podle krajů, tabulka 1 a obrázek 3 informují o strukturálních 
charakteristikách žadatelů, velikosti investičních výdajů a míře investiční podpory z Programu 
rozvoje venkova za období 2007 - 2011. 

Obr. 2: Rozdělení schválených žádostí podle krajů (2007 – 2011) 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Tab. 1: Investiční výdaje do schválených projektů zemědělských bioplynových stanic 
podle právní formy 

Právní 
forma 
žadatele 

Počet 
schvál. 
ŽOD 

Průměrná 
výměra 

podniku (ha) 

Investiční 
výdaje 
(Kč/ha) 

Investiční 
výdaje 

(Kč/projekt) 

Investiční 
dotace 

(Kč/projekt)  
A.s. 55 2 391 31 451 75 207 080 18 326 881 
Družstvo 35 2 277 31 233 71 123 149 17 079 897 
S.r.o. 33 1 231 52 356 64 430 114 18 472 708 
Fyz. osoba 19 592 93 732 55 498 015 17 101 347 
Celkem 142 1 853 37 275 69 058 842 17 889 435 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z hlediska právní formy (tab. 1) směřoval největší počet schválených projektů do 
akciových společností s průměrnou výměrou 2 391 ha z. p., nejmenší počet žádostí byl 
schválen u podniků fyzických osob s průměrnou výměrou 592 ha z. p. Většinou se jedná o 
podniky se smíšenou rostlinnou a živočišnou výrobou. Z průměrných výměr podniků 
vyplývá, že investice do bioplynových stanic realizují především střední, velké a velmi velké 
zemědělské podniky, které mohou zabezpečit dostatek vstupů do bioplynové stanice a mohou 
nést relativně velké investiční výdaje spojené s výstavbou bioplynové stanice (průměrné 
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investiční výdaje na jeden projekt jsou 70 mil. Kč). Počet pracovníků u žadatelů o investiční 
podporu se nejčastěji pohyboval v intervalu od 50 do 99. 

Obr. 3: Procento zatravnění u žadatelů o dotaci na výstavbu a rekonstrukci BPS 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Relativně nízká míra zatravnění zemědělské půdy (obrázek 3) indikuje umístění 
bioplynových stanic převážně v produkčně intenzivních oblastech. 

Z Programu rozvoje venkova byla na jeden projekt schválena investiční dotace 
v průměrné výši 17,9 mil. Kč. Průměrná míra podpory činí 26 % z celkových investičních 
výdajů. Nejčastěji podniky žádaly o 30% dotaci investičních výdajů. Za období 2007 – 2011 
byly schváleny projekty s podporou v celkové výši 2,54 mld. Kč. Celkové investiční výdaje 
podniků do schválených projektů zemědělských bioplynových stanic činily ve sledovaném 
období 9,81 mld. Kč.  

Obrázek 3 znázorňuje rozdělení instalovaného elektrického výkonu bioplynových stanic, 
na jejichž výstavbu byly schváleny projekty v rámci Programu rozvoje venkova v období 
2007 – 2011. Projekty na rekonstrukci bioplynových stanic byly ze souboru vyřazeny (9 
projektů), aby nedocházelo ke zkreslení výsledků. Průměrný instalovaný elektrický výkon 
bioplynových stanic je 636,2 kWe, nejčastěji jsou budována zařízení o instalovaném 
elektrickém výkonu 400 – 600 kWe.   

Obr. 4: Instalovaný elektrický výkon zemědělských bioplynových stanic (2007 – 2011) 
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Investiční výdaj do výstavby bioplynové stanice závisí mimo jiné i na instalovaném 
elektrickém výkonu. Na 1 kWe instalovaného elektrického výkonu bylo vynaloženo nejčastěji 
100 – 150 tis. Kč.  

Závěr 
Bioplynové stanice jsou jedním z možných obnovitelných zdrojů energie a jejich rozvoj 

napomáhá plnit cíle rozvoje obnovitelných zdrojů energie. Z podnikového hlediska přispívají 
bioplynové stanice také k diverzifikaci zdrojů příjmu podniků. Bioplynové stanice se 
uplatňují mimo jiné v zemědělských podnicích, které produkují suroviny pro provoz zařízení 
na výrobu elektrické energie a tepla. Výstavba a rekonstrukce bioplynových stanic je 
podporována z řady dotačních programů. Analýza vývoje počtu licencovaných bioplynových 
stanic v ČR potvrzuje dynamický trend rozvoje produkce a využívání těchto obnovitelných 
zdrojů energie v českých podnicích. Významným zdrojem podpory bioplynových stanic je 
Program rozvoje venkova, z něhož je podporována výstavba a rekonstrukce bioplynových 
stanic v zemědělských podnicích. Analýza schválených žádostí z Programu rozvoje venkova 
za období 2007 – 2011 naznačuje, že bioplynové stanice jsou budovány zejména středními, 
velkými a velmi velkými podniky umístěnými převážně v produkčně intenzivních oblastech 
s dostatečnou vlastní surovinovou základnou pro plynulý provoz bioplynové stanice a 
s dostatečným kapitálovým zázemím pro relativně velké investiční výdaje spojené 
s výstavbou nebo navýšením výkonu bioplynových stanic.  
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Lidský kapitál a výkonnost podniku 
Human capital and business performance 

Petra Štamfestová 

ABSTRAKT   

Článek se zaobírá jedním z faktorů mající v Nové ekonomice nesporný vliv na výkonnost 
podniku a tím je lidský kapitál. V úvodu je poukázáno na jeho význam při budování 
konkurenční výhody podniku, následně je provedena literární rešerše za účelem zjistit pojetí 
lidského kapitálu, tzn. zjistit jeho obsah. Článek také zmiňuje jeden z přístupů měření 
lidského kapitálu a tím je Skandia navigator od prof. Edvinssona. Dále je zkoumán vliv 
lidského kapitálu, resp. jeho dimenzí na výkonnost podniku prostřednictvím studia 
empirických studií provedených za tímto účelem v zahraničí.  

Klí čová slova: lidský kapitál; výkonnost podniku; nová ekonomika. 

ABSTRACT   

The article discusses one of the factors which has undeniable impal in the New economy on 
business performance and that is the human capital. In the introduction the author points out 
its importance in building competitive advantage, then is done a literature review to identify 
the concept of human capital, ie. determine its content. The article also mentions one of the 
approaches of measuring human capital - the Skandia navigator from prof. Edvinsson. 
Furthermore, the influence of human capital, respectively. its dimensions on business 
performance is done through the study of empirical studies carried out for this purpose in 
abroad. 

Key words: human capital; business performance; new economy. 

JEL classification: G30 

 

Úvod 
Je nesporné, že v důsledku procesu globalizace bude výkonnost podniku čím dál tím více 

záviset na disponování lidským kapitálem, který jako jediný ze zdrojů, kterými podniky 
disponují, je schopen aktivně reagovat na turbulence a změny v jeho okolí. To potvrzují např. 
Wen-Ying a Chingfu, kdy říkají, že ,,intelektuální kapitál pomáhá podnikům ve zvyšování 
konkurenční výhody a hodnoty“ (Wen-Ying, Chingfu, 2005). Úspěch podniku tedy již závisí 
na zdrojích, které lze obtížně napodobit.  

Ideu lidského kapitálu a jeho nezbytnost pro ekonomický rozvoj lze najít již v pracích 
Marshalla (Marshall, 1890) či Smithe (Smith, 1976). Hlavní myšlenka, kterou prezentují je ta, 
že pro podnik je nejvíce hodnotné investování právě do lidského kapitálu. Marshall již 
dokonce v roce 1965 ve své publikaci ,,Principles of economics“ napsal, že: ,,znalosti jsou 
jedním z nejmocnějších nástrojů produkce“(Marshall, 1965). Na význam lidského, resp. 
intelektuálního kapitálu poukazují i např. Fraser a Hope, kteří uvádí, že intelektuální kapitál 
tvoří u podniku Coca-cola dokonce 96% její tržní hodnoty, u Microsoftu to bylo 94% a dále 
např. u General Electric kolem 80% (Fraser, Hope, 1997). 



381 

 

Vymezení lidského kapitálu 
Lidský kapitál lze chápat jako součást (podmnožinu) tzv. znalostního (intelektuálního 

kapitálu) kapitálu, jež Horibe vymezuje jako skupinu lidského, strukturálního (patenty, 
podnikové procesy, kultura) a zákaznického kapitálu (Horibe, 1999). Stejné dělení navrhuje i  
Sveiby, který definuje strukturální a zákaznický kapitál a lidský kapitál nahrazuje pojmem 
kapitál individuální (Sveiby, 1997). Naproti tomu např. Wexler zachovává lidský a 
strukturální kapitál jako Horibe a zákaznický kapitál definuje jako ,,kapitál vztahový“ 
(Wexler, 2002). 

Asi nejznámnější pojetí intelektuálního kapitálu je od prof. Edvinssona. Nezaměřuje se 
pouze na jeho dělení a definování, ale i na měření. Edvinsson a Malone definují intelektuální 
kapitál jako ,,vlastnictví znalostí, aplikovaných zkušeností, podnikové technologie, vztahů se 
zákazníky a profesionálních dovedností, které poskytují konkurenční výhodu na trhu“ 
(Edvinsson, Malone, 1997b). Model prof. Edvinssona je znám pod pojmem Skandia 
navigator. Skandia je významná pojišťovací a finanční společnost ve Švédsku. V podstatě se 
jedná o manažerský nástroj pro měření intelektuálního kapitálu. Syntetickým ukazatelem se 
pro Edvinssona stala tržní hodnota podniku a dále zkoumal, čím je tvořena. Model tedy slouží 
pro porozumění tvorby hodnoty. Edvinsson došel k tomu, že tato hodnota je budována 
finančním a intelektuálním kapitálem, které podnik vlastní. Toto ukazuje následující obrázek, 
jakožto i další dekompozici intelektuálního kapitálu. 

Obr. 1: Dekompozice tržní hodnoty dle Edvinssona 

 
Zdroj: Edvinsson, L.; Malone, M. S. (1997b): Intellectual capital – Realizing your company’s true value by 

finding its hidden roots. New York, NY: Harper Business 

 

Intelektuální kapitál je zde vnímám jako klíčový zdroj tvorby hodnoty pro akcionáře, 
manažery a ostatní zainteresované skupiny. Edvinsson pojímal nejprve intelektuální kapitál 
jako sumu lidského a strukturálního kapitálu (Edvinsson, 1997a), nicméně o pět let později 
tento vztah součtu změnil na vztah součinu (Edvinsson, 2002). Tato malá, ale významná 
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změna měla ukázat na dynamiku intelektuálního kapitálu, kdy Edvinsson k tomu říká: ,,Celek 
bývá častokrát větší než-li pouhý součet jeho částí“ (Edvinsson, 2002). Lidským kapitálem se 
myslí znalosti, dovednosti a kapacity zaměstnanců. Strukturální kapitál obsahuje patenty, 
obchodní značky, hardware, software, databáze, podnikovou kulturu a kapacity podniku. 
Zásadní rozdíl mezi lidským a strukturálním kapitálem je ten, že zatímco lidský kapitál z 
podniku zmizí v okamžiku, kdy zaměstnanci odejdou domů, strukturální kapitál nemůže z 
podniku zmizet zároveň se zaměstnanci. 

Strukturální kapitál se skládá ze zákaznického a organizačního kapitálu. Zákaznický 
kapitál tvoří vztahy se zákazníky. Organizační kapitál je tvořen procesním a inovačním 
kapitálem, který se skládá z duševního vlastnictví a dalších nehmotných aktiv. 

Nicméně dekompozice intelektuálního kapitálu na nižší složky není celý model Skandia 
navigator, resp. celá jeho podstata. Podstata Skandia navigator vychází z Balanced scorecard, 
který obsahuje dimenzi učení se a růstu, nicméně neobsahuje detailnější návod, které oblasti 
(dimenze) znalostí by měly být měřeny. Skandia navigator jako jeden z mála modelů se 
zaměřuje i na měření znalostního kapitálu.  

Skandia navigator je tedy typ BSC, který navrhuje hodnotit pět dimenzí výkonnosti. BSC 
obsahuje čtyři dimenze – finanční, zákaznickou, interních procesů a učení se a růstu. Skandia 
navigator obsahuje pět dimenzí, a to finanční, zákaznickou, procesů, obnovy a rozvoje 
(dimenze inovací) a dimenzi lidských zdrojů, která není obsažena v BSC. Základní rozdíl je 
tedy v tom, že v BSC není samostatná oblast lidských zdrojů, ale její hodnocení je obsaženo 
v oblasti učení se a růstu. Investice do inovací, jež tvoří hlavní podstatu oblasti obnovy a 
rozvoje v modelu Skandia navigator lze v BSC zahrnout do oblasti interních procesů (Ashton, 
2005). V podstatě oblast učení se a růstu z BSC je zde nahrazena dvěmi oblastmi – lidských 
zdrojů a obnovy a rozvoje.  

