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Úvodní slovo 

Mojmír Helísek 

Vrcholem univerzitního vzdělání, po absolvování bakalářského a magisterského stupně studia, 

je studium doktorské. Součástí doktorského studia je též výzkum, který provádí doktorand 

pod vedením svého školitele. Poté musí doktorand prezentovat výsledky svého výzkumu, 

diskutovat nad nimi, získat tím podněty pro další výzkum a následně výsledky výzkumu 

publikovat. Povinnost publikovat výsledky výzkumu, zaměřeného na téma disertační práce 

doktoranda, je v České republice zakotvena v Zákonu o vysokých školách (zákon č. 111/1998): 

„Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté 

k uveřejnění“. Jednou z forem publikací jsou příspěvky, prezentované na konferencích 

doktorandů. Pátý ročník konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní, s názvem 

Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů, proběhl dne 16. května 2018 v sídle 

VŠFS v Praze.  

Jak se již stalo tradicí, konference se zúčastnili nejen doktorandi z VŠFS, ale 

i doktorandi z dalších univerzit, kteří tvořili většinu účastníků. Šlo o doktorandy z Vysoké školy 

ekonomické v Praze, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Mendelovy univerzity 

v Brně, Slezské univerzity v Opavě a Ekonomické univerzity v Bratislavě. Jako vždy se 

na vystoupení doktorandů se přišli podívat také někteří školitelé, členové oborové rady 

doktorského studia a další účastníci.  

I letos jsme vyslechli příspěvky z řady oborů, jako daně, účetnictví, pojišťovnictví, 

personalistika, podniková ekonomika, dokonce i příspěvky o silničním hospodářství 

a energetice. Prezentace příspěvků se setkala s živou diskusí, někdy i s kritickými 

připomínkami, což samozřejmě k odborné diskusi patří.  

Cíle konference lze shrnout: 

- prezentovat výsledky výzkumu, vyslechnout si kritické připomínky a získat 

podněty pro další výzkum,  

- zdokonalit se v technice prezentace, zdokonalit se v diskusi nad předneseným 

příspěvkem, v obhajobě příspěvku, 

- získat další publikační výstup, potřebný k úspěšnému uzavření doktorského 

studia.  

Rád konstatuji, že se tyto cíle podařilo naplnit.  
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Tento sborník obsahuje 17 příspěvků. Všechny příspěvky prošly oboustranně 

anonymním recenzním řízením, což nepochybně přispělo k jejich zkvalitnění. Za pečlivou 

organizátorskou a editorskou práci děkuji své kolegyni Markétě Holendové.  

Přehled všech dosavadních konferencí, včetně textů příspěvků a obrazové galerie, 

naleznou naši čtenáři na internetových stránkách: https://www.vsfs.cz/konferencedoktorandu/  

 

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.  

odborný garant konference  

 

Konference byla podpořena ze zdrojů účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, 

poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.  
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Chudoba jako diskriminační faktor v životě člověka 

Vladimír Barák 

Abstrakt  

Příspěvek shrnuje dosavadní vývoj fenoménu chudoby od jeho prvotních vědeckých konceptů 

až po v současnosti aktuální pojetí chudoby coby multidimenzionálního problému společnosti. 

Cílem příspěvku je zjištění veřejného mínění na chudobu coby diskriminační faktor v životě 

člověka. Příspěvek přináší výsledky sociologického průzkumu. Těmi jsou zjištění, že poměrně 

velká část obyvatelstva stále nepovažuje chudobu za diskriminační faktor v životě člověka, 

značná část populace na tuto problematiku nemá žádný názor. Prioritou pro vědce zabývající 

se chudobou a jejím dopadem na lidská práva by měla být větší míra akcentu závažnosti 

problematiky a její důslednější vysvětlování veřejnosti – ve spolupráci s médii, prostřednictvím 

kampaní apod. Zcela klíčová je následně politická akceptace chudoby jako problému, který 

v České republice není extrémně závažný, avšak velmi lehce by se jím mohl stát. 

Klíčová slova  

Chudoba, diskriminace, sociální politika, lidská práva 

Klasifikace JEL  

A14, H55, H75, P26 

Úvod  

Chudoba je jev, který provází lidstvo od jeho vzniku. V literatuře lze proto za poslední desítky 

let najít celou řadu definic chudoby, často velmi rozmanitých a více či méně konkrétních. 

„Chudí lidé se nachází pod hranicí chudoby a tu tvoří… příjmy, které již nepostačují 

k uspokojení základních životních potřeb jedince“ (Rowntree, 1908). 

„Jde o neschopnost jedince zajistit si základní životní standard“ (Světová banka, 1990). 

„Chudobu lze definovat jako stav člověka charakterizovaný trvalou nebo chronickou 

deprivací týkající se zdrojů, schopností, možností volby, bezpečí a moci, jež jsou nutné pro to, 

aby se člověk mohl těšit slušné životní úrovni a ostatním občanským, kulturním, hospodářským, 

politických a sociálním právům“ (Batthyány, 2010). 

8



 

 

Jak je patrné, definice chudoby není zdaleka jednoznačná a můžeme konstatovat, že je 

vždy poplatná té dané době a tomu kterému subjektu, který ji právě využil. 

Chudoba má jednoznačně svůj ekonomický rozměr. Pokud v současnosti přijmeme tezi 

o krizi sociálního státu, tak ta reaguje na selhání dominantních institucí moderní společnosti. 

Přenos důsledků globální ekonomické soutěže do oblasti trhu práce naráží na mechanismy 

přizpůsobení trhů práce a jeho nedostatečnou adaptaci vůči požadavkům flexibility včetně 

neschopnosti řešit problémy zaměstnatelnosti (Kolibová, 2011). 

Chudoba má ale i rozměr sociální. Jak u konkrétních jedinců postižených chudobou, tak 

u společnosti coby celku. Chudoba úzce souvisí s hrozbou sociálního vyloučení. V souvislosti 

s tím, že moderní společnost vytváří své vlastní formy vyloučení a vyloučení z jednoho systému 

je v ní pro jedince současně vyloučením z řady jiných systémů: například nemáme-li peníze, 

nezískáme vzdělání a nemáme-li vzdělání, jen obtížně získáváme práci (Luhman 1986). Pokud 

chudoba přímo souvisí se sociálním vyloučením, pak neschopnost vyloučených efektivně 

participovat na ekonomickém, politickém, kulturním a sociálním životě společnosti není jen 

jejich osobním rizikem, ale představuje i riziko pro společnost. Z tohoto pohledu tak 

problematiku chudoby lze vnímat jako tzv. „nové sociální riziko“ (Keller, 2011). 

Stále častěji se chudoba zmiňuje i jako problém s rozměrem právním, lidsko-právním, 

etickým a morálním, kdy lidstvo a společnost zapomínají na přirozenou solidaritu 

a zodpovědnost vůči druhým osobám. 

V Česku ohrožuje chudoba a odsun na okraj společnosti přes jeden a půl milionu lidí – 

celkem tedy asi 15 procent obyvatelstva. Evropský průměr je výrazně vyšší – tvoří asi čtvrtinu 

obyvatelstva. Česká republika tedy nepatří ve statistikách týkajících se lidí ohrožených 

sociálním vyloučením mezi nejvíce postižené země. Ani tak u nás ale nemůžeme problematiku 

chudoby opomíjet. Konstatování, že se nás problém netýká, by platil možná v dávné historii 

autarkně orientovaných regionů s plnou suverenitou a nikoli v podmínkách globalizujícího se 

světa. V Česku se stejně jako v jiných zemích rozevírají nůžky mezi bohatstvím a bídou, 

vytěsňuje se střední třída a prohlubují se diferenciace mezi lidmi zakotvenými uvnitř a vně 

společnosti. Absolutní neřešení z pozice exekutivy či legislativy, občanských iniciativ a dalších 

subjektů v České republice by tento stav mohlo výrazně urychlit. 

Jenže, jakým způsobem k chudobě přistupovat? Z výše uvedených definic lze 

vypozorovat, jakým směrem za posledních sto let došlo ke změnám v jejím vnímání. Cílem 

příspěvku je zjištění veřejného mínění na chudobu coby diskriminační faktor v životě člověka. 

Od dřívějšího rozvojářského důrazu na uspokojování pouze základních lidských potřeb 

vyčísleného pouhým příjmem, se chudoba dostala do stadia, kdy je vnímána jako vicerozměrný, 
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mnohodimenzionální problém. Tím, jak nejasně je definovatelný, se zároveň stává velmi 

náchylný ke zneužití ve prospěch politických cílů konstruktérů politiky. Často pak bez ohledu 

na výsledek, jež by snad přispěl ke skutečně kvalitnějšímu životu občanů. 

1 Vývoj konceptu chudoby  

Pro celkový kontext je nutné poohlédnout se do minulosti a tím si ukázat, jak se pohled 

na chudobu v čase měnil, a že chudoba tak již dnes není tím, čím bývala kdysi. 

V současnosti chudobou míníme pouze negativní koncept, zatímco ve středověku či 

v období raného kapitalismu byla chudoba vymezena v podstatě pozitivně – slovo chudý 

znamenalo fakticky dělník. Chudoba tedy splývala s určitým sociálním postavením jako 

přirozený atribut té které role (Leibfried, 1990). 

K výrazné změně v chápání chudoby došlo na konci 19. století, kdy chudoba přestala 

být vnímána jako závislost chudých na příjmech z podpor a zejména dobročinnosti, ale začala 

být chápána jako nedostatečný příjem, avšak bez ohledu na zdroj příjmu. Počátkem 20. století 

se výzkumy chudoby soustřeďovaly na stanovení objektivní výše minimálních rodinných 

rozpočtů s ohledem na odhady částek vynaložených na jednotlivé kategorie výdajů, jako 

potraviny, bydlení a ošacení (Kotýnková, 2007). 

V roce 1919 oddělil hranici chudoby od minimálního rodinného rozpočtu William 

F. Ogburn, který stanovil následující tři úrovně: 

1) úroveň chudoby – stav přežívání pomocí podpor 

2) úroveň minimálního rodinného rozpočtu – objektivní prostředky fyzického rázu, 

které byly nutné pro přežití 

3) úroveň minimálního komfortu příjemce. 

Na tuto škálu následně navázala řada autorů a rozšířila ji. Obecně lze říci, že na nejnižší 

příčce byli lidé zcela závislí na veřejné podpoře, následovaní lidmi vyhýbajícími se práci, dále 

lidmi na úrovni základního existenčního minima atd. Díky takovému dělení se snáze rozlišovalo 

mezi dvěma vrstvami lidí zasaženými chudobou, u nichž se posuzovalo, zda jde o pracující 

občany s nízkým příjmem, či nepracující s podporou. Rozdíl mezi příjmem pro pracujícího 

a nepracujícího měl zajistit motivaci k aktivnímu vyhledávání práce (Kotýnková, 1997). 

Právě 19. a první polovina 20. století byly typické pro koncepty chudoby, jež vycházely 

z absolutního pojetí, kdy hranice chudoby vycházela z minimálních výdajů rodiny. Zásadně se 

to mění v roce 1958, kdy J. K. Galbraight publikuje, že neexistují společenské mechanismy, 
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které by zaručovaly i za předpokladu zdravého ekonomického růstu omezení chudoby. 

Definoval tedy chudobu jako nikoli pouhý absolutní stav příjmů, ale jako rozdíl v příjmech 

jednotlivce a průměrného příjmu v dané části společnosti. Pokud se zjistí příliš velký rozdíl, lze 

hovořit o chudobě. 

Současné pojetí chudoby se pak formuje od začátku 21. století, kdy ji již nelze chápat 

jen úzce jako problém bídy, ale v mnohem širším pojetí, jako problém nerovnosti 

a nedostupnosti sociálních statků, který způsobuje sociální vyloučení. Zatímco u států 

rozvojových stále sledujeme ve vysoké míře výskyt chudoby absolutní, podle 

standardizovaných, klasických kritérií, kdy nejpoužívanější klasifikací chudoby vytvořenou 

Světovou bankou jsou hranice denních příjmů na osobu (a jako stav extrémní chudoby 

označujeme život za méně než 1 USD na den), ve státech vyspělých hovoříme nejčastěji 

o chudobě relativní. Sledujeme mnohem vice dimenzí problému chudoby, jako například 

nepřístup k zaměstnání, vzdělání, bydlení a možnostem podílet se na chodu společnosti. 

Hovoříme o sociálním vyloučení. Jde o důsledek strukturálních změn, které provázejí sociálně-

ekonomický vývoj společnosti. Patří mezi ně zejména změny na trhu práce, technologické 

změny ve společnosti, změny ve struktuře domácností či demografické změny. Státy se také 

potýkají s fenoménem globalizace. Její vliv na chudobu je nemalý. Tlakem, který vytváří, 

podporuje tendenci zvyšovat nerovnost. 

Jak je zřejmé z výše uvedeného, chudoba doznala a stále doznává výrazných změn. Stará 

chudoba může být spojována zejména s vlivem životního cyklu na schopnost či neschopnost 

práce, typicky u osob věkem starých, nemocných či osamělé rodiče samoživitele. Nová pak  

s pozicí jedinců a sociálních skupin na trhu práce (nezaměstnaní, neúplné rodiny, skupiny 

znevýhodněné na trhu práce) a objevuje se v komplexu dlouhodobé nezaměstnanosti. Novou 

chudobu lze vnímat jako vysoce závažnou. Z kvantitativního hlediska se totiž vyznačuje vyšším 

počtem ohrožených osob, neboť se objevuje napříč věkovými skupinami, různými sociálními 

a ekonomickými kategoriemi u osob různých etnických původů a na širokém územním 

rozložení. Kvalitativní hledisko je pak typické tím, že chudobou jsou ohroženy také osoby se 

stálým zaměstnáním (Kolibová, 2011). 

Tím, jak se mění česká společnost, mění se i ohniska chudoby. Týkají se: 

- příslušníků domácností, kde výdělečně činný je pouze rodič, protože druhý je 

nepřítomen (typicky jde o matky samoživitelky s podprůměrným výdělkem, 

které se samy starají o dvě či vice dětí) 
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- chudoby předlužených rodin, které splácí své závazky u nebankovních 

společností, energetických společnosti, dopravních podniků apod. 

- dlouhodobě nezaměstnaných, typicky kvůli nedostatku práce či zdravotnímu 

handicapu (Keller, 2010). 

Ohroženy jsou například všechny osoby pobírající minimální mzdu, což se týká 

přibližně sto tisíc Čechů. Tato skutečnost je zásadní – ohroženi chudobou jsou lidé, kteří nemají 

žádný zdravotní handicap, nevyhýbají se pracovním příležitostem a plně se zapojují v rámci 

trhu práce tím, že jsou zaměstnáni na plný pracovní úvazek, odvádí daně a plní své základní 

úlohy ve společnosti. 

2 Vnímání chudoby u veřejnosti  

Vnímáme řadu situací, kdy chudoba diskriminuje člověka v jeho životě, zároveň působí proti 

tomu, aby se jedinec ze stavu chudoby vymanil. Jakým způsobem zacyklený problém řešit? 

Psychologické vědy v případě problémů společnosti akcentují význam fáze „uvědomění si 

problému.“ Využíván je například u myšlenkových map, je klíčový v procesu učení a lidského 

rozhodování (Buzan, 1996). Uvědomuje si ale veřejnost problém chudoby ve vztahu 

k diskriminaci? Pokud tomu tak není, nelže očekávat, že by přišla potřeba řešení „odspodu,“ 

přitom právě takové ohnisko je pro politický zájem a následně snahu politiků coby hlavních 

tvůrců legislativy převažující. Lze očekávat, že společnost je k tématu chudoby apatická 

podobně, jako k jiným součástem veřejného života. Není se čemu divit, že politici následně 

nedostatečně plné své základní funkci, že zákonodárci mají rozsáhlý manévrovací prostor pro 

to, aby se chovali jinak před volbami a jinak po volbách. Nevedeme se zvolenou mocí dialog, 

nedostatečně hájíme svá práva. Je logické, že politici je následně též nehájí (Růžička, 2011). 

Pro účely potvrzení či vyvrácení výše zmíněné hypotézy bylo autorem tohoto článku 

zpracováno krátké sociologické šetření. Jeho smyslem nebylo určit, zda chudoba diskriminuje 

jedince v jeho životě – to učinili již autoři zmíněných publikací a nových vědních přístupů. 

Autor si kladl za cíl zjistit, zda česká veřejnost vnímá negativní důsledky chudoby, zejména se 

zaměřením na diskriminaci.  

Data byla sbírána v období od 20. 5. do 27. 5. 2017. Sběr dat probíhal formou online 

dotazování za pomoci respondenty samostatně vyplněného online dotazníku (metoda CAWI – 

ComputerAssistedWebInterviewing) Dotazování bylo provedeno prostřednictvím online panelu 

respondentů výzkumné společnosti, cílovou skupinou byla online populace 18+. Celkový 

vzorek respondentů v počtu 670 byl vybrán kombinací náhodného a kvótního výběru a byl 
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převážen tak, aby byl reprezentativní na populaci ČR z hlediska pohlaví, věkových skupin 18+, 

vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště. 

Graf č. 1: Postoj veřejnosti ve vztahu k chudobě a diskriminaci 

Je podle vašeho názoru chudý člověk ve svém životě diskriminován? 