Skandia navigator byl vytvořen na základě výše zmíněné klasifikace intelektuálního 
kapitálu, který v podstatě prostupuje všechny jeho dimenze kromě oblasti finanční, která 
ukazuje na historickou výkonnost podniku, např. ve formě ziskovosti či růstu požadovaném 
stakeholdery podniku. Vizualizace modelu a zároveň implementaci intelektuálního kapitálu 
do modelu ukazuje následující obrázek. 

 
Zdroj: Edvinsson, L.; Malone, M. S. (1997b): Intellectual capital – Realizing your company’s true value by 

finding its hidden roots. New York, NY: Harper Business 
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Jak je vidět, uspořádání sledovaných oblastí tvoří jakýsi dům. Finanční oblast tvoří 
střechu, v  centru podniku leží lidské zdroje, které tvoří tzv. srdce podniku, což má 
znázorňovat skutečnost, že lidský kapitál je kritický pro tvorbu hodnoty podniku. Zákazníci a 
procesy tvoří zdi a základy jsou tvořeny oblastí obnovy a rozvoje. Nikoliv finanční oblast, ale 
nefinanční oblasti obsahují intelektuální kapitál. Zákaznická oblast měří jednu výše 
definovanou součást intelektuálního kapitálu. Procesní oblast je částí měření strukturálního 
kapitálu a jeho další součástí je dimenze měření nazvaná obnova a rozvoj. Dimenze lidských 
zdrojů je poslední součástí intelektuálního kapitálu (Edvinsson a Malone, 1997b). Zákaznická 
oblast zahrnuje široký soubor vztahů se zákazníky, založených ve velké míře na procesní 
oblasti a oblasti lidských zdrojů. Procesní oblast se týká efektivity a efektivnosti interních 
procesů, které podporují uspokojování požadavků zákazníků. Oblast lidských zdrojů zahrnuje 
znalosti, dovednosti a schopnosti zaměstnanců, které jim umožňují uspokojovat potřeby 
zákazníků či poskytovat další hodnotné služby pro organizaci. Oblast obnovy a rozvoje se 
týká investic (inovací) vynaložených za účelem podpory zákaznické, procesní a oblasti 
lidských zdrojů a pro jejich zlepšení v budoucnosti. (Ashton, 2005).  

Skandia navigator je tedy také konceptem pro hodnocení výkonnosti celého podniku, 
který bere v úvahu i nefinanční ukazatele, kde si konkrétní ukazatele, které bude podnik 
sledovat, vybere sám. Pro zajímavost lze uvést, že pro hodnocení, resp. měření intelektuálního 
kapitálu Edvinsson a kol. navrhl 164 ukazatelů, mezi nimiž lze nalézt např. ukazatel sledující 
procento zaměstnanců mladších 40 let, počet žen v manažerských pozicích či průměrný věk 
zaměstnance (rutletge.com, 2012). Zde ovšem může vyvstat otázka, nakolik jsou tyto 
ukazatele relevantní k měření úrovně intelektuálního kapitálu podniku.  

V literatuře lze nalézt poměrně rozličné pojetí jak intelektuálního, tak lidského kapitálu. 
Roos a kol. definují intelektuální kapitál jako ,,sumu znalostí členů podniku a praktický 
přerod těchto znalostí do formy ochranných známek, patentů a značek“ (Roos a kol., 1997). 
Dle Bontise je intelektuální kapitál ,,sada nehmotných zdrojů a jejich toků“ (Bontis, 2001).  
Jako ,,zdroj nehmotných aktiv, který se zpravidla neobjevuje v rozvaze“ tento kapitál uchopují 
Edvinson a Malone (Edvinson, Malone, 1997). Jako ,,znalost, která může být přeměna v zisk“ 
chápe intelektuální kapitál Harrison a Sullivan (Harrison, Sullivan, 2000). Podobně jako 
,,sadu nehmotných znalostí, která podporuje schopnost podniku generovat zisk nyní a 
v budoucnosti“ definuje tento kapitál Fernstrom a kol. (Fernstrom a kol., 2004). Lev 
vymezuje intelektuální kapitál jako ,,zdroje budoucí hodnoty, které jsou generovány 
inovacemi, jedinečným podnikovým designem nebo praktikami lidských zdrojů“  (Lev, 2001).  

Co se týče vymezení podmnožiny intelektuálního kapitálu, tedy kapitálu lidského, např. 
Schultz ho definuje jako ,,klíčový element ve zvyšování bohatství podniku a zaměstnanců pro 
zvyšování produktivity, jakožto udržitelné konkurenční výhody“ (Schultz, 1993). Dzinkowski 
pojímá lidský kapitál jako ,,sumu znalostí, dovedností, inovací a kapacit zaměstnanců pro 
dosažení cílů“  (Dzinkowski, 2000). Rastogi říká, že lidský kapitál ,,je významný vstup pro 
podnik, zejména v případě kontinuálního zlepšování znalostí, dovedností a schopností 
zaměstnanců“  (Rastogi, 2002).  

Jak je vidět na výše uvedené rešerší pojetí intelektuálního, resp. lidského kapitálu, jen 
stěží lze vytvořit jeho jednotnou definici. Tato divergence je dle Bontise dána tím, že tato 
oblast zkoumání je teprve v ,,embryonálním stádiu“ (Bontis, 2002).  
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Vliv lidského kapitálu na výkonnost podniku 
O tom, že není pochyb, že lidský kapitál, jeho řízení a budování ústí do vyšší 

konkurenceschopnosti a výkonnosti mluví např. Barney či Agarwala (Barney, 1995,  
Agarwala, 2003). V rámci objektivnosti je ale třeba dodat, že studie zabývající se zkoumáním 
tohoto vztahu se liší v nalezení síly tohoto vztahu. Výstupem některých studií je nalezení 
průměrného či dokonce velmi silného pozitivního vztahu, mezi tyto studie patří např. práce 
Gartnera či Frese (Gartner a kol., 1990, Frese a kol., 2007), na druhou stanu lze nalézt i 
takové studie, které mluví také o pozitivním vztahu, avšak velmi slabém. Mezi tyto práce lze 
zařadit studii od Davidssona a kol. či od Gimena a kol. (Davidsson a kol, 2003, Gimeno, 
1997). Vysvětlení tohoto jevu lze spatřovat v tom, že jednotlivé studie se liší konceptualizací 
lidského kapitálu, jakožto i ve výběru indikátorů měřících výkonnost podniku, resp. jeho 
úspěšnost.  

 Při zkoumání vztahu mezi intelektuálním, resp. lidským kapitálem se jako zásadní 
problém ukazuje měření intelektuálního kapitálu (Puntillo, 2009). Co se týče měření 
výkonnosti, většina autorů ji pojímá jako finanční výkonnost a měří ji standardními nástroji 
finanční analýzy, zejména pomocí ukazatelů rentability, jako jsou ROA, ROI, ale také pomocí 
EPS či jen EAT (Grossman, 2000, Selvarajan a kol., 2007). Nicméně výkonnost podniku se 
dá měřit na základě přístupu ,,vnímané výkonnosti“ pomocí Likertových škal z top 
manažerské perspektivy (Selvarajan a kol., 2007). 

Při měření intelektuálního (lidského) nejčastěji tedy vyvstává otázka, jaké dimenze 
lidského kapitálu a jak měřit a druhou otázkou je, jaký je jejich vliv na výkonnost podniku. 
Např. Lumpkin a Dess ve svém článku z roku 2005 v rámci filozofie lidského kapitálu 
zkoumali vztah mezi inovativností a výkonností podniku, přičemž došli k závěru, že mezi 
těmito dvěmi koncepty existuje významný vztah (Lumpkin, Dess, 2005). Inovativnost 
zahrnuje do svého modelu i výše zmíněný Roos (Roos a kol., 1997b). Tudíž se ukazuje jako 
důležité měřit inovativnost lidských zdrojů podniku.  

Jako další významná oblast řízení a hodnocení se ukazuje vzdělávání zaměstnanců. Je to 
aktivita, která má pozitivní vliv na kvalitu a produktivitu zaměstnanců. Investice do vzdělání 
se tedy podniku tzv. vyplatí, což např. ukazuje i Green, kdy říká, že absence vzdělávání vede 
k nižší konkurenceschopnosti podniku (Green, 1993). Vliv výdajů na vzdělávání zaměstnanců 
na výkonnost (přidanou hodnotu) zkoumali na vzorku 10 000 francouzských podniků Carriou 
a Jeger. Výzkum probíhal v letech 1989 – 1992 a předem zmíněný vliv byl zkoumán 
v každém roku samostatně a tento vliv byl shledán jako pozitivní a významný (Carriou, Jeger, 
1997). 

Dalšími součástmi lidského kapitálu, které je třeba sledovat, měřit, řídit, jelikož mají také 
dopad na výkonnost podniku, jsou motivace a spokojenost zaměstnanců, přičemž i tyto dvě 
kategorie jsou mezi sebou provázány. Na základě Vroomovi (Vroom, 1964) teorie očekávání 
motivační potřeby zaměstnanců ovlivňují jejich chování při práci a pokud věří a vědí, že jich 
úsilí vede k určitému a žádoucímu výsledku, tím dochází k uspokojení z odvedené práce, což 
s dalšími aspekty pracovního prostředí slouží jako silné motivátory individuální výkonnosti 
(Herzberg, 1966), které je neoddělitelně spjata s úspěchem či neúspěchem podniku. Mezi 
studie, které empiricky prokázaly přímý vztah mezi motivací zaměstnanců a jejich 
spokojeností, patří např. práce Stinsona a Johnsona, Rothmanna a Coetzera či Du Plessise 
(Stinson a Jonhnson, 1977, Rothmann a Coetzer, 2002, Du Plessis, 2003).  

Jako nástroj motivace (přesněji řečeno stimulace zaměstnanců) užívají podniky tzv. 
odměňovací systém, čímž se snaží zvýšit jejich produktivitu a prostřednictvím jí samotnou 
výkonnost podniku. Tuto skutečnost potvrzuje např. studie od Grungora (Grungor, 2011). Ve 



385 

 

stejném duchu mluví i Bishop, kdy došel k tomu, že nastavení odměňování zaměstnanců má 
za následek diferenciaci produktivity mezi nimi (Bishop, 1987). V roce 1999 Gerthart ve 
svém výzkumu došel k tomu, že změna (zlepšení) o jednu směrodatnou odchylku od průměru 
v řízení lidských zdrojů za účelem zvýšit pracovní schopnosti či motivaci byla spojena zhruba 
s o 20% lepší finanční výkoností podniku (Gerthart, 2005).  

Existuje poměrně velké množství studií, zabývajících se tím, zda a jaké praktiky 
managementu lidských zdrojů ovlivňují výkonnost podniku nebo studie zkoumající vztah 
mezi spokojeností z práce a individuální výkonností, ale poměrně obtížně lze nalézt práce, 
které zkoumají vztah spokojeností z práce a výkonností podniku. Jednou takovou prací je 
práce od Pattersona a kol. (Patterson a kol., 1997). Jednou z jejich čtyř výzkumných otázek 
byla právě otázka, zda existuje vztah mezi spokojeností z práce a pociťováním závazků 
k podniku a výkonností podniku. Výsledkem bylo, že pracovní spokojenost, rovněž jako 
pociťování závazků k podniku vysvětluje 5% ve změně ziskovosti na zaměstnance mezi 
jednotlivými podniky. Ve vztahu ke změně produktivity, spokojenost z práce vysvětlila 16% 
rozdílu mezi podniky v jejich následné změně výkonu, pociťováním závazku k podniku bylo 
vysvětleno okolo 7% rozdílu. Výsledky tedy ukazují, že čím více budou zaměstnanci 
spokojeni se svou prací, tím je pravděpodobnější, že se budou zlepšovat výsledky podniku, co 
se týče ziskovosti a produktivity (Patterson a kol., 1997).  

Závěr 
Jak vyplývá z předešlého textu, velmi důležitou oblastí, na kterou by se měly podniky 

zaměřit, pokud chtějí zlepšit svoji výkonnost, je oblast lidských zdrojů. Znalosti a vědomosti 
zaměstnanců se tak stávají kritické pro přežití podniků v dnešní době. Ty totiž zabezpečují, 
resp. vytvářejí potenciál pro tvorbu inovací, jejichž účelem je lépe přizpůsobovat produkci a 
chod procesů v podniku potřebám zákazníků. Zároveň je třeba zdůraznit, že se nejedná pouze 
o tzv. hard skills, ale neméně důležité jsou tzv. soft skills, což znamená, že je třeba klást důraz 
a rozvíjet tvůrčí schopnosti, jakožto sociální a komunikační dovednosti zaměstnanců. 
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Působení faktorů lokálního a globálního prostředí na 
mezinárodní marketingové strategie s ohledem na 

výkonnost firmy  
Impact of local and global environment factors on international 

marketing strategies with respect to company performance  

Veronika Techlová∗ 

ABSTRAKT   

V rámci svého příspěvku bych se ráda zaměřila na rozbor marketingových strategií s ohledem 
na působení vlivů lokálního a globálního prostředí. V první části se věnuji definování 
marketingových strategií. Navazuje pojednání o marketingových koncepcích, přičemž 
popisuji dva odlišné přístupy klasifikace. V další části jsou uvedeny zákonitosti adaptace 
marketingových strategií. Poslední kapitola příspěvku rozebírá praktické stránky adaptace 
marketingového mixu, se zaměřením na komunikaci, na příkladu jedné farmaceutické 
společnosti. 