 

Zdroj: vlastní výzkum 

Největší část respondentů (39 procent) se domnívá, že chudí lidé nejsou ve svém životě 

diskriminováni. Těch, kteří se domnívají, že diskriminace je jedním z možných důsledků 

chudoby, je o deset procent méně (29 procent). Velmi výrazná část respondentů (32 procent) 

na otázku neuměla odpovědět. Výsledky této otázky lze interpretovat různě. Negativní je, že 

i přes vědecké výzkumy se dominantní část veřejnosti stále domnívá, že chudoba v rámci 

zásahu do lidských práv nepředstavuje nutně problém. Pozitivně lze ale vnímat příležitost, 

kterou skýtá třetina lidí žijících v „nevědomosti“. Pokud by tito lidé správným způsobem získali 

relevantní informace a uvědomili si závažnost problému chudoby, smýšlela by o chudobě coby 

diskriminačním faktoru takřka tříčtvrteční většina občanů, přesně 71 procent. Dostatečné 

informování občanů by ale mohlo přesvědčit i respondenty, kteří o diskriminaci přesvědčeni 

nejsou. 

Na další z otázek již odpovídali pouze lidé, kteří byli přesvědčeni o negativním důsledku 

chudoby na dodržování lidských práv. Cílem bylo zjistit, v jakých oblastech jsou chudí lidé 

podle veřejnosti diskriminováni. Otázka byla doplněna ukázkami oblastí, avšak bez návodných 

odpovědí, vyplnění kolonky i počet odpovědí bylo libovolné. 

Nejčastěji respondenti volili následujících pět oblastí života (od nejčetnější): 
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Graf č. 2: Oblasti diskriminace chudých lidí 

V jakých oblastech života je podle vás chudý člověk diskriminován? 

Zdroj: vlastní výzkum 

- Pod oblast kultury byly zařazeny odpovědi zabývající se přístupu ke kultuře – 

podle poloviny respondentů mají chudí lidé potíže s tím, dostat se na kulturní 

akce, jejich kulturní život je omezený. Jako ukázku lze uvést vysoké vstupné 

do kina, divadel či na koncerty.  

- Celkem 45 procent respondentů se domnívá, že významnou oblastí 

diskriminace je školství a možnost dalšího vzdělávání. V České republice se 

pomalu rozšiřují možnosti nestátních vzdělávacích institucí od mateřských 

školek po vysoké školství. Finančně náročné jsou i kurzy a další možnosti 

celoživotního vzdělávání. 

- Mírně přes třetinu dotázaných respondentů spojuje chudobu s diskriminací 

na pracovišti a obecně postavením chudého člověka na trhu práce. Z nejčastěji 

zmiňovaných odpovědí stojí za pozornost horší vztahy na pracovišti 

(související se sebevědomím chudého člověka), dále nižší reprezentativnost 

člověka („nemůže si dovolit chodit oblékaný jako kolegové, je vyloučen 

z kolektivu“) či nutnost trávit v práci více času než ostatní kolegové 

(„přesčasy jsou klíčové pro další obživu“). 
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- Často zmiňovanou oblastí, v nichž jsou chudí lidé diskriminováni, bylo právo 

a jeho vymahatelnost. Ačkoli základním principem právního státu je rovné 

postavení před zákonem, podle respondentů toto pravidla neplatí u lidí 

s nízkými či žádnými příjmy. Nejčastěji zmiňované byly nákladné právní 

služby poskytované právníky, dále horší a složitější reprezentace před orgány 

veřejné moci („policie se jinak chová k boháči a jinak k chudákovi“), 

a v neposlední řadě horší přístup k vymáhání vlastních práv – konkrétně 

alimenty, informace o možnostech dávek, přístup úředníků. 

- Častou oblastí diskriminace je podle oslovených respondentů i rodičovství 

a rodina. Zde byl nejčastěji uveden problém v založení rodiny z důvodů 

nedostatečného materiálního zabezpečení. 

Na třetí otázku odpovídali všichni oslovení respondenti bez ohledu na to, jak odpovídali 

v předchozích otázkách. Cílem bylo zjistit, zda politická reprezentace podle respondenta 

dostatečně řeší problematiku chudoby v České republice. Následující graf je souhrnem všech 

odpovědí. Z další práce s daty vyplynuly výrazné rozdíly v odpovědích mezi hlavním městem 

Prahou a jednotlivými kraji. 

Graf č. 3: Politická reprezentace a řešení problematiky chudoby 

Řeší podle vašeho názoru politická reprezentace (vláda, parlament, komunální orgány) 

problematiku chudoby dostatečně? 

 

Zdroj: vlastní výzkum 
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S prací politiků je spokojeno celkem osmnáct procent respondentů. Podle jejich názoru 

je chudoba řešena politickou reprezentací dostatečně. Čtvrtina dotázaných podle vlastního 

mínění situaci nedokáže posoudit. Podle dvanácti procent respondentů politici chudobu příliš 

neřeší, avšak situace se i přesto pomalu zlepšuje. Největší část respondentů, 45 procent, je 

pesimistických – situace chudých není dobrá a je čím dál hůře. Jak bylo zmíněno výše, 

při detailním procházení odpovědí lze vypozorovat velmi odlišné postoje v rámci hlavního 

města Prahy a zbytku republiky. Zatímco v Praze je větší počet lidí, kteří jsou s prací politiků 

spokojení, nebo alespoň vnímají lepšící se situaci (například s ohledem na hospodářský růst 

apod.), zbytek republiky odpovídá o poznání negativněji. Odpověď „Ne, chudobu politici příliš 

neřeší a stav se zhoršuje“ naprosto dominuje v krajích zatížených sociálně vyloučenými 

lokalitami – kraj Ústecký (60 procent), Moravskoslezský kraj (58 procent), Karlovarský kraj 

(53 procent). Tento výsledek lze označit za velmi varovný, jež může mít vliv (a pravděpodobně 

k tomu již v určité míře dochází) na inklinaci určité části společnosti k nárazovým, 

nepromyšleným a populistickým řešením problému chudoby. 

Závěr  

Fenomén chudoby prošel velmi výrazným vývojem, kdy jeho dnešní podoba již rozhodně není 

tou, o níž hovoří literatura starších ročníků vydání. Je stále složitější na pochopení  

a zároveň i na řešení. Prochází postupnou evolucí, kdy jsou spojována různá její pojetí, což jen 

dokazuje, jak vicevrstevnatým a těžce uchopitelným problémem je. I proto se stále více 

zdůrazňuje potřeba preference takových způsobů měření, jež akcentují nepeněžní formy měření 

chudoby se zaměřením na zjišťování deprivačních indexů.   

Právě hrozba deprivace je jednou z největších sociálních pastí, jež na člověka 

v souvislosti s chudobou čekají. Z důvodu přetrvávajícího stavu chudoby je jedinec 

znevýhodněn prakticky po celý život – ve školním kolektivu, v místním okolí, v přístupu 

ke vzdělání, sportu, kultuře, v kontaktu s blízkými osobami, na trhu práce, ale například 

i v seniorském věku v přístupu k aktivizačním činnostem. Můžeme hovořit o překážkách, jež 

brání naplňování základních i vyšších potřeb člověka, jak je stanovil již Maslow.  

Stále více se ukazuje, jak nutná je spolupráce odborníků z různých vědních disciplín 

a jak nutné je kladení důrazu na řešení chudoby a vytvoření takových podmínek, které by 

chudobu v ideálním případě zcela vymýtily. Tomu však brání rozpad sociálně odpovědné 

společnosti a tříštění společnosti do jednotlivých celků, jež spolu jen minimálně kooperují. 

V době, v níž sledujeme odtrhávání elit od zbytku společnosti a zvětšování rozdílů mezi střední 

16



 

 

třídou a třídou sociálně potřebných, je navrhování jakýchkoli řešení obtížné. Je totiž otázkou, 

na kolik je řešení chudoby pro třídu elity a politickou reprezentaci žádoucí a jakou má tato 

problematika prioritní status. Politická reprezentace sleduje zájmy elity, případně své vlastní. 

Hlavními oblastmi jejich zájmu je prosazování vlastních politických cílů bez ohledu 

na skutečné řešení problému chudoby. Téma chudoby je politiky opakovaně zmiňováno nikoli 

jako hlavní problém k řešení, nýbrž jako záminka k prosazování určitých politických cílů. 

Političtí činitelé ve svých vyjádřeních nejsou schopni (či nechtějí) přemýšlet komplexně  

a chudoba je pro ně pouze termínem, který jsou ochotni využít v rámci politických cílů svých 

či strany (Barák, 2015).  

Chudoba v současné době jednoznačně působí jako diskriminační faktor. Omezuje 

lidské právo na život a jeho důstojné prožití. Odsuzuje, jako mezigenerační problém, lidi 

ke strádání, často od kolébky do smrti. Současným cílem vědecké obce by měla být podpora 

politické účasti a angažovanosti všech skupin obyvatelstva proti chudobě a s ním ruku v ruce 

jdoucím sociálním znevýhodněním. Je nutné prosazovat takové pojetí společnosti, které zajistí 

udržení a rozvoj kvality života, zajistí udržitelný rozvoj lidského společenství a vytvoří jedinci 

takové podmínky, které mu umožní prožít život podle svého uvážení s tím, že nebude 

diskriminován z důvodů, jež sám nemůže objektivně ovlivnit. Tento přístup k problematice je 

klíčový – pokud máme využívat nástroje k odstranění chudoby skutečně efektivně, musí tyto 

nástroje být vice než pouhou rétorikou. Toho dosáhneme pouze požadavkem občanských 

komunit ‚a organizací po elitách a politických reprezentantech, aby prosazované politické kroky 

měly odborný přesah a sledovaly širší cíle, než jen odstranění nedostatku zdrojů pro určité 

skupiny obyvatelstva v rámci úzkého chápání problematiky chudoby. Cílem by mělo být 

dosažení důstojnosti všech lidí. 

Problematický je fakt, že veřejnost o důsledcích chudoby do značné míry neví. Značná 

část občanů nepovažuje chudobu za diskriminační faktor, byť vědecké přístupy hovoří o opaku. 

Mnoho lidí na problematiku nemá ucelený názor. Tento negativní fakt lze však považovat 

za další výzvu. Vědci zabývající se fenoménem chudoby by měli klást větší důraz nejen 

na samotnou publikaci svých výstupů, ale i další distribuci svých zjištění směrem k veřejnosti. 

Cestami může být větší zapojení médií, snaha o státní podporu formou kampaní a dalších 

vzdělávacích a informujících aktivit. 

Podpořeno projektem Interní rozvojové soutěže VŠE v Praze - RP504058 Podpora 

multidimenziálního přehledu studentů ekonomických studijních programů s akcentem 

na sociální dovednosti studentů. 
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Flexibilní pracovní místa 

Alena Čarvašová 

Abstrakt 

Příspěvek se zabývá manažerskou komunikací v malých a středních podnicích při zavedení 

flexibilních pracovních míst. Dle dosavadních výsledků výzkumu je patrné, že překážky 

k zavedení flexibilních pracovních míst existují jednak na straně komunikace mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem, jednak na straně veřejné podpory genderové rovnosti, která 

umožní ženám efektivně kloubit produkční a reprodukční práci. V příspěvku jsou blíže 

specifikovány informace o tom, jak byla flexibilní pracovní místa realizována v historii, pro 

koho jsou zajímavá, jak ovlivňují trh práce, jaké skýtají výhody a nevýhody na straně 

zaměstnavatelů, jaký vliv může mít jejich intenzivnější využívání na ekonomiku státu a jak 

souvisí se sociální politikou. Jsou zde také vymezeny způsoby ocenění produkční a reprodukční 

práce a dány návrhy, jakým způsobem může stát podpořit genderovou rovnost v oblasti nabídky 

flexibilních pracovních míst v ekonomice.  

Klíčová slova  

Flexibilní pracovní místa, trh práce, sociální politika, hospodářská politika, genderová rovnost 

Klasifikace JEL  

J7, M5 

Úvod  

Flexibilní pracovní místa (FPM) úzce souvisí s několika oblastmi ekonomie. V tomto článku se 

budu na FPM dívat prismatem praktických zahraničních zkušeností, zaměstnanosti 

a ekonomického růstu, sociální politiky a společenského blahobytu za použití metodiky 

obsahová analýza dat  literární rešerše z databáze WOS. Cílem je ověřit vazby mezi FPM 

a  hospodářskopolitickými souvislostmi. 

Flexibilitou pracovních míst rozumím možnost pracovníků volit kdy, kde a jak dlouho 

se budou zabývat pracovními otázkami (Paludi, 2013). Při aplikaci FPM pracovník po dohodě 
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se zaměstnavatelem sám určuje, v kolik hodin začne pracovat, kdy bude mít přestávky, odkud 

bude pracovat, zda bude pracovat na zkrácený úvazek, zda postupně přejde na plný úvazek 

apod.  

Otázka FPM úzce souvisí s genderovou problematikou, kdy jsou ženy v mnoha 

kulturách tradičně vnímány jako osoby odpovědné za reprodukční práci (péče o domácnost, 

péče o děti, péče o seniory), zatímco muži jsou vnímáni jako osoby odpovědné za produkci, 

jsou tzv. chlebodárci. Vzhledem k dlouhodobě se zvyšující vzdělanosti žen, participaci žen 

na trhu práce a vzhledem k nástupu znalostní ekonomiky v období post-fordismu vzniká tlak 

na úpravu pracovně-právních vztahů směrem k FPM.  

1 Flexibilní pracovní místa v  ekonomickém kontextu  

1.1 FPM v kontextu praktických zahraničních zkušeností  

Dle studie (Zwickl, 2016) ve Spojených státech došlo k výrazné redukci pracovní doby, kdy 

v manufakturách v roce 1830 pracovali lidé týdně 70 hodin, v roce 1890 to již bylo jen 55 hodin 

týdně a v roce 1929 pracovali týdně 48 hodin. V následující Velké depresi klesla týdenní 

pracovní doba na 34 hodin.  

Nejznámější reformou sdílení pracovních míst je reforma z roku 2000, která se 

realizovala ve Francii. Snížení týdenního fondu pracovní doby z 39 na 35 hodin proběhlo 

za doprovodu sociálně ochranných opatření a počáteční mzdové kompenzace. Byly potvrzeny 

úspěšné výsledky v oblasti zaměstnanosti. Ostatní ukazatele jako produkt, produktivita, 

náklady na práci reagovaly pouze časově omezeně. Oproti tomu v kanadském Quebecku 

v letech 1997–2000 proběhla snaha o snížení pracovního týdenního fondu práce ze 44 na 40 

hodin. Tato snaha nebyla doprovázena žádnou mzdovou kompenzací. Ačkoli došlo ke snížení 

odpracovaných hodin o 15–25 %, nedošlo k téměř žádnému vlivu na celkovou zaměstnanost. 

Ekonomická situace v období okolo roku 2008 způsobila znovuobnovení snah o sdílení 

pracovních míst v evropských zemích. Většinou bylo zkrácení pracovní doby doprovázeno 

kompenzací poklesu mezd z veřejných prostředků. Ve Francii bylo trvání této politiky 

zaměstnanosti pouhých 6 měsíců, zatímco např. ve Španělsku trvalo 2 roky a v Itálii 1 rok.  

Podívejme se na FPM z pohledu ženské zaměstnanosti. Paludi (2013) uvádí, že v roce 

2010 tvořily v USA ženy 47 % celkové pracovní síly, zatímco v roce 1950 byl podíl žen 

na pracovní síle 29,6 %. V roce 2010 bylo zaměstnáno 70 % vdaných matek, zatímco v roce 

1948 to bylo pouhých 17 %. To dokumentuje dramatický nárůst zaměstnanosti žen 
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v uplynulých desetiletích. Nicméně ženy pracují v porovnání s muži kratší dobu a konzistence 

jejich účasti na pracovním trhu je nižší.  

1.2 FPM v kontextu zaměstnanosti  a  ekonomického růstu  

Zaměstnavatelé mohou FPM řešit pomocí sdílených úvazků. Podle Zwickla (2016) je běžným 

argumentem kritiků sdílených pracovních míst, že najmutím dalších pracovníků dojde 

ke zvýšení administrativních a dalších fixních nákladů na práci, což způsobí růst nákladů 

na jednotku výstupu, sníží produktivitu a následně sníží zaměstnanost. Navíc vyšší mezní 

náklady na jednotku práce povedou k substituci práce kapitálem, což opět sníží zaměstnanost. 

Dál zdůrazňuje, že snížení nezaměstnanosti díky sdíleným úvazkům způsobí tlak na zvýšení 

mezd ze strany zaměstnanců, a tím potažmo dojde k nárůstu inflace.  

Buhl (2016) se přiklání k názoru, že snížení pracovní doby je vnímáno jako základní 

nástroj k řízení míry nezaměstnanosti v klesající ekonomice. Významné snížení pracovní doby 

podle něj vede k ekologické udržitelnosti, sociální spravedlnosti a individuální kvalitě života. 

FPM úzce souvisí s genderovou problematikou a společenským blahobytem. Dle 

Davydova-Minguet (2016) se charakter práce ve společnosti mění. Forma práce se změnila 

z celoživotního zaměstnání k projektové práci, práci na částečný úvazek a flexibilním formám 

práce. Tento proces bývá označován jako „feminizace práce.“ 

Castells (1997) předpovídá, že s přechodem na znalostní ekonomiku dojde k ukončení 

patriarchismu, transformaci ženské zaměstnanosti a rodinného života. Pracovníci si v období 

znalostní ekonomiky mohou vybírat kdy, jak a kde svou práci odvedou. Tak může dojít 

ke snížení konfliktu mezi soukromým a pracovním životem.   