Klí čová slova: Marketingová strategie; Komunikace; Marketingový mix. 

ABSTRACT   

In my paper I would like to focus on description of marketing strategies with respect to 
impact of local and global environment influences. First part deals with definition of 
marketing strategies. Exposition about marketing concepts follows; in the process I describe 
two different approaches of classification. Next part presents regularities coming from 
marketing strategies adaptation. Last chapter examines practical aspects of marketing mix 
adaptation, focusing on communication, on example of one pharmaceutical company. 

Key words: Marketing strategy; Communication; Marketing mix. 

Úvod 
Mezinárodní podnikatelské prostředí prochází postupně změnami, zejména od 90. let, 

které výrazně působí na reálné fungování aktivit podnikatelských subjektů. To sebou přináší 
fakt, že jsou společnosti stále rychleji ovlivňovány a formovány měnícím se prostředím na 
trzích, na nichž působí. Svět se globalizuje, ale mezinárodní prostředí je nadále 
charakterizováno existencí odlišných národů a kultur s vlastními specifickými prvky způsobu 
života a mentality, které ovlivňují celou oblast podnikání a výkonnost firem. Tyto změny se 
pak musí velice rychle promítnout do činností a rozhodovacích procesů organizací. Protože 
schopnost neustále se přizpůsobovat novým potřebám a požadavkům trhu předurčuje 
úspěšnou existenci společností na globálním trhu. 

Podnikatelské prostředí bylo a stále je do značné míry ovlivněno prostředím nejistoty, 
které bylo způsobeno nástupem celosvětové krize, ve které se stále světová ekonomika 
nachází. Dopady této celosvětové krize na mezinárodní podnikatelské prostředí lze pozorovat 
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zejména ve dvou směrech: jednak ve zvýšené opatrnosti firem vůči svým obchodním 
partnerům a jednak ve snaze systematicky snižovat náklady v rámci organizace, přičemž je 
patrné, že právě rozpočty na marketingové aktivity jsou často škrtány na prvním místě.  

Motivy a důvody mezinárodního marketingového úsilí firmy lze dělit na168: 

• ekonomické kontra ne-ekonomické důvody, 

• defenzivní kontra ofenzivní důvody, a 

• důvody orientované na prostředky, produkci a odbyt. 

Důležité tedy je, aby společnosti, přes tento nepříznivý trend, dokázali v mezinárodním 
prostředí fungovat i s omezenými zdroji a věrni svým marketingovým strategiím propagovat 
své produkty, a tím udrželi svojí existenci na trhu.  

Marketingové strategie 
Marketingová strategie představu nezbytnou součást podnikové strategie, tím že stanovuje 

způsob jakým dosáhnout marketingových cílů, jejichž splněním má společnost docílit svých 
celkových cílů. Marketingovou strategii lze také pojmout jako strategickou filozofii 
podnikatelské činnosti a/nebo jako strategii konkrétní společnosti na konkrétním 
mezinárodním trhu. Následující dvojice definice ilustruje vnímání mezinárodních 
marketingových strategií slovy vybraných autorů. 

„Mezinárodní marketing může být definován jako plánování a realizace opatření, jejichž 
prostřednictvím mají být realizovány žádané výměnné procesy mezi podnikem a jeho 
zahraničními trhy.“169 

„Mezinárodní marketing je podnikatelská filozofie zaměřená na uspokojování potřeb a přání 
zákazníků na mezinárodních trzích. Cílem mezinárodní marketingové strategie je vytvářet 
maximální hodnotu pro firemní partnery díky optimalizaci firemních zdrojů a vyhledávání 
podnikatelských příležitostí na mezinárodních trzích.“170 

Společným jmenovatelem těchto definic je uspokojování potřeb zákazníků na 
mezinárodních trzích. Důležitým poznatkem je, že mezinárodní marketing využívá v mnohém 
stejné postupy, jako marketing na domácím trhu. Tedy v praxi je to při tvorbě strategií. 

Pro stanovení vhodné marketingové strategie je nutné analyzovat v rámci výzkumu 
informace o prostředí, ve kterém společnost bude působit, společně s prvky tohoto prostředí 
(zákazníci, konkurenti). Dalším krokem je určení interních silných a slabých stránek 
společnosti včetně určení externích hrozeb a příležitostí, pomocí vhodného nástroje, např. 
SWOT analýza. Na základě těchto informací je možné stanovit marketingové cíle, které se 
tradičně vážou k určité výši zisku, návratnosti investic, získání tržního podílu atd. 

Společnost musí svoje rozhodovací procesy také zakládat na znalosti a určení, jací 
spotřebitelé jsou na tom kterém trhu, jaké produkty kupují, k jakému účelu je používají a jaké 
stimuly ovlivňují jejich kupní rozhodování. Mezi tyto stimuly patří: kultura, sociální vlivy, 
osobní a psychologické faktory. 
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Předpoklad vypracování účinné a vhodné marketingové strategie je obsažen v dalším 
kroku a to v segmentaci trhu. V rámci segmentace jsou vytvářeny skupiny potenciálních 
zákazníků, kteří se vyznačují podobným kupním chováním, potřebami a kupními zvyklostmi. 
Proces mezinárodní segmentace pak může probíhat na základě geografických (klima, hustota 
zalidnění), socioekonomických (příjmy, vzdělání, struktura výdajů), demografických (věk, 
pohlaví, vzdělání), psychografických (hodnoty, životní styl) a behaviorálních kritérií 
(rozdělení uživatelů podle kupního chování – prvotní, pravidelný uživatel).  

Po provedení segmentace trhu je nutné určit, který ze segmentů se jeví jako nejslibnější 
(velikost, růst, konkurence) a jakým způsobem provést positioning produktu s ohledem na 
získání co nejvíce zákazníků. 

Koncepce mezinárodního marketingu 
V odborné literatuře existuje několik koncepcí, které mohou zvolit nadnárodní společnosti při 
plánování svých mezinárodních marketingových aktivit. Níže uvádím koncepce podle H. 
Machkové.171 

• Vývozní marketing. V rámci této strategie dochází k výraznému přizpůsobení produktu a 
celého marketingového mixu jednotlivým národním trhům. 

• Globální marketing. V rámci této strategie je celý svět vnímám jako jeden trh. Hlavním 
cílem je prodej stejného produktu stejným způsobem na všech trzích. Tato strategie je 
vhodná pro identické trhy v různých zemích. Existuje vysoká míra koordinace aktivit, a 
aktivity jsou alokovány do nejvhodnějších zemí. Výhodou je zlepšená vyjednávací pozice 
vůči distributorům a úspory související se standardizací (úspory z rozsahu). Vzhledem 
k celosvětové konkurenci a velkým investicím do výzkumu a vývoje je častou výhodou 
také vysoká kvalita produktů a větší spotřebitelská základna. Nevýhody spočívají v nižší 
flexibilit ě a nižším uspokojení náročnějších zákazníků. 

• Interkulturní marketing. Tato strategie se soustředí na kulturní a sociální odlišnosti. 
Vzhledem k tomu, že specifický přístup ke každé jednotlivé zemi je příliš nákladný, 
využívají marketéři regionální pohled, který se zaměřuje na společné rysy v rámci 
regionu. Aktivity jsou koordinovány a optimalizovány v rámci daného regionu (např. EU, 
Asie, Jižní Amerika). Regionální strategie je podobná strategii globální, jen je aplikovaná 
na menší počet zemí a snaží se najít rovnováhu mezi přizpůsobením národním 
podmínkám a globalizačním tendencím. Výhody této strategie spočívají v úsporách 
z rozsahu, větší flexibilitě, konzistentnosti image značky a využití pozitivního efektu 
přelévání. Strategie využívá standardizace základních charakteristik produktů a zároveň 
levnějších adaptací marketingového mixu, např. menší balení, sponzoring, chuť výrobku 
apod. 

Vzhledem k existenci značných rozdílů v příjmech, hodnotách, životním stylu, 
sdělovacích prostředcích, způsobů prodeje, je nutné marketingovou strategii vždy přizpůsobit 
místním podmínkám. S respektováním skutečnosti, že klíčové je zjištění potřeb cílových 
zákazníků. 

Jiným pohledem na marketingové strategie je pohled na mezinárodní marketingovou 
strategii jako na mezinárodní marketingovou politiku, která může z pohledu společnosti 
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sledovat čtyři různé orientace: etnocentrickou, polycentrickou, regiocentrickou a 
geocentrickou. 

V případě, že společnost zvolí etnocentrickou strategii, je její marketingový přístup 
ovlivněn zvyklostmi a preferencemi na domácím trhu. Na zahraniční trhy potom firma 
proniká stejným způsobem, jako na domácí trhy, aniž by brala v úvahu jejich jedinečný 
charakter. Společnost, která zvolí polycentrický přístup (opačný přístup), přistupuje 
k zahraničním trhům tak, že v každé zemi zakládá nezávislé pobočky, které se přizpůsobují 
požadavkům hostitelských zemí a které realizují svou vlastní marketingovou strategii. Naproti 
tomu regiocentrické a geocentrické přístupy jsou více globalizující, protože posuzují skupinu 
zemí jako region, nebo celý svět jako potenciální jednotný trh, aniž by zohlednily národní 
rozdíly na jednotlivých trzích. 

Zákonitosti adaptace marketingové strategie  
Úspěšná marketingová strategie závisí na tom, jak se podaří sladit strategii společnosti se 

zjištěnými potřebami zákazníků. Aby mohly být tyto potřeby co nejlépe uspokojeny, je nutné 
zjistit: kdo, co, proč, kde a kdy nakupuje.  

Společnosti, které vstupují na zahraniční trhy, musí řešit otázku, do jaké míry je nezbytné 
přizpůsobit marketingovou koncepci a nástroje marketingového mixu podmínkám, které 
panují na těchto trzích.  

Spotřební chování v různých kulturách v sobě obsahuje některé univerzální prvky, 
zároveň ale lze uvést několik kategorií vlivu kultury: vliv na hierarchii potřeb, vliv na 
hodnotovou orientaci (systém hodnot), vliv na individualismus nebo skupinové zaměření, vliv 
na instituce, vliv na společenské konvence, vliv na životní návyky a zvyklosti, vliv na některé 
osobní faktory chování spotřebitele (loajalita, způsob poznávání, vnímání rizika).172  

Výše zmíněná sociálně-kulturní specifika je spolu s možným vlivem na zákazníka nutno 
zohlednit v marketingové strategii. Součástí všech marketingových rozhodnutí musí být 
úvahy o tom, do jaké míry je vhodná adaptace marketingové strategie a jejích nástrojů ve 
smyslu přiblížení se co nejvíce očekávání a požadavkům zákazníků, potažmo jejich chování a 
rozhodování. Sociálně-kulturní specifika je nutné brát v úvahu již při přípravě a realizaci 
marketingových výzkumů, následné segmentaci trhu, sestavování marketingového mixu resp. 
při řízení všech podnikových mezinárodních marketingových aktivitách. Obecně platí, čím je 
daná kultura odlišnější, tím více je nutné přizpůsobit se, naopak kultury podobné, umožňují 
více standardizované postupy.173 

Důležitým rozhodnutím, které společnost musí učinit, je otázka personálního obsazení 
řídících funkcí v zahraničních pobočkách. V tomto případě se mohou společnosti ubírat 
dvěma směry. Buď dávají přednost vyslání manažerů z vlastních řad, kteří jsou před 
odjezdem vybráni na základě určených přísných kritérií a kteří se musí proškolit po odborné, 
jazykové stránce a především poznat kulturní zvyklosti, aby se sžili s místní kulturou. Nebo 
společnosti dávají přednost hledání schopných manažerů a dalších zaměstnanců z řad 
místních obyvatel, u kterých je nespornou výhodou znalost místního prostředí včetně 
jazykové vybavenosti a z toho vyplývající lepší přizpůsobivost. Většina společností volí 
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určitý kompromis, zlatou střední cestu, kdy zaměstnává jak zahraniční tak místní manažery a 
zaměstnance.  

Příprava zahraničních aktivit zahrnuje další činnosti, které jsou nezbytné pro vstup a 
zahájení činnosti na zahraničních trzích. Patří sem zejména aktivity typu: budování partnerství 
a zajištění financování. 

Adaptace marketingové strategie – aplikace marketingového mixu na 
základě zkušeností z praxe 

V následující kapitole bych chtěla nastínit příklad aplikace jedné z koncepcí mezinárodní 
marketingové strategie a to ve formě adaptace prvků marketingového mixu. Budu popisovat 
přístup, který je uplatňován v české pobočce jedné nadnárodní farmaceutické společnosti. 
Jedná se o společnost, která působí ve více než 180 státech světa a nabízí kompletní portfolio 
produktů se specializací na oftalmologii. Společnost investuje velké finanční prostředky do 
výzkumu a vývoje nových produktů. Cílem je odlišit se od konkurence, přinášet vysoce 
inovativní produkty, jejichž prostřednictvím pak dochází k uspokojování potřeba přání 
zákazníků. 

V této společnosti působím v oddělení Regulatory Affairs a jsem zodpovědná za Quality 
Assurance a Compliance. Vzhledem k rozsahu problematiky marketingových strategií, se 
zaměřím pouze na adaptaci v rámci marketingového mixu a na příkladech uvedu adaptaci 
komunikační strategie prodejní divize Vision Care. Tato divize má ve svém portfoliu 
kontaktní čočky a roztoky pro péči o kontaktní čočky.  

Celá společnost resp. divize Vision Care uplatňuje koncepci interkulturního marketingu. 
V rámci této strategie využívá a priori mezinárodního přístupu k tvorbě strategií, což 
znamená, že mateřská společnost již ve fázi výzkumu a vývoje nových produktů počítá 
s jejich uplatněním na světovém trhu a proto vyvíjí produkty pro mezinárodní použití. Snaží 
se maximálně využít standardizovaných postupů, které adaptuje na místní podmínky. 
Výhodou tohoto přístupu je, že zohledňuje socio-kulturní odlišnosti zákazníků v jednotlivých 
zemích resp. regiónech a zaměřuje se pak následně na méně nákladné místní adaptace 
produktů (velikost balení, barva), cenové politiky (menší balení za nižší ceny) a v neposlední 
řadě komunikační politiky (známé osobnosti, sponzoring). 

Pokud bychom posuzovali marketingovou strategii podle druhého kritéria, které jsem 
uvedla výše, tak popisovaná společnost prosazuje v rámci svých aktivit kombinaci 
polycentrické a regiocentrické marketingové strategie. 

Společnost neadaptuje své produkty pro každý jednotlivý trh, protože to by bylo značně 
neefektivní a nákladné. Naopak byly identifikovány určité geografické zóny, tzv. regiony, 
které se podobají právě socio-kulturním zázemím, tedy jde o podobnost tradic, hodnot, 
postojů, náboženství a spotřebních zvyklostí, které pak může ze své pozice jednodušeji 
obsluhovat. V praxi se jedná o následující regiony: EURMEA (Evropa, Střední Východ a 
Afrika), LACAR (Latinská Amerika, Karibik), CAFE (Kanada, Austrálie, Dálný Východ). 
Tyto regiony se pak pro snazší řízení dále člením, např. Česká republika, Slovenská republika, 
Polsko a Maďarsko tvoří region Střední Evropy.  

V principu tedy jde o to, že globální marketing vymýšlí a vytváří marketingové strategie, 
ty podstupuje marketingovým oddělením jednotlivých regionů, aby mohly být adaptovány na 
místní podmínky. Všechny strategie musí být před aplikací do praxe otestovány, zda jsou 
vhodné a použitelné. Na úrovni regionu pak marketingové oddělení posílá na jednotlivé 
pobočky adaptované marketingové materiály spolu s doporučeným způsobem použití.  
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V případě Public Relations je možné si více přetvářet strategie s ohledem na místní specifika 
trhu, včetně výběru médií a formy komunikace. 

Produktová strategie 

Obecně: V mezinárodním pojetí může být produkt národní, multinacionální nebo globální. 
Rozhodnutí o diferenciaci produktu ovlivňují preference a potřeby zákazníků, náklady na 
adaptaci, legislativní regulace trhu a kupní síla zákazníků. Nejčastěji prováděné adaptace se 
týkají obalu produktu – velikost obalu, použité barvy, obalový materiál, popisky. 

Divize Vision Care: Strategie vychází ze strategie tvořené v rámci mateřské společnosti, 
s cílem specializace se na kompletní portfolio produktů určených pro péči o zrak. Všechny 
značky uváděných produktů jsou globální značky, které se používají na všech trzích stejně, 
pro lokální trhy se neadaptují a jejich jména se nepřekládají. Výhodu v tomto přístupu vidím 
v úspoře komunikačních nákladů a možnosti získat mezinárodní povědomí a známost značky. 
Nevýhodu lze spatřit v náročnosti grafického a slovního zpracování, ve smyslu snadné 
vyslovitelnosti a zapamatovatelnosti a vyvarování se případných nevhodných asociací. 

Cenová strategie 

Obecně: V mezinárodním obchodě závisí rozhodování o cenové politice nejen na úrovni 
poptávky a konkurence, ale také na inflaci, fluktuaci měny, kupní síle obyvatel a státní 
regulaci. Mezi další faktory patří celková mezinárodní strategie firmy, forma vstupu na 
zahraniční trhy a positioning produktu. Cena je samozřejmě také závislá na výrobních 
nákladech, nákladech na propagaci (komunikaci) a distribuci.  

Divize Vision Care: společnost sleduje strategii prémiových produktů, u kterých je 
stanovena vysoká cena, která odpovídá vysoké kvalitě produktů. Vysoká cena odráží vysoké 
náklady na výzkum a vývoj a také na propagaci produktů. Ceny jsou navíc srovnávány 
s cenami konkurence, tak aby byly konkurenční, ale přesto je patrné, že jsou v porovnání 
s konkurencí spíše na vyšší úrovni. Tento fakt musí být samozřejmě podpořen účinnou a 
přesvědčivou komunikační strategií.  

Distribu ční strategie 

Obecně: Volba distribuční cesty závisí na typu produktu. Délka distribučního řetězce 
nezávisí pouze na rozhodnutí společnosti, ale také do značné míry na místních zvyklostech 
v rámci cílových trhů. Důležitým faktem je, že distribuční politika ovlivňuje všechny prvky 
marketingového mixu. U produktu je to např. velikost balení, použitý materiál, v případě 
komunikace jsou to POS materiály v maloobchodech a konečně u ceny, se často právě 
distribuční náklady promítají do koncové ceny za produkt. 

Divize Vision Care: Zboží je doručováno nepřímými distribučními cestami a 
mezičlánkem v distribučním řetězci je specializovaný maloobchod, který nabízí a prodává 
zboží konečným zákazníkům. Jedná se o lékárny a optiky, v menší míře ordinace očních 
lékařů. Divize využívá při svých distribučních aktivitách výhradní distribuci, která odráží 
záměr společnosti nabízet produkty pouze prostřednictvím malého počtu vybraných prodejců 
(nejčastěji lékárny a optiky, případně ordinace očních lékařů). Zdůvodnění tohoto způsobu 
distribuce je jednoduché. Lékárna svým charakterem dodává produktu v očích zákazníka 
jistotu a záruku kvality a bezpečnosti. V případě optiky, je to zase praktický požadavek, 
kontaktní čočky musí být vydány a aplikovány kvalifikovaným specialistou (optometrista) na 
základě provedení měření zraku na místě.  
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Komunikační strategie 

Obecně: Nejvíce kulturně podmíněnou funkcí marketingového mixu firmy je bezesporu 
komunikace. Komunikační strategie je vysoce citlivá na kulturní rozdíly na trzích. Je nutné 
vyvážit výhody standardizace versus místní potřeby. Společnosti mohou přenést strategii 
z domácího trhu na trh zahraniční, zcela přizpůsobit strategii jednotlivým národním trhům, 
nebo zamířit na cílové trhy s globální strategií s určitými adaptacemi (stejný slogan 
s drobnými úpravami). Výsledné provedení propagační kampaně ovlivní především 
následující kulturní faktory: hodnoty, normy chování, zvyklosti a obyčeje, mentalita, estetické 
cítění, preference a předsudky, temperament, morálka kontext a způsob použití výrobku.174 

Divize Vision Care: Komunikační strategie je kombinací mezi globální a národní 
propagační strategií, což znamená, že dochází k jejímu přizpůsobení v souladu s místními 
specifiky dané země. Regionální centrála navrhne a vyvine základní koncept kampaně, jehož 
cílem je nastavení jednotného vzhledu a vnímání produktu. Pobočky patřící do daného 
regionu si pak koncept ve spolupráci s místními agenturami adaptují. Jak jsem již uvedla 
výše, divize Vision Care se snaží vycházet ze základního propagačního konceptu a podle 
potřeby přizpůsobuje sdělení i způsob propagace s ohledem na charakter trhu a zákazníky. 
Vzhledem k tomu, že podpora prodeje je náročná na standardizaci, protože zákazníci mají 
v různých zemích různé preference a také existují různá regulatorní prostředí, je tu největší 
prostor pro aktivitu místních marketérů a zapracování lokálních odlišností.  

Příkladem adaptace podle regionu je vizuál produktu, který je stejný pro všechny země, 
ale někdy musí brát v úvahu určitá kulturní specifika. Tento případ se dá demonstrovat na 
níže uvedených obrázcích, které zobrazují odlišení vizualizace produktu pro asijský trh. Na 
prvním obrázku je vizuál pro globální trhy, na druhém obrázku je vizuál určený pro asijské 
trhy. 

Obr. 1: Vizuál pro globální trhy 

 
Zdroj: Interní zdroje společnosti Alcon 
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Obr. 2: Vizuál pro asijské trhy 

 

Zdroj: Interní zdroje společnosti Alcon 

Dalším příkladem adaptace je vytvoření lokální obchodní nabídky, která vychází 
z globální předlohy (viz obr. 3), ale byla doplněna o místní akci (viz obr. 4), kterou si 
vymyslelo marketingové oddělení v české pobočce. Došlo tedy k vlastnímu nastavení nabídky 
a určení způsobu komunikace. 

Obr. 3: Vizuál globální obchodní nabídky 

 
Zdroj: Interní zdroje společnosti Alcon 
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Obr. 4: Vizuál obchodní nabídky pro Českou republiku 

 
Zdroj: Interní zdroje společnosti Alcon 

Závěr 
Mezinárodní marketingové prostředí prochází v posledních letech podstatnými změnami, 

které tak nabízejí firmám možnosti v podobě nových šancí, ale i nových rizik. Roste a sílí 
konkurence, zkracuje se životní cyklus produktů, mění se technologické postupy společně 
s přáními a požadavky zákazníků. Velký důraz je proto kladen na neustálý vývoj nových a 
lepších produktů. 

Vzhledem k tomu, že zákazník a uspokojování jeho potřeb je základní tezí 
marketingového přístupu k podnikání, stává se analýza chování zákazníka a faktorů, které jej 
ovlivňují významnou součástí marketingového výzkumu a podpory při rozhodování. 

Marketingové strategie představují důležitou součást podnikových strategií, tím že 
stanovují způsob jakým dosáhnout marketingových cílů, jejichž splnění pomáhá společnosti 
docílit celkových cílů, které se týkají zajištění trvalého rozvoje a výkonnosti. 

Při pronikání na zahraniční trhy je nutné volit vhodnou skladbu jednotlivých prvků 
marketingového mixu. Při tvorbě komunikační kampaně by měl být kladen důraz na její 
integritu. Díky tomu se pak docílí efektivnější a účinnější komunikace, protože dochází 
k synergickému efektu a souladu mezi použitými nástroji a předmětem sdělení.  
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Aplikace strategie interkulturního marketingu umožňuje společnosti dostatečnou míru 
adaptace v oblastech, kde je to nezbytné a žádoucí, a naopak v oblastech, kde se jeví adaptace 
jako zbytečná, může společnost využít globální přístup, který snižuje nákladovost kampaně. 

Ať už je motivem mezinárodního marketingového úsilí firmy cokoliv, co bylo uvedeno 
výše, měla by být tvorba marketingové strategie chápána jako součást strategického 
marketingu společnosti s ohledem na prosazení určité koncepce nebo strategie. Nutnou 
podmínkou, bez které by marketingová strategie resp. její konkrétní výstup v podobě 
kampaně nedokázala přinést žádoucí výsledky, je podpora a pracovní nasazení marketérů, 
dodržení všech termínů a úzká spolupráce s obchodními týmy. 

Pro společnosti působící v mezinárodním prostředí je v současné době klíčové, aby si 
s pomocí strategického řízení, jehož jsou marketingové strategie součástí, zajistily další 
existenci a nebyly nuceny omezovat svojí výkonnost. 
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Zaměstnanecké podvody#### 
Occupational frauds 

Markéta Tondlová**  

ABSTRAKT   

Cílem tohoto článku je poukázat na nejnovější zjištění v oblasti zaměstnaneckých podvodů. 
Autorka čerpá jak z nejnovější zprávy asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů a ze 
zpráv organizace International Transparency.   

Klí čová slova: Zaměstnanecké podvody; Trojúhelník podvodů; Detekce podvodů. 

ABSTRACT   

The aim of this article is to highlight the main outcomes from the area of occupational frauds. 
The author draws on the latest news from both the Association of Certified Fraud Examiners, 
and from reports by Transparency International.   

Key words: Occupational frauds; Fraud triangle; Fraud detection. 

JEL classification: G30 

 

Úvod 
Škody plynoucí ze zaměstnaneckých podvodů se zvyšují každý rok. Například v roce 

2009 ve Velké Británii ztráty plynoucí ze zaměstnaneckých podvodů činily více než 2 
miliardy GBP. [1] Z průzkumu asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů plyne, že 
firmy každoročně v průměru přicházejí o pět procent svých příjmů v důsledku nejrůznějších 
podvodů a machinací páchaných jak řadovými zaměstnanci, tak členy vedení či přímo majiteli 
firem. [2] Organizace International Transparency uvádí ve své zprávě s názvem “Global 
Corruption Barometer”, že 51% respondentů z Evropské unie se domnívá, že soukromý sektor 
je zkorumpovaný nebo extrémně zkorumpovaný. V České republice se respondenti dále 
domnívají, že korupce v soukromém sektoru je na skoro stejné úrovni jako korupce 
v politických stranách. Dále 59% respondentů se domnívá, že akce vlády proti korupci jsou 
neefektivní. [3] Všechny tyto skutečnosti nejen že nepomáhají zaměstnavatelům vytvořit 
proti-podvodné prostředí v jejich společnostech, ale ani také v boji proti podvodům.  