Z hlediska zaměstnanosti a znalostní ekonomiky je žádoucí uvést výsledky výzkumu 

Českého statistického úřadu, který uvádí dle údajů roku 2016, že terciárního vzdělání v EU-28 

dosahuje 26,8 % žen. V ČR je to 19,8 % žen. Terciárního vzdělání v EU-28 dosahuje 24,7 % 

mužů. V ČR je to 19 % mužů. Z těchto výsledků je zřejmé, že ženská vzdělanost mírně 

převyšuje vzdělanost mužskou, a proto mají ženy potenciál uplatnit se na trhu práce ve znalostní 

ekonomice minimálně stejně dobře jako muži.  

1.3 FPM v kontextu sociální politiky  

Rakouská vládní politika zavedla tzv. Freizeitoption, která umožnila pracovníkům výběr mezi 

nárůstem mzdy a množstvím volného času. Pracovníci si mohli vybrat nárůst mzdy o 3 % nebo 

zvýšení volného času o 5 dnů měsíčně. Ti, kdo si zvolili více volného času, zůstali u původní 
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mzdy. Potvrzeno bylo, že je zakořeněn model muže-chlebodárce a ženy hospodyně, která tudíž 

má zájem o zkrácený pracovní úvazek. K odmítnutí zkrácené pracovní doby však vedou obavy 

o finanční bezpečnost. Kratší pracovní doba často asociuje nižší hodinové výdělky, což 

zdůrazňují zejména feminističtí ekonomové jako nevýhodu spojenou s částečnými úvazky. 

Studie (Fagan, 2001) odhalila, že štědrá veřejná péče o dítě a kulturní podpora genderové 

rovnosti jsou spojeny s menšími rozdíly v preferovaném pracovním čase mezi matkami 

a bezdětnými ženami. Vysoký stupeň finanční podpory rodinám naproti tomu predikuje větší 

rozdíly v preferovaném pracovním čase mezi matkami a bezdětnými ženami. Individuální 

charakteristiky jako vzdělání, genderová ideologie a partnerův socioekonomický status velmi 

ovlivňují preference žen ohledně preference pracovní doby, a to bez ohledu na to, zda jsou 

matkami nebo jsou bezdětné. Studie zjistila, že dopad rodičovství na preferenci žen ohledně 

pracovní doby je vysoce závislý na institucionálních a kulturních faktorech. 

Smlouvy o hodinovém rozsahu práce jsou uzavírány s ohledem na potřeby mužů, nikoli 

s ohledem na potřeby současných duálních živitelů rodiny. Některé matky pracují více hodin, 

než si přejí, jiné opouštějí pracovní trh, protože jim zaměstnavatelé nedovolí, aby měly pracovní 

dobu dle svých přání. Fagan (2001) popisuje, že jen 40 % zaměstnaných žen v Evropě pracuje 

tolik hodin, kolik samy preferují, zatímco 44 % by raději pracovalo menší počet hodin, než 

ve skutečnosti pracuje. 

Porozumět dilematu ženské volby mezi rodinou a zapojením na trhu práce se rozhodla 

Hakim (2003) prostřednictvím svého konceptu, který nazvala „preferenční teorií“ (preference 

theory). Hakim tvrdí, že přibližně 20 % žen je zaměřeno na rodinu a domácnost, 60 % je 

adaptivních a 20 % je zaměřeno na práci. V České republice byla typologie ověřována v roce 

2005 na reprezentativním vzorku českých žen ve věku 20 až 40 let a její rozložení bylo 

následující: 16 % bylo zaměřeno na rodinu, 71 % bylo adaptivních a 13 % žen bylo orientováno 

na práci (Chromková Manea, Rabušic, 2007).  

Nicolson (2015) připomíná, že v dnešní době musí žena kombinovat svou kariéru s péčí 

nejen o děti, ale také o stárnoucí generaci, která vzhledem k demografické křivce populace 

nabývá na významu.  

Původní teorie se shodovaly, že v průběhu času narůstá v genderovém postoji 

společnosti rovnostářství. Studie (Pepin, Cotter, 2017) je založena na dotazování ve velmi 

dlouhém období 19762005 a ukazuje na odlišný trend v přijímání genderové rovnosti. 

Výzkum zjistil, že v průběhu času rostla podpora zaměstnávání matek, nicméně po roce 1994 

rostla pomaleji. Po roce 1994 se mladí lidé více kloní ke konvenčním přáním – v oblasti 

rodinného života upřednostňují muže jako živitele a ženu jako matku, ačkoli postoje ohledně 
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zaměstnávání žen a matek jsou nadále progresivní (stále více žádoucí), postoje vůči genderové 

rovnosti v rodinách jsou degresivní (méně žádoucí, než tomu bylo dříve).  

2 Výsledky a diskuze  

Z uvedených výsledků výzkumů je patrné, že současná společnost prožívá rozpor – na jedné 

straně touha po tradičním rozdělení rolí v domácnosti, na druhé straně požadovaná rovnost mezi 

muži a ženami na trhu práce. Tento rozpor lze řešit právě pomocí zavedení FPM. Zavedení 

FPM sice nedojdeme k ideálnímu výsledku, protože s FPM dochází k mezeře ve výši mezd 

mezi členy domácností, kteří se věnují produkční a reprodukční práci, alespoň však pomohou 

ženám zůstat v kontaktu s trhem práce, nepociťovat vnitřní konflikt mezi pracovním 

a soukromým životem, neztratit kvalifikaci a mít možnost zvýšit své příjmy poté, co pomine 

intenzivní potřeba jejich reprodukční práce (děti začnou být samostatné, děti se začnou podílet 

na domácí práci, senioři už nebudou jejich péči potřebovat,…). Reprodukční práci většina žen 

pociťuje jako vnitřní touhu po naplnění vlastního poslání (viz Hakim, 2003), a tudíž je na místě 

ženám umožnit kombinovat jejich vnitřní poslání s pracovní seberealizací, abychom jim 

umožnili nezávislost a možnost podílet se rovnoprávně na veškerém rozhodování jak v rodině, 

Na otázku, zda je vhodné osobám, které se věnující reprodukční práci na úkor produkční 

práce, kompenzovat mzdový deficit pomocí zásahu státu, se nabízí rozporuplné odpovědi. 

Na jedné straně víme, že jakékoli zásahy státu do tržního mechanismu způsobují tržní 

deformace, které s sebou nesou mnohá negativa. Na druhé straně víme, že trh sám neumí řešit 

nerovnost mezi odměňováním produkční a reprodukční práce, přičemž obě tyto formy práce 

jsou společensky významné, nezbytné. Bohužel trh, jak ukazují zkušenosti ze současné doby, 

neumí řešit ani poptávku po FPM v době plné zaměstnanosti. Zaměstnavatelé se potýkají 

s nedostatkem pracovních míst, nicméně přistoupit na zaměstnání žen, které potřebují FPM, 

nechtějí – jedná se o zkušenosti autorky z komunikace s malými a středními podniky 

v terciárním sektoru ekonomiky. Dochází zde k tržnímu selhání.  

Za účelem udržení sociálního smíru a zachování/povzbuzení generační obměny 

společnosti navrhuji učinit na úrovni státu opatření, která: 

- podnítí matky a další pečující osoby k ekonomické aktivitě, nikoli k nárůstu 

efektu psychologie závislosti,   

- vytvoří společenské očekávání skutečnosti, že matky a další pečující osoby 

mohou počítat se sociální záchrannou sítí a podporou státu, nicméně že jsou 
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vítány také na trhu práce a že jejich schopnost kombinovat produkční 

a reprodukční práci je vnímána jako vysoce prestižní záležitost,  

- nezdeformují přirozené mechanismy utvářející rovnováhu na trhu práce. 

Navrhuji následující nástroje v podmínkách České republiky: 

1) Fiskální 

- zachovat možnost rozložení rodičovského příspěvku až do 4 let věku dítěte, 

- do určitého věku dítěte (např. 10 let) a u péče o osobu blízkou (senioři, osoby 

s hendikepem apod.) umožnit daňové odpočty oběma rodičům/živitelům 

žijícím v jedné domácnosti a uchovat tak možnost využít daňových bonusů 

matkám, které pracují na částečný úvazek,  

- zrušení minimální povinné částky sociálního a zdravotního pojištění 

pro matky dětí do určitého věku (např. 10 let) v případě, že pracují na zkrácený 

úvazek, 

- spolufinancování organizací, které nabízí sociální služby (péče o děti, péče 

o seniory, péče o osoby s hendikepem, a to nejlépe v domácích podmínkách), 

- daňové zvýhodnění podniků, které nabízejí určité procento FPM, 

- daňové zvýhodnění podniků, které nabízejí sociální služby pro členy 

domácnosti svých zaměstnanců (např. dětské skupiny). 

2) Veřejná doporučení/komunikace 

Je potřeba, aby z titulu státu byla vedena dlouhodobá informační kampaň, která osvětlí, 

proč činí výše uvedená fiskální opatření, že je potřeba podpořit matky a pečující osoby 

z celospolečenských důvodů. Doporučuji zavést pravidelné formální oceňování podniků, které 

v rámci své společenské odpovědnosti pomáhají společnosti ke zdravému růstu, které chápou, 

že kvalitní výchova nové generace v rodinách se v budoucnu vrátí i v ekonomické produktivitě. 

Veřejné instituce mají jít ostatním organizacím příkladem a vytvářet FPM pro své zaměstnance. 

Jaký bude ekonomický dopad výše uvedených fiskálních a doporučujících opatření 

na nedokonale konkurenčním trhu práce v uzavřené ekonomice? Uzavřenou ekonomiku volím, 

jelikož výše popsaná doporučení jsou vázána na regionální mandát výkonného a zákonodárného 

orgánu státu a nelze předpokládat, že tato opatření budou mít žádoucí inspirativní dopad 

na chování ekonomických subjektů mimo hranice státu. Předpokládám, že spotřeba domácího 
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zboží nemůže být substituována spotřebou zboží zahraničního. Předpokládám trh, na němž 

práci kupuje mnoho firem, z nichž každá může mzdovou sazbu alespoň nepatrně ovlivnit – 

jedná se o monopolistickou konkurenci. Nabídku práce rozdělím:  

1) nabídka práce osob, u nichž převažuje produkční práce (muži, bezdětné ženy, ženy 

nestarající se v domácnosti o seniory apod.) – SLPR, 

2) nabídka práce osob, u nichž převažuje reprodukční práce (ženy na rodičovské 

dovolené, ženy pečující o hendikepované členy rodiny, ženy pečující 

v domácnosti o seniory apod.) – SLRE. 

Pracovní trhy s vyšší hladinou mzdy (privilegované trhy) jsou v současnosti prakticky 

nepřístupné osobám pracujícím na zkrácený pracovní úvazek, pracujícím z domova nebo 

formou sdílených pracovních míst. Neexistuje společensky přijatelná představa FPM 

na privilegovaných trzích, což je nutno vzít jako na dlouhé období neměnný předpoklad našeho 

modelu. Pokud však osoba, jakožto výrobní faktor, zůstane vzdálena pracovnímu trhu 

po určitou dobu zcela, stávají se jí privilegované trhy zcela nepřístupné (např. žena, která se 

soustavně věnuje reprodukční práci po dobu 8 let, nemá příliš vysokou pravděpodobnost 

návratu na manažerský post). Zavedeme-li však navrhovaná opatření na podporu zavádění 

FPM, dojde ke zvýšení SLRE (v obrázku č. 1 posun křivky SLRE doprava), tato nabídka práce 

udrží svou kvalifikovanost a po skončení období, v němž je potřeba její zvýšená orientace 

na reprodukční práci, bude moci opětovně vstoupit na privilegovaný trh práce (v obrázku č. 1 

posun křivky SLPR doprava).  Na privilegovaném trhu práce dojde k poklesu rovnovážné mzdy 

a zvýšení množství nakupované práce, což přinese přínos pro celkový národní důchod.  

Obrázek č. 1 ukazuje, že na neprivilegovaném trhu práce vzroste nabídka práce, což 

primárně vede k poklesu rovnovážné mzdy. Nicméně, díky fiskálním stimulům se poptávková 

křivka na neprivilegovaném trhu posune doprava a rovnovážná mzda se příliš neodchýlí 

od původní hladiny. Pravděpodobně však dojde k upřednostňování FPM na úkor pracovních 

míst s běžnými pracovními podmínkami. Dále je třeba si uvědomit, že navrhovanými fiskálními 

stimuly je nejen daňové zvýhodnění FPM, ale rovněž podpora poskytování sociálních služeb. 

Trh práce v oblasti sociálních služeb rovněž patří do neprivilegovaného trhu práce, tzn. i tento 

stimul napomůže posunu poptávkové křivky po práci na tomto trhu doprava a přispěje tak 

k uspokojení zvýšené nabídky práce a zachování mzdové úrovně. Předpokládám dlouhodobý 

dopad popsaných opatření, která nezpůsobí pouze krátkodobý šokový efekt, ale naopak ovlivní 

celkový trend. Domácnosti vytvoří očekávání spojená s nárůstem příjmů v období náročném 
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na reprodukční práci, což povede ke snížení ekonomických obav z reprodukce a následnému 

nárůstu spotřeby, nikoli na úkor úspor, potažmo k růstu HDP.  

Obrázek č. 1: Trh práce při zavedení podpory FPM 

Zdroj: autorka 

Vliv navržených opatření na inflaci předpokládám mírně pozitivní, tzn. dojde 

k mírnému tlaku na zvýšení inflace ze strany rostoucí poptávky. Dojde totiž k nárůstu spotřeby 

a úspor u domácností, v nichž: 

1) se dodatečně na trh práce zapojí osoby věnující se reprodukci,  

2) se zvýší porodnost, 

3) se po uplynutí reprodukčně náročného období přesunou pracovníci na lépe 

placená místa na privilegovaném trhu. 

Nicméně, bude se jednat pouze o drobný tlak, jelikož hovoříme o marginální skupině 

domácností. V našem modelu pracujeme převážně s nabídkou práce žen, tzn. týká se cca 50 % 

výrobního faktoru práce. Jak bylo uvedeno výše, o kombinaci produkční a reprodukční práce 

má zájem cca 60 % žen. V rámci FPM bude v modelu s vysokou pravděpodobností využíváno 

zkráceného pracovního úvazku, tudíž agregovaná SL vzroste úměrně počtu hodin, které budou 

ženy na trhu práce nabízet. Shrnu-li uvedený výčet cílové skupiny modelu, hovoříme skutečně 
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o marginálním nárůstu objemu spotřeby a úspor v řádu jednotek procentních bodů. Mnohem 

významnější bude pozitivní dopad na produktivitu práce a sociální klima.  

Závěr  

FPM zaměstnavatelům přináší organizační, komunikační a logistické komplikace, zvýšené 

administrativní náklady a potřebu změny vnitřního klimatu. S těmito obtížemi se potýkají 

zejména malé a střední podniky, pro které fixní náklady spojené se zavedením FPM tvoří 

citelnou položku v rámci stávajícího rozpočtu. Vazby mezi FPM a hospodářskopolitickými 

souvislostmi byly prokázány jak v oblasti vlivu na zaměstnanost, tak v oblasti vlivu na sociální 

klima. Jsem přesvědčena, že mnoho z překážek, které zaměstnavatelům FPM přináší, lze řešit 

efektivně nastavenými pravidly komunikace a veřejnou podporou genderové rovnosti. 
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Spotrebiteľský etnocentrizmus – skúmanie diferencií 

na základe deskriptívnych charakteristík spotrebiteľa  

Marián Čvirik 

Abstrakt 

Téma etnocentrizmu je relatívne známa, avšak len málo autorov jej venuje pozornosť. 

Realizované výskumu dokázali, že spotrebiteľský etnocentrizmus je dôležitý faktor, ktorý 

ovplyvňuje nákupné správanie. Mnohé výskumy skúmajú etnocentrizmus v súvislosti s istým 

produktom. Náš prieskum sa zameriava na spotrebiteľa. Hlavným cieľom práce bolo meranie 

miery etnocentrizmu slovenských spotrebiteľov a následné poukázanie na možné diferencií 

medzi segmentmi tvorených na základe deskriptívnych kritérií. Na riešenie tohto cieľa bol 

použitý primárny prieskum, ktorého bázou sa stalo 812 respondentov. Výsledkom práce bolo 

zistenie miery a charakteru diferencií medzi jednotlivými segmentmi. Výsledky možno 

aplikovať v marketingovom mixe, ale aj v iných oblastiach vedy. 