Zaměstnanecké podvody 
Asociace certifikovaných vyšetřovatelů podvodů (ACFE) definuje zaměstnanecký podvod 
jako „využití zaměstnání pro osobní obohacení prostřednictvím úmyslného zneužití zdrojů 
zaměstnávající organizace“[1]. Právě slovíčko „úmyslné“ hraje velkou roli především při 
vyšetřování a dokazování podvodů. Je nutné totiž podvod odlišit od omylu = neúmyslné 

                                                 
#  Článek byl vytvořen z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné 

organizace (projekt „Konkurenceschopnost“, kód projektu VŠE IP300040), dílčí projekt „Rozhodující aspekty 
vývoje konkurenceschopnosti podniků a národních ekonomik v globálním hospodářském systému“. 

**   Ing. Markéta Tondlová, interní doktorand, Katedra podnikové ekonomiky, Fakulta Podnikohospodářská, VŠE 
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chyby. Výše zmíněná asociace také rozeznává tři základní kategorie podvodů: zpronevěra 
aktiv, korupce a podvody spojené s finančními výkazy. I když první kategorie patří mezi 
nejčastější, působí nejmenší škody. Na rozdíl od korupce a podvodného prohlášení, které 
způsobují organizacím nejvyšší škody.  

Obr. 1: Typy zaměstnaneckých podvodů - četnost 
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Zdroj: http://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/rttn/2012-report-to-nations.pdf, upraveno 

 

Dalším znepokojujícím faktem je, že podle International Transparency se Česká republika  
umístila na 57. – 59. místě žebříčku CPI – Index vnímání korupce [6]. Podle tohoto indexu je 
korupce v České republice na srovnatelné úrovni jako např. v Namibii či Saúdské Arábii. I 
když tento index je hlavně zaměřen na oblast veřejné zprávy, lze ho částečně implementovat i 
na soukromou sféru, protože tyto sféry se navzájem prolínají. 

Kdo páchá podvody 

Většinou se jedná o mladšího zaměstnance do 35 let. Na druhé straně starší zaměstnanci 
mají tendenci okrádat více než jejich mladší kolegové [3]. V 59 % se jedná o muže. Většinou 
je to někdo, je zaměstnán v organizaci více než 3 roky. Zaměstnanci soukromých společností 
způsobují zaměstnavatelům větší ztráty než zaměstnanci státních nebo neziskových 
organizací. 89% z nich nebylo nikdy předtím obviněno. Manažeři jsou spojováni 
s nejvážnějšími případy podvodů. Nejvíce podvodů je spácháno zaměstnanci účetního 
oddělení, následovanými vyšším managementem a prodejním oddělením [5]. Z následujícího 
grafu je patrný úbytek podvodníků za poslední 4 roky z řad vyššího managementu. 
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Obr. 2: Pozice podvodníků 
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Zdroj: http://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/rttn/2012-report-to-nations.pdf, upraveno 

 

Proč zaměstnanci podvádějí 

Také v oblast předcházení podvodům je všeobecně přijímáno pravidlo 25-25-50. Toto 
pravidlo říká, že 25 procent lidí nikdy nebude krást, 25 procent lidí bude krást při každé 
příležitosti a zbývajících 50 procent se přidá k jedné nebo druhé skupině. Dobrou zprávou je, 
že to záleží také na zaměstnavateli, jak přesvědčí zbývajících 50 procent ke které skupině se 
přidají. Další široce přijímaná teorie se nazývá „trojúhelník podvodu“, kterou prvně ve svém 
díle použil Dr. Donald R. Cressey [4]. Tato teorie je založena třech faktorech, které jsou 
umístěny na vrcholech trojúhelníku. Kombinace těchto faktorů vždy vede ke spáchání 
podvodu. První vrchol je reprezentován tlakem, který může být vyvolaný finančními 
problémy, gamblerstvím či jinou závislostí. Druhý vrchol je reprezentován individuálním 
vnímáním, že zde existuje způsob, jak se dostat ze složité situace. A třetí vrchol reprezentuje 
racionalizaci podvodu. Ve zkratce jde o TLAK, PŘÍLEŽITOST a RACIONALIZACI. 

Hlavní nevýhoda tohoto trojúhelníku je fakt, že je postaven z pohledu pachatele podvodů. 
Zaměstnavatel tedy může ovlivnit pouze jednu složku a to příležitost. Ostatní dvě složky mu 
bývají utajeny a jen velmi zřídka je schopen je odhalit. I z tohoto důvodu existuje již nová 
teorie tzv. fraud diamant. Jde o snahu rozšířit trojúhelník do podoby diamantu přidáním 
dalšího vrcholu „schopnost/způsobilost“. Jak již bylo zmíněno výše, dva vrcholy trojúhelníku 
nejsou běžně viditelné a zaměstnavateli zůstávají většinou utajeny. Tento nedostatek by měl 
být právě odstraněn čtvrtým vrcholem diamantu a to posouzením, zda zaměstnanec je schopen 
spáchat podvod. 
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Obr. 3: Trojúhelník podvodu 

 
Zdroj: Autor 

 

Odhalování podvodů 

Stále platí, že nejčastěji je podvod odhalen na základě oznámení (51% u společností se 
zřízenou linkou tzv. hotline, 34% u ostatních společností). Následující graf zobrazuje 
nejčastější způsoby odhalení podvodů v organizacích do 100 a nad 100 zaměstnanců. Z grafu 
je patrná větší úloha interního auditu v organizacích nad 100 zaměstnanců. Na druhé straně 
v menších organizacích stále velkou roli sehrává náhoda. Tato skutečnost se dá vysvětlit tím, 
že právě menší společnosti nemají vypracovaný ucelený systém boje proti podvodům a 
většinou ani oddělení interního auditu.  

Obr. 4: Způsob odhalení podvodů 
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Zdroj: http://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/rttn/2012-report-to-nations.pdf, upraveno 
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Jak již  bylo výše uvedeno, nejvíce podvodů je odhaleno na základě oznámení. Z tohoto 
důvodu je velmi důležité, aby existovala ochrana oznamovatelů. Např. pro společnost 
International Transparency v ČR (TIC) je ochrana tzv. whistleblowerů jednou z jejích priorit. 
TIC poskytuje oznamovatelům právní pomoc a také zpracovává koncepční projekt zaměřený 
na ochranu oznamovatelů a zlepšení legislativní úpravy této problematiky [6]. Následující 
graf uvádí zdroje oznámení. Nejčastěji se jedná o zaměstnance společnosti, následovaného 
zákazníkem a anonymním oznámením. 

Obr. 5: Zdroj oznámení podvodů 
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Zdroj: http://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/rttn/2012-report-to-nations.pdf, upraveno 

Prevence podvodů 

Existuje několik způsobů jak podvodům předcházet. Například se může jednat o 
proškolení všech zaměstnanců. Je důležité, aby všichni přesně věděli, co se považuje za 
podvodné jednání a také aby si byli vědomi, jaké následky z takového jednání mohou být 
vyvozeny. Dále je nutné také proškolit zaměstnance jak postupovat, pokud oni sami odhalí 
podvod v organizaci. V neposlední době se jeví jako výhodné instalovat anonymní linku (hot 
line), kam lze případný podvod oznámit. Dále je nutné si všímat tzv. varovných signálů (red 
flags). Podle výzkumu ACFE jsou nejčastějšími signály podvodu: 

• Zaměstnanec si žije nad své poměry 

• Finanční obtíže 

• Neobvykle blízký vztah s dodavateli či zákazníky 

• Neochota sdílet povinnosti 

Dále lze bojovat proti podvodům jasným vymezením, jaký má organizace postoj k podvodům. 
Nejčastěji jde o sestavení Etického kodexu. Je nutné, ale zdůraznit, že by nemělo skončit u 
jeho sestavení a zveřejnění, ale je zase velmi nutné, aby všichni zaměstnanci byli proškoleni a 
tím pádem mu rozuměli a mohli ho dodržovat. Svou roli samozřejmě hraje i interní audit a 
kontrola. Je nutné, aby byly od sebe odděleny výkonné a kontrolní funkce.  
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Závěr 
V boji proti podvodům je nutné se zaměřit na vlastní zaměstnance, protože jsou to právě 

oni, kdo na základě oznámení upozorní na největší množství podvodů. Na druhé straně jsou i 
oni, kdo nejvíce podvádějí, především pokud se jedná o zaměstnance na nižších pozicích. 
Jako pozitivní lze vidět úbytek podvodů spáchaných vyšším managementem. Na závěr je 
nutné uvést, že všechny odhady škod způsobených zaměstnaneckými podvody jsou pouze 
odhady, protože zde vždy existuje určité procento podvodů, které nejsou nikdy odhaleny. A i 
toto procento je velmi těžké odhadnout. 
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Situace nestátního neziskového sektoru v ČR#### 

The position non-profit sector CR  

Hana Vávrová* 

ABSTRAKT   

Příspěvek se vyhodnocuje postavení nestátního neziskového sektoru v ČR především v roce 
2011. Nestátní neziskové organizace tvoří významnou součást ekonomického systému, svým 
působením zasahují do téměř všech oblastí společnosti. Jednou ze studií, která analyzuje 
udržitelnost neziskového sektoru v ČR je studie, kterou provedla organizace USAID. Podle 
této studie je neziskový sektor v ČR již plně konsolidovaný. Nejhorší hodnocení má Česká 
republika v oblasti organizační základny a finančního zajištění.  Hlavními identifikovanými 
problémy jsou stejně jako v předchozích letech problémy související s financováním, měnící 
se okruh dárců a problematická daňová legislativa. 

Klí čová slova: Nestátní neziskové organizace; udržitelnost, CSO index, USAID  
 

ABSTRACT   

This article is focused on the rating of non-profit organizations in 2011. The organizations 
making up the non-profit sector are therefore equal partners to all other subjects of the 
economic system..One of the studies comparing the position non-profit sector is the CSO 
Sustainability Index released the U.S. Agency for International Development (USAID). The 
civil society sector’s sustainability is enhanced. The important identified problems are 
problems related funding, a changing donor landscape and the problematic tax legislativ. 

Key words: non-profit organization ; sustainability, CSO index, USAID 

Úvod 
V oblasti kultury působí organizace různých právních forem, velká část z nich je 

zařazována k nestátním neziskovým organizacím (občanská sdružení, nadace, nadační fondy a 
obecně prospěšné společnosti). Nestátní neziskový sektor jako celek nepochybně významnou 
součástí společnosti. Přestože hlavním cílem organizací působících v této oblasti není zisk, je 
i zde nezbytné snažit se o pravidelné hodnocení efektivnosti. Jednou ze studií, která se tímto 
zabývá je  tzv. "CSO Sustainability Index". 

CSO (civil society sector’s)  SUSTAINABILITY Index 
"Index udržitelného rozvoje občanského sektoru (CSOSI)" publikuje každoročně americká 

organizace USAID (United States Agency for International Development). Zprávu o stavu 
neziskového sektoru v ČR pro ni od roku 2005 zpracovává organizace Neziskovky.cz, o.p.s. 

                                                 

#  Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Efektivní metodiky podpory malých a 
středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky, číslo DF11P01OVV024 
*  Ing. Hana Vávrová, Ph.D. – odborná asistentka; katedra podnikové ekonomiky Vysoká škola ekonomická  

v Praze, kontaktní mail: hana.vavrova@vse.cz 
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(dříve ICN, o.p.s). V této zprávě je vyhodnocován stav a rozvoj (stupeň udržitelnosti) 
neziskového sektoru v různých zemích, je hodnoceno 7 základních oblastí: právní prostředí, 
organizační základna, finanční zajištění, prosazování zájmů NNO, poskytování služeb, 
infrastruktura a vnímání NNO veřejností. Každá z oblastí je ohodnocena 1 až 7 body (1 je 
nejlepší hodnocení a 7 je nejhorší hodnocení). Například hodnocení neziskového sektoru v 
ČR je každoročně prováděno skupinou odborníků z nestátních neziskových organizací, médií 
či veřejné správy . 

Celkové hodnocení za rok 2011 je 2,7, toto hodnocení má neziskový sektor už roku 2004. 
To znamená, že nestátní neziskový sektor konsolidovaný. Pokud je celkové hodnocení do 
hodnoty 3, je neziskový sektor vnímán jako udržitelný (zlepšený).  