Klíčová slova  

Spotrebiteľský etnocentrizmus, Deskriptívne charakteristiky spotrebiteľov, CETSCALE, 

Slovenská republika 

Klasifikace JEL  

D12, M30, Z10 

Úvod  

Téma etnocentrizmu je vysoko aktuálnou tému hlavne v období globalizácie. Aktuálne sa téme 

etnocentrizmu nevenuje veľa slovenských autorov, a preto sme sa rozhodli prispieť do súboru 

novými poznatkami o tejto téme na území Slovenska. Hlavným cieľom príspevku bolo meranie 

miery etnocentrizmu slovenských spotrebiteľov. Nasledovalo porovnávanie výsledkov 

na áklade deskriptívnych kritérií segmentácie daných spotrebiteľov, čím sme orientačne 

zhodnotili ich charakteristiky. 
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Každý z nás sa rodí a vyvíja v rôznych spoločenstvách, ktoré následne vytvárajú 

podskupiny. Nakoľko sa jedinec v danej skupine rodí a vyvíja, pokladá ju za svoju, a teda ju 

stavia na piedestál, ktorý mu slúži ako základňa pre hodnotenie ostatných skupín 

a spoločenstiev. Etnocentrizmus má rôzne podoby na základe predmetu, ktorý je 

charakteristický pre subjekty nachádzajúce sa v skupine. Naším hlavným zameraním z pohľadu 

predmetu je spotrebiteľský etnocentrizmus. 

V našom príspevku sme charakterizovali etnocentrizmus a jeho aplikáciu 

na potrebiteľské správanie. Merali sme mieru etnocentrizmu, ktorá ovplyvňuje rozhodovanie 

slovenských spotrebiteľov. Následná segmentácia na základe deskriptívnych kritérií nám 

umožnila charakterizovať segmenty spotrebiteľov a tým prispieť do vedeckej sféry novými  

poznatkami, ktoré určujú možné tendencie. 

Slovensko je síce menšia krajina, avšak má hlboké tradície. V prospech pomalého 

slabnutia týchto tradícii hovorí fakt, že Slovensko je "srdce Európy", čo spôsobuje, že sa tu 

pravidelne stretávajú rôzne kultúry a navzájom na seba pôsobia. Aj to je jeden z dôvodov, prečo 

sme si uvedomili, že sa jedná o tému, ktorá si zaslúži ďalšie dôkladné a dlhodobé preskúmanie 

práve na Slovensku. 

Na Slovensku sa uskutočnilo len pár výskumov, ktoré sa zaoberali mierou 

etnocentrizmu. Autorka Sedláková (2007) skúmala mieru etnocentrizmu slovenských 

spotrebiteľov v potravinárskom priemysle. Jej výskum preukázal, silný etnocentrizmus 

(priemerná CETSCALE mala hodnotu 67,47). Kleinová (2009) skúmala rovnako 

etnocentrizmus v potravinárskom priemysle, avšak využila len 6 stupňovú Likertovú škálu. 

Výsledkom jej výskumu bola hodnota etnocentrizmu 68,49. Medzi ďalšie prieskumy 

zaoberajúce sa danou problematikou môžeme zaradiť autorov Lieskovská (2012) s výsledkom 

prieskumu 66 bodov a Kustra (2014) s výsledkom spotrebiteľského etnocentrizmu 68,63. 

Výsledky prezentované v príspevku boli získané na základe primárneho prieskumu. 

1 Metodika a metodológia  

Hlavným cieľom práce bolo meranie miery etnocentrizmu slovenských spotrebiteľov 

a následné porovnávanie výsledkov na základe deskriptívnych kritérií segmentácie daných 

spotrebiteľov. Naskytajú sa nám otázky: Do akej miery ovplyvňuje etnocentrizmus nákupné 

správanie slovenských spotrebiteľov pri ich segmentácií na základe deskriptívnych kritérií? 

Existujú diferencie medzi jednotlivými segmentmi?  
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Zamerali sme sa na deskriptívne kritéria nakoľko nám segmentujú spotrebiteľov 

na základe ich najdôležitejších charakteristík. Ako uvádza Kita (2017), medzi týmito kritériami 

možno rozlišovať 3 skupiny kritérií, a to demografické, geografické a sociálno - ekonomické 

kritéria. Deskriptívne kritéria sa využívajú vo výskumoch štandardne a teda bude možné 

v budúcnosti porovnávať daný prieskum i so zahraničnými.  

Meranie vplyvu etnocentrizmu sa uskutočnilo na základe CETSCALE. CETSCALE 

obsahuje 17 tvrdení, ktoré sa zaoberajú preferovaním domácich resp. zahraničných produktov. 

Respondent na všetky výroky reaguje súhlasom/nesúhlasom, ktorého intenzita je rozložená 

v 7 bodovej Likertovej škále. Samozrejme konštrukcia výrokov bola v origináli prispôsobená 

americkému spotrebiteľovi, a preto pre použitie v iných krajinách je potrebná modifikácia 

výrokov. Vo vedeckých kruhoch sa osvedčila CETSCALE, ktorá obsahuje 10 výrokov 

(výňatok 10 tvrdení z pôvodných 17). Z daného vyplýva, že v prípade 17 výrokovej škály sa 

zistená hodnota bude nachádzať v intervale 17119. Pri 10 výrokovom modely sa jedná 

o interval 1070. (Bawa, 2004) CETSCALE ako nástroj na meranie etnocentrizmu bol využitý 

v primárnom prieskume v dotazníkovej forme. V rámci primárneho prieskumu sme na zber 

údajov využili kvantitatívnu metódu dopytovania. Realizovali sme štandardizované 

dopytovanie uskutočnené výskumným nástrojom - dotazníkom. Dotazník bol vytvorený 

v printovej i elektronickej podobe za pomoci Google formulára pre získanie čo najväčšieho 

počtu respondentov. Získavanie respondentov bolo náhodné. Jediným kritériom bolo, že šlo 

o Slovákov. Bázou pre náš prieskum sa stalo 812 respondentov. Dotazník sa skladal 

z už spomínanej modifikovanej (slovenskej verzie) CETSCALE, ktorá obsahovala 10 výrokov, 

ku ktorým mohol respondent vyjadriť intenzitu súhlasu/nesúhlasu za pomoci 7 bodovej 

Likertovej škály (viď Príloha 1). 

2 Aproximácia pojmu etnocentrizmus a jeho aplikácia na spotrebiteľské 

správanie  

Etnocentrizmus vychádza pôvodne zo sociálnej psychológie, ktorý skúma etniká (národné 

skupiny). Univerzálny koncept etnocentrizmu uviedol ako prvý v roku 1906 americký 

psychológ William Graham Sumner vo svojom diele Folkways: A Study of the Sociological 

Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals. Sumner (2007) prezentoval 

názor, že etnocentrizmus je „pomenovanie pre situáciu, keď je pre jednotlivca skupina 

(označovaná ako in-group) centrom všetkého, a túto skupinu využíva ako ideál pri hodnotení 

ostatných skupín (označovaných ako out-group)“. 
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Linhart a Soukup (ako cituje CEHELSKÁ, 2013) „uvažujú o etnocentrizme ako 

o tendencii poznávať, hodnotiť a interpretovať javy života z perspektívy kultúry vlastného 

spoločenstva.“ Podľa predmetu, ktorý je charakteristický pre danú skupinu môže ísť 

o jazykový, rasový, regionálny ale aj spotrebiteľský etnocentrizmus. Za kreátorov termínu 

„spotrebiteľský etnocentrizmus“ sú najčastejšie vo vedeckej sfére označovaní Shimp a Sharma. 

Ich definícia  bola v celku univerzálna, avšak konkrétne zameraná na amerického spotrebiteľa: 

„Viera amerických spotrebiteľov o adekvátnosti a morálnosti nákupu zahraničných produktov. 

Z pohľadu etnocentrických spotrebiteľov je  nákup importovaných produktov nesprávny,  

pretože to negatívne ovplyvňuje ekonomiku domácej krajiny, spôsobuje reguláciu pracovných 

miest a pôsobí nevlastenecky. Importované produkty sú preto z pohľadu vysoko 

etnocentrického spotrebiteľa neprijateľné.“ (Shimp, Sharma, 1987) Na základe danej definície 

z pohľadu spotrebiteľského etnocentrizmus môžeme rozlišovať dva základné typy 

spotrebiteľov: etnocentrický a neetnocentrický. Shimp a Sharma (1987) si pri definovaní 

spotrebiteľského etnocentrizmu uvedomili potrebu merania intenzity etnocentrizmu. Vytvorili 

tzv. CETSCALE, čo je skratka pre The Consumer Ethnocentrism Tendencies Scale. Poznanie 

o aký typ spotrebiteľa sa jedná môže byť veľmi prospešné pri zostavovaní marketingového 

mixu (hlavne komunikačná politika), smerovaní marketingových stratégii a iné.  

3 Výsledky práce a diskusia  

V rámci primárneho prieskumu sme na zber údajov využili kvantitatívnu metódu dopytovania. 

Realizovali sme štandardizované dopytovanie uskutočnené výskumným nástrojom  

dotazníkom. Výsledky boli zaokrúhlené matematicky na 3 desatinné miesta. 