Tab. 1: CSO Sustainability Index  ČR 2000 – 2011 

Česká 
republika 

Právní 
prostředí 

Organizační 
základna 

Finanční 
zajištění 

Prosazování 
zájmů NNO 

Poskytování 
služeb 

Infrastruktura Veřejný 
obraz 

Celkové 
skóre 

Rok 2000 2,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,4 

Rok 2001 3,0 3,0 2,0 1,8 2,0 3,0 2,5 2,3 

Rok 2002 3,0 2,9 2,0 1,8 2,2 3,0 2,3 2,5 

Rok 2003 3,0 2,9 1,9 2,0 2,2 3,0 2,1 2,4 

Rok 2004 3,0 3,2 2,7 2,2 2,2 3,0 2,5 2,7 

Rok 2005 3,1 3,2 2,8 2,2 2,2 3,0 2,5 2,7 

Rok 2006 3,0 3,1 2,7 2,4 2,2 3,0 2,5 2,7 

Rok 2007 3,0 3,1 2,8 2,4 2,2 3,0 2,5 2,7 

Rok 2008 3,0 3,0 2,9 2,4 2,2 2,9 2,5 2,7 

Rok 2009 3,0 3,0 3,1 2,3 2,3 2,8 2,5 2,7 

Rok 2010 2,9 3,0 3,1 2,2 2,3 2,8 2,5 2,7 

Rok 2011 2,8 3,0 3,2 2,1 2,4 2,8 2,4 2,7 

Zdroj: www.usaid.gov 

 

Ve skupině  zemí, do které je zařazena ČR („Nothern Tier“,) je průměrné celkové 
hodnocení 2,7. Kromě ČR jsou zde hodnoceny tyto země Estonsko, Maďarsko, Slovensko, 
Litva, Lotyšsko, Polsko a Slovinsko. V této skupině zemí nejlepší hodnocení mělo v roce 
2011 Estonsko (2,0) a nejhorší Slovinsko (3,7). Stejné hodnocení měly tyto země i v roce 
2010. to znamená, že zde k žádnému zásadnímu vývoji nedošlo. 

Země zařazené do dalších oblastí tzv. „Southern Tier“ (Albánie, Bosna, Chorvatsko, 
Bulharsko, Kosovo, Makedonie, Černá Hora, Rumunsko a Srbsko), státy Eurasie a střední 
Asie mají hodnocení v pásmu nad 3. Celkově nejhorší hodnocení ze všech zemí má Bělorusko 
(5,9). 
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Podrobnější vyhodnocení jednotlivých oblastí: 

Právní prostředí 

Hodnocení právního prostředí  (2,8) v České republice se mírně zlepšilo proti předchozím 
obdobím. Vláda ani stát nevytvářejí legislativní překážky pro založení a fungování 
neziskových organizací. V roce 2011 byla schválena novela zákona o veřejných sbírkách 
(117/2001 Sb.). Touto novelou došlo ke zjednodušení konání tzv. kontinuálních sbírek, dále 
došlo ke zjednodušení administrativní zátěže související s pořádáním a ukončováním sbírek. 

V kontextu ostatních zemí ze skupiny má ČR spíše horší hodnocení, nejlepší hodnocení 
má Estonsko, průměr celé skupiny je 2,5. Stejně jako ČR je hodnoceno Slovensko 

Organizační základna 

Organizační základna je stejně jako v předchozích letech hodnocena stupněm 3. Opět i 
toto hodnocení patří k těm horším v skupině, kde je celkový průměr 2,9. Stejně jako 
v předchozích letech platí, že velké neziskové organizace strategicky plánují, mají stálé 
zaměstnance a vymezenou organizační strukturu, menší neziskové organizace toto většinou 
postrádají. I nadále dobrovolnící patří k významným pracovním silám v neziskovém sektoru. 
Rok 2011 byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictí175.Neziskové organizace v mnoha 
zemích tedy zapojily ve větším měřítku dobrovolníky do svých aktivit. Např. v Maďarsku 
pracovalo dle oficiálních statistik 400 000 dobrovolníků a za rok odpracovalo 53 mil. hodin. 
V ČR nebyla podobná statistika oficiálně publikována. 

Porovnání počtu neziskových organizací v letech 1990 až 2011 zobrazuje tabulka č.2. Ne 
všechny založené a evidované organizace jsou ve svém oboru aktivní.  

 

Tab. 2: Porovnání počtu nestátních neziskových organizací v letech 1990 -2011 

  Občanská 
sdružení 

Nadace Nadační 
fondy 

Obecně prospěšné 
společnosti 

Evidované 

právnické osoby 

Organizační jednotky 
sdružení 

1990 3 879      

2000 42 302 282  735 557   

2011 75 627 455 1 269 2 126 4 366 32 104 

Zdroj: www.neziskovky.cz 

Finanční zajištění 

Oblast finanční je nejhůře hodnocenou dílčí oblastí. ČR zde získala 3,2 bodu, což je více 
než v předchozích obdobích. Finanční zajištění neziskových organizací stejně jako 
v předchozích letech poznamenala finanční krize. Do finančních obtíží se dostala i celá řada 
jinak stabilních organizací. Svoji podporu omezila i řada podniků. Napříč ostatními zeměmi 

                                                 

175 24.11.2009 přijala Rada ministrů zodpovědných za kulturu rozhodnutí, jímž se rok 2011 vyhlašuje „Evropským rokem 
dobrovolných činností na podporu aktivního občanství“ 

 



408 

 

platí, že finanční zajištění neziskových organizací je velice nízké. Zdroje z veřejných rozpočtů 
v podstatě poklesly ve všech zemích. Uvádí se, že stále většina organizací v ČR stále 
převážně využívá právě zdroje z veřejných rozpočtů. K těmto zdrojům je možné zařadit i 
strukturální fondy EU. Jejich efekt je ovšem smíšený. Strukturální fondy se staly 
v předchozích letech významným zdrojem prostředků především ve skupině zemí, do které je 
zařazena i ČR („Nothern Tier“). Vzhledem k finanční krizi se sice jedná o vítaný zdroj 
financí,ale tento zdroj je přístupný především větším a etablovaným neziskovým organizacím. 
Evropské fondy jsou také spojovány s inflací mezd v sektoru a s „překrucováním“ poslání 
neziskové organizace z důvodů plnění předepsaných cílů fondů EU. 

Prosazování zájmů NNO 

Tato oblast je pro ČR hodnocena stupněm 2,1, což znamená mírné zlepšení proti 
předchozím obdobím. Oblast prosazování zájmů je vůbec nejlépe hodnocenou oblastí za ČR. 
Uvádí se, že se mírně zlepšila komunikace mezi veřejnou správou a neziskovými 
organizacemi. A i nadále je rozvíjela oblast komunitního plánování, především na úrovní 
plánování místních samospráv. Pro porovnání se zahraničím – nejlepší hodnocení má opět 
Estonsko a Polsko (1,7) a nejhorší ze skupiny zemí má Slovinsko (3,5), celkově nejhorší 
hodnocení ze všech sledovaných zemí získalo opět Bělorusko (6,5). 

Poskytování služeb 

Hodnocení oblasti poskytování služeb se zhoršilo na hodnotu (2,4). Zpráva uvádí, že je to 
důsledek finanční krize, kdy z důvodu nedostatku finančních prostředků řada neziskových 
organizací musela omezit řadu dříve poskytovaných služeb. Nejlepší hodnocení ze sledované 
skupiny zemí má Polsko (2,2), nejhorší pak Litva (3,4) a Slovinsko (3,5). Průměrné skóre 
poskytování služeb zůstalo stejné jako v letech 2009 a 2010. 

Infrastruktura 

Hodnocení v této oblasti zůstalo na stejné úrovni jako v předchozích letech (2,9). 
Obdobná situace je i ostatních zemích sledované skupiny. Zde se hodnotí kromě jiného 
fungování podpůrných a servisních organizací, možnost vzdělávání a školení pro neziskové 
organizace, mezioborová partnerství. Celkově nejlepší hodnocení má opět Estonsko (1,6) a 
nejhorší Slovinsko (3,6). Celkově nejhorší hodnocení získal Uzbekistán (5,6). 

Infrastruktura NNO v regionu je všeobecně silná. Tato dimenze zaznamenala v 
průměrném skóre zvýšení, ke zhoršení došlo na Slovensku 

Veřejný obraz 

Veřejný obraz (vnímání NNO veřejností) se oproti předchozímu roku zlepšilo (2,4). 
Média informovala o řadě aktivit neziskových organizací, některé firmy postupně zapojují 
neziskové organizace do svých CSR aktivit. Neziskové organizace napříč regionem 
pokračovaly v rozšiřování využívání a vylepšování vlastních technik pro oblast public 
relations a kampaní veřejného povědomí. Například každoroční kampaně v oblasti povědomí 
o rakovině a bezdomovectví jsou nyní v České republice a na Slovensku běžné 

Průměr za skupinu v této oblasti se změnil oproti roku 2010 z hodnoty 2,8 na 2,6. Kromě 
České republiky zlepšení nastalo v Lotyšsku, Litvě a Slovinsku. 
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Závěr 
Neziskový sektor v České republice lze stejně jako v předchozích letech považovat za 

udržitelný. V žádné ze sledovaných oblastí nevykazuje zásadní propad. Podle kritérií 
organizace USAID se neziskový sektor nachází celkově ve fázi konsolidace. Nestátní 
neziskové organizace ve Střední a Východní Evropě a v Eurasii v roce 2011 pokračovaly ve 
svých snahách zlepšovat společnost aktivitami, od environmentálního vzdělávání přes 
spolupráci na nových změnách legislativy až po ochranu bezdomovců. I pro ty nejvíce 
etablované organizace však zůstává problémem především zajištění a udržení finanční 
stability. 
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Organization lifecycle impact on top management 
teams in the Swiss, German and Czech companies 

Emil Velinov**  

ABSTRACT   

This research project examines the influence of organization lifecycles on firms' propensity to 
increase TMT diversity. The project will first elaborate on and establish the theoretical link 
between organization lifecycles and composition of TMTs. Second, a quantitative empirical 
study will be conducted to test the extent to which different organization lifecycle stages are 
antecedents of TMT diversity configurations. The proposal outlines a detailed research plan 
that will be implemented to answer the key research questions. Data will be collected from the 

100 largest Swiss, German, and Czech companies at year-end 2011, including detailed data on 
the demographic characteristics and career backgrounds of all TMT members at these 
companies during the period 2007-2011. A detailed procedure will be developed to accurately 
classify organizations at different lifecycle stages, drawing extensively on existing literature 
and scales. Multilevel data analysis techniques will be employed to understand how the 
characteristics of different organization lifecycle stages influence both the level of TMT 
diversity as well as changes in TMT diversity due to inbound and outbound mobility of top 
managers over time. Substantial research synergies and knowledge transfer effects can be 
expected to emanate from this project extensively upon the expertise and experience of the 
host research team in this research area.   

Key words: Organization lifecycle; quality management; corporate governance 

JEL classification: G30 

 

Organization lifecycle and Top Management Teams  
In the wake of the recent global economic downturn, there is an ongoing debate about 

how to prevent a repeat of the governance failures that triggered these developments. A recent 
focus of this debate has been the issue of increasing TMT and board diversity to improve 
decision- making quality and reduce groupthink and inertia at the top of large and influential 
companies in particularly critical situations. Proposals to increase TMT and board diversity 
have ranged from the launch of voluntary measures to direct intervention through the 
introduction of quotas to ensure a minimum representation of TMT and board members with 
particular demographic characteristics and backgrounds.  While this debate is relatively new 
in a political context, it has been preceded by vast research efforts investigating the 
antecedents and consequences of TMT and board diversity over the last decades. 

In this literature, a vast amount of empirical research has improved our understanding of 
the contextual and environmental contingencies that influence the relationship between TMT 
diversity and firm performance (e.g. Cannella, Park, & Lee, 2008; Carpenter, 2002; Certo, 
Lester, Dalton, & Dalton, 2006; Ruigrok, Mayr, & Greve, 2011). At the same time, key 
progress has also been made to identify the antecedents of TMT diversity. As outlined by 
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Hambrick  (2007),  the  predictive  strength  of  upper  echelons  theory  can  be  substantially 
improved by developing a better understanding of the antecedents of TMT composition. To 
correctly interpret empirical findings pertaining to the relationship between TMT diversity 
and performance, it is essential to understand the drivers and barriers of TMT diversity. 
Recent studies have shown that a variety of factors at multiple levels of analysis may serve to 
determine the level of diversity in TMTs and boards. These factors include past merger and 
acquisition activities (Staples, 2007; Van Veen & Marsman, 2008), remuneration levels, 
ownership structure, presence of board committees (Ruigrok, Peck, Tacheva, Greve, & Hu, 
2006; Ruigrok & Greve, 2008), past firm performance, hiring context (Greve, Biemann, & 
Ruigrok, 2011), and the scope of firms' internationalization strategies (Greve, Nielsen, & 
Ruigrok, 2009). Taken together, these factors explain a substantial proportion of the variance 
in TMT and board diversity. Nevertheless, our understanding of the antecedents of TMT and 
board diversity remains incomplete. An area that has yet to be explored is the potential 
influence of organizational lifecycles on a firm's propensity to increase diversity at the top of 
the organization. The lifecycle of organizational development has been explored in a variety 
of contexts in past research (e.g. Chandler, 1962; Greiner, 1972; Hanks, Watson, Jensen, & 
Chandler, 1993; Lester, Parnell, & Carraher, 2003; Quinn & Cameron, 1983). However, the 
different lifecycle stages have yet to be investigated to any known extent as potential drivers 
or barriers of TMT hiring decisions and diversity configurations. The organizational lifecycle 
literature suggests that all organizations develop through a series of stages over the lifetime of 
the organizations. The literature describes between three (Smith, Mitchell, & Summer, 1985) 
and ten (Adizes, 1989) stages of organization lifecycles.  In  an  extensive  review  of 
organization lifecycle models, Hanks, et al. (1993) note that a comparison of stage content 
reveals a fairly consistent pattern of organizational evolution across the lifecycle models in 
the literature. 

In  one  of  the  most  influential  organization  lifecycle  models,  Miller  and  Friesen  
(1984) contend that organizations tend to move in a linear sequence of five stages: birth, 
growth, maturity, revival, and decline. Miller and Friesen (1984) suggest that an organization 
has unique features at each lifecycle stage with regard to the general state of affairs of the 
organization. This includes features such as size, age, ownership dispersion, influence of 
stakeholders on decisions, and the heterogeneity and/or hostility of the organization's 
environment. Whereas at early lifecycle stages top managers focus primarily on managing 
external dependencies, organizations become increasingly focused on internal issues as they 
grow and mature (Dodge & Robbins, 1992). Different lifecycle stages also imply different 
approaches  to  strategic  decision-making,  which  means  that  TMTs  will  face  different 
personnel requirements based on the organization's lifecycle stage. The characteristics of a 
successful TMT may for example be different based on the extent to which they pursue 
innovative, growth-directed strategies or maintenance-oriented strategies. The decision- 
making style is also likely to become more participative and decentralized as an organization 
develops (McNamara & Baden- Fuller, 1999), potentially influencing the type and mix of top 
manager  profiles  sought  by  an  organization  over  the  course  of  its  lifecycle.  As  the 
organization lifecycle may influence TMT diversity configurations through a variety of 
organizational mechanisms, this project will adopt a broad approach to the application of 
pertinent theories. Key theories that may be drawn upon to explain the varying needs for TMT 
diversity at different lifecycle stages include, i.a., social capital theory (Burt, 1992; Coleman, 
1988), resource heterogeneity theory (Barney, 1991), and resource dependence theory (Pfeffer 
& Salancik, 1978). 

The key question that will be answered in this project is whether and how different 
organization lifecycle stages affect TMT diversity configurations. If it can be shown that 
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certain stages of the organization lifecycle are more conducive to TMT diversity than others 
this would constitute an important contribution to the ongoing debate about the introduction 
of voluntary and/or mandatory measures to increase TMT diversity at large, publicly listed 
companies. A one-size-fits-all approach to TMT diversity may not be ideal for organizations 
at all stages of organizational evolution. Indeed, it may be counterproductive for organizations 
to comply with a set of regulations that are incompatible with their evolutionary stage. For 
example,  if  a  mandatory  measure  to  increase  TMT  diversity  is  designed  to  improve  an 
average outcome in a large sample of predominantly mature firms, such regulations may at 
the same time hamper the progress of firms that are at other evolutionary stages such as 
growth or revival. If a link between organization lifecycle stages and TMT diversity 
configurations can be established, a logical next step would be to investigate whether the 
degree of fit between the organization lifecycle stage and TMT diversity configuration has a 
positive impact on company performance.  

The  sample  of  companies  to  be  studied  will  comprise  the  largest  100  companies  in 
Switzerland, Germany, and the Czech Republic (i.e. a total of 300 companies) at year-end 
2011. The host research group has extensive experience with the collection, analysis, and 
interpretation of detailed TMT data gathered from primary and secondary resources. A recent 
project  funded  by  the  European  Commission's  Marie  Curie  programme  and  an  ongoing 
project funded by the Swiss National Science Foundation have shown that the host team is 
able to achieve high completion rates on demographic background data of TMT members at 
Western and Eastern European companies respectively. The dataset will comprise detailed 
demographic and career background profiles of all TMT members at the 300 companies in the 
sample during 2007-2011. The 300 companies will also be subject to a detailed procedure to 
identify each organization's evolutionary stage (and sub-stage), based on quantifiable 
organizational characteristics such as size, age, growth trajectory, ownership dispersion, 
stakeholder influence, industry characteristics, and environmental factors. The literature on 
organization  lifecycles  will  be  extensively  reviewed  to  develop  a  viable,  accurate,  and 
detailed classification of each sample organization's life cycle stage. 

Importantly, the three countries that will be studied in this project have not only been 
selected for reasons of geographical convenience to increase the likelihood of high data 
completion rates, but also to ensure that organizations at different evolutionary stages will be 
included in the overall sample. 

The longitudinal dataset will make it possible to examine how TMT diversity 
configurations, as well as changes in TMT diversity profiles due to inbound and outbound 
mobility of TMT members during the period 2007-2011, are linked to different stages of the 
organization lifecycle. This implies that the impact of different organization lifecycle stages 
on TMT diversity as a static concept (i.e. the level of TMT diversity at a given time) as well 
as a dynamic concept (i.e. the change in TMT diversity from one period to the next) is within 
the analytical scope of this project. The overall data structure and the level of detail in the 
TMT data   will   allow   for   a   comprehensive   longitudinal   quantitative   examination   of   
the characteristics of organization lifecycle stages as antecedents of TMT diversity. 
Established conceptualizations and operationalization techniques will be used to develop the 
dependent, independent, and control variables. The TMT diversity operationalizations that 
will be employed in this study have been extensively discussed in the team diversity, strategy, 
and upper echelons literatures. 

Since the data will comprise different levels of analysis (at least firm/team and industry 
levels) the study will employ multilevel hierarchical linear modeling (HLM) techniques 
(Raudenbush & Bryk, 2002). Firm/team level variables will be nested at the first level and 
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industry level variables as well as higher-level control variables will be nested at the second 
level of analysis (see for example: Greve, Biemann, & Ruigrok, 2011). An advantage of the 
HLM technique is that it controls for potential lack of independence among observations 
(Klein, Dansereau, & Hall, 1994). 

Image No. 1: Organizational Lifecycle 

 
Source: Data source (Miller, Friensen 1984) 

After the phase of maturity the company either goes into decline or revival as possible 
scenarios. It depends on the company performance and profitability.  

Conclusion 
In the majority of the Swiss, German and Czech companies which are nested in the phase of 
Maturity it is seen broader managing and supervisory boards (TMT) due to the fact that the 
organizations have developed theirs organizational charts which leads to more delegations and 
executive positions in the higher echelons.   
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Outsourcing logistiky a jeho vliv na výkonnost 
podniku#### 

Logistics outsourcing and its effect on company performance 

Marek Vinš 

ABSTRAKT   

Článek se zabývá problematikou outsourcingu logistiky, která patří mezi nejčastěji 
outsourcované služby. Jsou představena specifika outsourcingu logistiky, problémové faktory 
outsourcingu, specifika poskytovatelů logistických služeb a řízení outsourcingového projektu. 
Ve všech oblastech je akcentován vliv na výkonnost podniku.  

Klí čová slova: Outsourcing; Logistika; Výkonnost podniku. 

ABSTRACT   

This article is focused on logistics outsourcing, which is one of the most frequently 
outsourced area of services. Specifics of logistics outsourcing are presented together with 
problem factors of outsourcing, specifics of logistics providers and management of 
outsourcing projects specifics. In all areas effect on company performance is depicted. 

Key words: Outsourcing; Logistics; Company performance. 

JEL classification: G30 

 

Specifika outsourcingu logistických služeb 
Outsourcingem rozumíme realizaci interních procesů externím poskytovatelem neboli 

najímání externích zdrojů na realizaci interních aktivit. Logistika patří mezi nejvíce 
outsourcované obory. Způsob řízení outsourcingového vztahu má přímo vliv na bezvadnou 
dodávku zákazníkovi, a tedy na finanční výkonnost podniku.  

Existuje několik různých důvodů preference externího logistického řešení před interním. 
Tyto důvody jsou: nákladové, kapacitní, kvalitativní a kapitálové. 

Vysoká nákladovost interního řešení projevující se zejména u zahraničních firem s vyšším 
standardem u personálních nákladů či nedostatečným využitím provozních prostředků bývá 
jednou z příčin volby outsourcingu. Kapacitním důvodem rozumíme nedostatečné kapacity na 
straně zadavatele, a to buď personální, prostorové či nedostatečné kapacity obslužných strojů 
potřebných k vykonávání procesu. Krátkodobé výkyvy v poptávce zároveň zvyšují požadavky 
na kapacitu a bývají příčinou najímání externích partnerů pro zvýšení kapacity řetězce. 
Vzhledem k faktu, že se výrobní podniky nezaměřují na logistiku, je pro ně obtížné a 
nákladné udržovat vyžadovanou kvalitu v obslužných logistických procesech, proto je i 
kvalitativní faktor jedním z důvodů outsourcingu. Tento fakt ještě umocňuje vysoká náročnost 
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logistických procesů na lidský kapitál a s ním spojené jeho řízení. V některých publikacích 
nalezneme také know how jako jeden z důvodů outsourcingu, tento faktor je však typický pro 
výrobu, nikoliv pro námi zkoumanou logistiku. Posledním důvodem outsourcingu je 
nedostatek kapitálu bránící výstavbě odpovídajících prostor či nákupu potřebného zařízení.   

Za nejvýznamnější výhody outsourcingu v logistice považujeme: soustředění se na hlavní 
činnost podniku, přístup ke kvalitě na světové úrovni, sdílení rizik, snížení operativních 
nákladů, uvolnění kapitálových prostředků. 

Firmy vynikají v řízení svých hlavních procesů. Procesy vedlejší, jakými logistické 
činnosti pro výrobní firmy jsou, však vyžadují přílišné množství zdrojů k dosažení očekávané 
kvality. Toto taktické řízení vedlejších procesů není pro firmy efektivní, a proto se obrací na 
externího partnera, který je schopen realizaci logistických procesů zajistit, s cílem soustředit 
se na činnosti s vyšší přidanou hodnotu ve vztahu ke konkurenci. Výběrem outsourcingu tedy 
šetří zejména lidské kapacity, jelikož ty se mohou plně věnovat hlavním výdělečným 
procesům.  

Zadavatel s orientací na co nejlepší výsledky v rámci hlavních procesů ztrácí 
konkurenceschopnost u procesů vedlejších s následkem nižší produktivity při jejich realizaci. 
Logistika je však hlavní činností poskytovatele, jeho cílem je realizovat tyto procesy co 
nejefektivněji a s co nejadekvátnějšími technologiemi. Jeho zaměstnanci jsou školeni, 
navštěvují odborné semináře a celkově získávají know how nejen od odborné veřejnosti, ale i 
 při realizaci zakázek ostatních klientů. Tyto schopnosti dále přenášejí do poskytovaných 
služeb zadavateli, který z nich následně profituje. 

Nefunkčnost logistiky vyvolává obrovské náklady. Pokud kupříkladu dodavatel 
automobilové společnosti zastaví výrobu v důsledku nedodání jedné jediné komponenty 
potřebné k montáži, čekají ho sankce v astronomické výši. Jedna minuta zastavení linky stojí 
dodavatele stejně jako hodnota jednoho vyrobeného automobilu. Dodávky do výroby musejí 
být perfektně naplánovány a sladěny, pokud jediný prvek systému přestane fungovat, je 
zastaven celý systém. Z toho důvodu říkáme, že logistika je sice vedlejší proces výrobní 
firmy, nicméně zcela strategický. Přenesením části rizika na poskytovatele je tedy zjevnou 
výhodou zadavatele. Zde jen upozorním, že outsourcingem proces nekončí a přestože mohou 
být v určitých případech náklady přefakturovány na poskytovatele, celkovou zodpovědností 
za proces se tímto zadavatel nezbavuje. To je dáno nejen specifickými pojistnými 
podmínkami ohledně penalizací, ale i celkovou zodpovědností vůči zákazníkovi. Chybnou 
dodávkou je totiž narušen primárně vztah mezi zadavatelem a jeho zákazníkem. Ten si chybu 
spojí s výrobní firmou, respektive jejím dodavatelem, nikoliv však s poskytovatelem 
logistických služeb. 

Snížení operativních nákladů je hojně diskutovanou výhodou outsourcingu a to zejména u 
standardizovaných logistických služeb typu přepravy a skladování. U těchto činností je 
důvodem jejich možné nižší ceny využití kapacit poskytovatele pro více zadavatelů, tedy 
rozprostření fixních nákladů spojených s nákupem provozních prostředků či hal do více 
fakturovaných jednotek a celkovým efektivnějším využitím kapacit z důvodu celkového 
vyššího objemu, respektive využitím odlišných poptávkových křivek jednotlivých zadavatelů. 
Dalším příkladem je využití obou směrů trasy při přepravě materiálu. Pokud poskytovatel 
dokáže vytížit kapacitu dopravního prostředku i na zpáteční cestě zbožím alternativního 
klienta, dosáhne jednotkově nižších nákladů na jeden kus než v případě insourcingu. Ke 
snížení operativních nákladů tedy dochází zejména v projektech, ve kterých lze využít úspor 
z rozsahu. U individualizovaných projektů lze tyto úspory hledat obtížněji. 
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Logistika je oborem, ve kterém jsou velké finanční prostředky alokovány do investičních 
statků (logistické haly, dopravní prostředky a obdobná zařízení). Pokud nejsou nakoupeny 
formou leasingu, vážou relativně velké kapitálové prostředky. Outsourcing tuto vazbu 
odbourává, jejich náklady jsou totiž účtovány průběžně, a to v rámci ceny za logistickou 
službu. 

V některých publikacích se také setkáváme s dalšími výhodami. Outsourcing může být 
mít krátkodobý efekt ve formě přísunu peněž. Tento případ nastává ve chvíli, kdy přecházíme 
z insourcingu na outsourcing, přičemž prostředky ve vlastnictví zadavatele odkoupí 
poskytovatel. Motivací je pro některé zadavatele také předvídatelnost nákladů z důvodu pevně 
stanovené ceny s poskytovatelem. Poslední uváděnou výhodou, nad kterou lze však velmi 
polemizovat, je odpadnutí řízení dané oblasti. Tato výhoda je však v rozporu jak s praxí, tak 
s normami řízení jakosti. Přestože zadavatel svůj proces prostřednictvím outsourcingu 
vytěsnil, nepřestává být jeho vlastníkem a má tedy za danou oblast stálou zodpovědnost.  

Správně realizovaný outsourcing logistiky tedy jistě má pozitivní vliv na efektivnost 
podniku, jeho konkrétní identifikace a kvantifikace je však vzhledem k množství a složitosti 
souvisejících procesů velmi obtížná.. 

Přes výše uvedené pozitivní aspekty má outsourcing i své negativní stránky. Rozhodnutí o 
outsourcingu by mělo být činěno zejména v případě větších projektů na strategické úrovni, 
jelikož vrátit toto rozhodnutí je velmi obtížné. Procesy mají tendenci být méně flexibilní 
z důvodu dalšího rozhraní. Existuje riziko úniku informací, které však může být vhodně 
smluvně eliminováno. Poslední nevýhodou je riziko při výběru poskytovatele, jenž nemusí 
být buď vhodně vybrán, nebo jeho motivace na projektu v delší době opadává. Obecně lze 
však říci, že tyto nevýhody jsou více výrazné u komplexnějších projektů než při outsourcingu 
přepravy nebo skladování. 

Problémy outsourcingu 
Pokud se rozhodneme pro outsourcing, měli bychom být připraveni na následující 

problémové faktory, jež se mohou projevovat zejména v dlouhodobějších a komplexnějších 
vztazích. Ve většině publikací bývají zmiňovány tyto problematické faktory: faktor vztahů, 
faktor kvality, faktor smluv, faktor zaměření a faktor pracovníků.  

Zcela zásadním předpokladem pro úspěšnou realizaci outsourcingového vztahu, a tedy 
vztahu s pozitivním efektem na výkonnost podniku, je způsob jeho řízení. Najímáme-li na 
realizaci interního procesu externího partnera, je nutné tento vztah adekvátně řídit. Konečnou 
zodpovědnost za bezchybnou realizaci logistiky má vždy zadavatel bez ohledu na vlastnictví 
použitých zdrojů. Outsourcing tedy nekončí naplánováním projektu a výběrem partnera, nutná 
je jeho koordinace a následná kontrola. Právě zde existuje přímá vazba mezi kvalitním 
outsourcingovým projektem a výkonností podniku, přičemž faktor řízení je významnější u 
individualizovaných a komplexnějších projektů.  

Poskytovatelé logistických služeb 
Trh poskytovatelů logistický služeb se za poslední desetiletí velmi změnil. Došlo k mnoha 

akvizicím, zvýšila se konkurence, snížily se marže poskytovatelů a zvýšil tlak na kvalitu 
služeb. Logistika se stala oborem s velkým obratem a nízkými zisky. Poskytovatele 
logistických služeb lze z pohledu zdrojů rozdělit do několika kategorií. Dopravci a ostatní 
subjekty vlastnící zdroje k poskytování dané služby označujeme za 2PL poskytovatele. 
Majoritní většina firem na trhu je však takzvanými 3PL poskytovateli, tedy firmami nabízející 
komplexní logistické služby. Tyto firmy používají své i externí zdroje. V teorii se můžeme 
setkat také s 4PL poskytovateli, kteří měli fungovat jako integrátoři 3PL poskytovatelů, měli 
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být nezávislí na zdrojích a zadavatelům by řídili celý logistický řetězec a poskytovali 
komplexní poradenské služby. Jednalo by se tedy o kompletní outsourcing logistiky. 
Prakticky se však tito poskytovatelé na trhu nevyskytují a ani po těchto službách není 
poptávka. Zadavatelé totiž přenechání takto klíčové oblasti na externího partnera považují za 
vysoce rizikové. 

Soustřeďme se nyní na 3PL poskytovatele, tedy logistické firmy, které může zadavatel 
poptat s jakýmkoliv požadavkem na outsourcing logistických činností či zajištění jakýchkoliv 
logistických procesů. Tyto činnosti mohou být parciální (skladování, přeprava na konkrétní 
trasu), obvykle bývají však komplexní (například skladování a distribuce zboží). Požadavky 
na poskytovatele jsou vzhledem ke strategickému charakteru poskytované služby poměrně 
vysoké. Nejdůležitějším kritériem, na základě kterého dochází k volbě poskytovatele, 
respektive poskytované služby, je spolehlivost. Důvod je logický. Penalizace za nedodání 
zboží jsou zejména u výrobních společností extrémně vysoké a ani nižší cena za méně 
spolehlivé služby by tyto náklady nevykompenzovala, zároveň by došlo k ohrožení vztahu a 
budoucích kontraktů mezi zadavatelem a jeho zákazníkem. Druhým nejčastěji zmiňovaným 
faktorem je adekvátní cena za poskytované služby. Vzhledem k faktu, že logistické náklady 
tvoří relativně velké procento celkové ceny zboží, je nutné těmto nákladům věnovat 
mimořádnou pozornost a snažit se o jejich minimalizaci. Poslední dobou jsou z důvodu velké 
konkurence poskytovatelů ceny logistických služeb tlačeny dolů trhem, standardizované 
logistické služby jsou považovány za komoditní a tedy snadno porovnatelné. V případě 
nestandardizovaných služeb realizovaných formou projektů, u kterých je porovnání s 
konkurencí obtížné, jsou ceny tvořeny na základě otevřených kalkulací, tedy prostřednictvím  
rozpočtu nákladů na jednotlivé procesy. Mezi další kritéria výběru poskytovatele řadí 
zadavatelé velikost poskytovatele, jeho finanční stabilitu, zkušenosti poskytovatele se 
zadavatelovým oborem, umístění skladů poskytovatele v případě outsourcingu skladování, 
geografické pokrytí a schopnost sledovat zásilky v případě outsourcingu dopravy, technické 
vybavení poskytovatele, jeho flexibilita či firemní kultura. Outsourcingové projekty jsou 
obvykle dlouhodobé, změna partnera je tedy časově i finančně náročná.  

Z těchto důvodů by měla být věnována výběru poskytovatele řádná péče. Pro oddělení 
nákupu to tedy znamená vyvíjení mnohem většího tlaku na kvalitu odvedené práce – tedy na 
kvalitu výběru dodavatele. Výběr nevhodného dodavatele logistických služeb může mít pro 
zadavatele fatální důsledky, proto je při volbě outsourcingu vhodné posílit nákupní oddělení.  

Řízení outsourcingového projektu 
Věnujme se nyní prakticky způsobu plánování, koordinace a kontroly outsourcingového 

projektu. Uvažujme outsourcing logistické činnosti, která je pro firmu zásadní a relativně 
složitá, například skladování včetně zásobování výrobních linek zadavatele nebo distribuce 
zboží na zadavatelovy zákazníky. Ve fázi plánování vztahu je vhodné se řídit teorií nákupu a 
projektového řízení. Prvním krokem by měla být definice procesu, který chceme realizovat 
poskytovatelem logistických služeb. Proces je nutné charakterizovat vstupy, prováděnými 
aktivitami a výstupy včetně veškerých požadavků na ně. Je nezbytné pevně definovat budoucí 
rozhraní mezi poskytovatelem a zadavatelem.  

Požadavky jsou odvozeny od kritérií logistického řetězce, jehož součástí je náš daný 
proces. Tato kritéria jsou časová, kvalitativní a nákladová. Ku příkladu u outsourcingu 
skladování a expedice zboží na zákazníky zadavatele bude časové kritérium  určovat dobu, ve 
které musí dojít k expedici zboží zákazníkovi od chvíle obdržení požadavku na jeho 
vyskladnění.. Tento čas vychází z domluvených smluvních podmínek mezi zadavatelem a 
jeho zákazníkem. Kvalitativní kritérium určuje požadavky na kvalitu, tedy podmínky 
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skladování, výstupní kontroly, balení či označování zboží. Nákladové kritérium pak stanovuje 
limit nákladů na daný projekt tak, aby byl proces vzhledem k ceně výrobku a jeho důležitosti 
akceptovatelný. V případě outsourcingu vychází jednak z kalkulace nákladů, pokud by byl 
proces prováděn vlastními zdroji, a musí mít oporu v cenové kalkulaci daného výrobku. Po 
definici procesu a veškerých požadavků provedeme výběr dodavatele. Pro zajištění nejlepší 
ceny projektu realizujeme výběrové řízení na poskytovatele. Obecně platí, že čím větší 
finanční objem předpokládáme vynaložit, tím více potenciálních poskytovatelů oslovujeme. 
Veškeré požadavky na outsourcovaný proces musíme specifikovat v poptávce, kterou těmto 
poskytovatelům zasíláme. Je vhodné v poptávce specifikovat i formát kalkulace ceny, jež má 
být součástí nabídky. Nejvhodnějšího poskytovatele vybereme porovnáním nabídek, přičemž 
ohled bereme na fakt, zda firmy splňují naše požadavky, a nabízenou cenu. Splnitelnost 
požadavků může být doložena certifikáty, referencemi klientů či takzvaným dodavatelským 
auditem. Po výběru a přípravě projektu se velmi často ověřuje proveditelnost projektu 
pilotním testováním. 

Koordinace poskytovatele po implementaci projektu je velmi důležitá. Důraz musí být 
kladen na zachování neustálého kvalitního toku relevantních informací mezi poskytovatelem 
a zadavatelem. Standardem je jmenování kontaktních osob na obou stranách, které jsou 
zodpovědné za jakýkoliv problém v tomto procesu. Velmi časté je smluvní pokutování 
poskytovatelů v případě porušení informační povinnosti při hrozícím problému. Veškeré 
neshody v poskytování služby musí být důkladně analyzovány a realizována nápravná 
opatření, která zajistí, aby nedocházelo k opakovanému výskytu problémových aspektů. 
Zadavatel má za proces stálou zodpovědnost, přestože je realizován externí firmou. 

Kontrola dodavatele musí být prováděna průběžně na základě kritérií stanovených v 
úvodních stádiích implementace, tato kritéria se však mohou v závislosti na aktuálním vývoji 
podmínek procesu měnit. Spolehlivost je monitorována primárně informačními systémy. 
Kvalita je ověřována zákaznickou spokojeností a dodavatelskými audity, které zjišťují shodu 
s požadavky zákazníky požadovaných norem. Kontrolu nákladovosti probíhá prostřednictvím 
srovnání fakturované ceny s cenou domluvenou a v pevně stanovených periodách také 
porovnáním s cenami tržními. 

Závěr 
Výhody outsourcingu jsou při jeho správné realizaci rozhodně neoddiskutovatelné, jedná 

se však o aspekt, kterému je třeba věnovat zvýšené pozornosti, a to nejen v průběhu plánování 
a zavádění, ale také po celou dobu jeho realizace. Logistické procesy nebývají činnostmi, na 
které se výrobní podniky soustředí jako na své hlavní výdělečné procesy, proto si často 
najímají externí poskytovatele těchto služeb. Přesto se však zadavatel nezříká odpovědnosti za 
tyto procesy, navíc logistika pro něj vzhledem k přímé vazbě mezi výkonností logistiky a 
celkovou výkonností podniku stále zůstává strategickou záležitostí. Výběr kvalitního 
dodavatele a následná koordinace vztahu zadavatele a dodavatele logistických služeb je proto 
zcela klíčovou záležitostí. 

Konkrétní vztah outsourcingu logistiky a výkonnosti podniku je však vzhledem 
k rozmanitosti podnikových procesů obtížné spolehlivě identifikovat. Tomuto tématu se 
věnovalo již několik dalších výzkumů, žádný však neprokázal ryze negativní ani pozitivní 
efekt outsourcingu logistiky na podnikovou výkonnost. Můžeme se však pozastavit nad 
metodikou výzkumů, segmentace outsourcovaných služeb nebo způsob řízení projektu by 
mohl být podnětem pro další zkoumání.  
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Úspěch outsourcingu je však neoddiskutovatelně spjat s kvalitním řízením 
outsourcingového projektu, které je uváděno jako významný problémový faktor. V případě 
neefektivního řízení projektu outsourcingu logistických služeb se tedy jeho pozitivní vliv na 
výkonnost podniku nedá předpokládat. 
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