Základné štatistické ukazovatele sa prieskumu nachádzajú v Tabuľke č. 1. Na základne 

nášho prieskumu môžeme konštatovať, že priemerná nameraná hodnota etnocentrizmu 

slovenských spotrebiteľov je 43,19 boda. Vzhľadom na to, že bol použitý 10-výrokový model 

CETSCALE môže miera etnocentrizmu nadobúdať hodnoty z intervalu <10; 70>. Stred 

intervalu sa nachádza na hodnote 40. Nami nameraná hodnota je o 3,19 viac, ako stredová 

hodnota, ktorú môže CETSCALE nadobudnúť. Môžeme teda konštatovať, že slovenskí 

spotrebitelia sú jemne nad hranicou priemerného spotrebiteľského etnocentrizmu. 
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Tabuľka č. 1: Základné štatistické parametre prieskumu 

n (počet respondentov) 812 

AVERAGE ( for n = 812) 43,190 

MODUS 50 

MEDIAN 44 

MAX 66 

MIN 10 

Zdroj : Vlastné spracovanie na základe prieskumu 

Najčastejšie bol u respondentov nameraný spotrebiteľský etnocentrizmus s hodnotou 

50 bodov. Minimálny nameraný etnocentrizmus na vybranej vzorke mal hodnotu 10 bodov, čo 

predstavuje minimálnu možnú hodnotu. Maximálna nameraná hodnota bola 66 bodov.  

V nasledujúcich podkapitolách prezentujeme výsledky prieskumu jednotlivých 

segmentov na  základe deskriptívnych kritérií, kde sme skúmame medzisegmentové diferencie. 

Z každej zo skupín boli vybraté tie najpodstatnejšie kritéria z pohľadu riešenej problematiky. 

3.1 Demografické kritéria  

Pri demografických kritériách sme skúmali dva faktory segmentácie  vek a pohlavie.  

Vek. Segmentáciu jednotlivých respondentov sme uskutočnili na základe ich veku 

dosahovaného v roku 2018. Jednotlivé výsledky sú zaznamenané v Tabuľke č. 2. Ako 

z Tabuľky č. 2 vychádza, tvorí sa nám jasný trend. Mladšie ročníky majú mieru 

spotrebiteľského etnocentrizmu nižšiu ako staršie. Diferencie dosahujú viac ako 10 bodov. 

Tabuľka č. 2: Demografické kritérium – vek 

VEK n (v ks) n ( v %) CETSCALE -AVERAGE 

< 14 0 0 0 

15-29 216 26,601 37,486 

30-44 186 22,906 42,677 

45-59 382 47,044 46,330 

60 < 28 3,448 47,750 

∑ 812 100  43,190 
Zdroj : Vlastné spracovanie na základe prieskumu 

Pohlavie. Pri segmentácií respondentov na základe pohlavia sme vytvorili 2 segmenty, 

a to ženy a muži. Výsledky sme zaznamenali do Tabuľky č. 3. Pri segmente muži bol nameraný 
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spotrebiteľský etnocentrizmus s hodnotou 43,051 a pri semgente ženy bol nameraný 

spotrebiteľský etncentrizmus s hodnotou 43,226. Z uvedeného vyplýva, že neboli namerané 

významné diferencie medzi segmentom muži a segmentom ženy v miere spotrebiteľského 

etnocentrizmu. 

Tabuľka č. 3: Demografické kritérium – pohlavie 

POHLAVIE n (v ks) CETSCALE -AVERAGE 

Muži 304 43,051 

Ženy 508 43,226 

∑  812  43,190 
Zdroj : Vlastné spracovanie na základe prieskumu 

3.2 Geografické kritéria  

Samotná CETSCALE je založená na geografickej segmentácie nakoľko je určené pre jednotlivé 

národy, štáty. Nie je možná ich kombinácia. My sme sa však zamerali na podrobnejšie 

geografické kritérium a skúmali sme mieru spotrebiteľského etnocentrizmu na základe krajov. 

Kritérium bolo stanovené, ako kraj v ktorom majú respondenti miesto narodenia. Výsledky sme 

zaznamenali do Tabuľky č. 4. 

Tabuľka č. 4: Geografické kritérium - kraj   

Kraje  n (v ks) n (v %) CETSCALE - AVERAGE 

Trnavský kraj 96 11,823 47,563 

Bratislavský kraj 90 11,084 37,978 

Košický kraj 104 12,808 43,404 

Nitriansky kraj 138 16,995 37,870 

Prešovský kraj 98 12,069 42,122 

Banskobystrický kraj 128 15,764 48,531 

Trenčiansky kraj 96 11,823 40,021 

Žilinský kraj 62 7,635 51,032 

∑ 812 100,00 43,190 
Zdroj : Vlastné spracovanie na základe prieskumu 

Ako môžeme vidieť najnižšiu mieru spotrebiteľského etnocentrizmu sme namerali 

v Nitrianskom kraji  (37,978) a najvyššiu v Žilinskom kraji (51,032). Na Obrázku č. 1 vidíme 

grafickú vizualizáciu výsledkov. Na mape môžeme vidieť farebnú vizualizáciu výsledkov 

jednotlivých krajov. Červená symbolizuje podpriemerný spotrebiteľský etnocentrizmus 

(hodnota pod 40 bodov), modrá farba symbolizuje priemerný etnocentrizmus (hodnota 

34



 

 

v intervale 40-46 bodov) a zelená farba symbolizuje nadpriemerný etnocentrizmus (nad 46 

bodov), pričom vychádzame z poznatku, že priemerný nameraný etnocentrizmus dosahuje 

hodnotu 43,190 bodu. Ako môžeme vidieť, západ Slovenska dosahuje  nižšiu mieru 

spotrebiteľského etnocentrizmu. Východ Slovenska možno charakterizovať priemerným 

etnocentrizmom. Zaujímavý je práve stred Slovenska, kde bol nameraný nadpriemerný 

spotrebiteľský etnocentrizmus. 

Obrázok č. 1: Mapa spotrebiteľského etnocentrizmu na základe krajov 

Legenda : Červená farba  <40, Modrá farba 4046., Zelená farba 46<. 

 Zdroj : Vlastné spracovanie na základe prieskumu 

3.3 Sociálne a ekonomické kritéria  

Zo skupiny sociálnych a ekonomických kritérií sme skúmali mieru spotrebiteľského 

etnocentrizmu vzhľadom na segmenty delené podľa výšky čistého príjmu, ukončeného 

vzdelania a profesii. 

Ukončené vzdelania. Skúmali sme diferencie medzi segmentmi na základe ich 

ukončeného vzdelania. Ako vyplýva z Tabuľky č. 5, segment, ktorý ukončil základné vzdelanie 

dosahoval mieru etnocentrizmu 31,125. Segment s ukončeným stredoškolským vzdelaním 

dosahoval mieru 42,267 a segment ukončeného vysokoškolského vzdelania dosahoval mieru 

etnocentrizmu 48,532. Z uvedeného možno konštatovať, že čím vyššie vzdelanie segmenty 

dosahovali, tým silnejšia je miera spotrebiteľského etnocentrizmu. 
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Tabuľka č. 5: Sociálne a ekonomické kritéria – ukončené vzdelanie 

Ukončené vzdelanie n (v ks) n (v %) CETSCALE- AVERAGE 

žiadne 0 0 0 

základne 48 5,911 31,125 

stredoškolské 559 68,842 42,267 

vysokoškolské 205 25,246 48,532 

∑ 812 100,000 43,190 
Zdroj : Vlastné spracovanie na základe prieskumu 

Profesia. Vzhľadom na veľkú diferenciu profesií nebolo možné vytvoriť jednotné 

segmenty. Preto sme vytvorili dva segmenty na základe typu práce - manuálna práca, duševná 

práca. Výsledky prezentujeme v Tabuľke č. 6. Z prieskumu možno konštatovať, že segment 

s duševnou prácou dosahuje vyššiu mieru spotrebiteľského etnocentrizmu ako segment 

pracujúci manuálne. 

Tabuľka č. 6: Sociálne a ekonomické kritéria – typ práce 

Typ práce n (v ks) n ( v %) CETSCALE - AVERAGE 

Manuálna 563 69,335 40,953 

Duševná 249 30,665 48,253 

∑ 812 100  43,190 
Zdroj : Vlastné spracovanie na základe prieskumu 

Ekonomický príjem. Pri segmentácií sme vytvorili 5 segmentov na základe ich čistého 

individuálneho mesačného príjmu. Výsledky sme spracovali v Tabuľke č. 7. Diferencie medzi 

jednotlivými segmentmi považujeme za významné. Z uvedených výsledkov môžeme 

konštatovať, že čím majú Slováci väčší príjem tým dosahujú väčšiu mieru spotrebiteľského 

etnocentrizmu.  

Tabuľka č. 7: Sociálne a ekonomické kritéria – ekonomický príjem 

Ekonomický príjem v čistom n (v ks) n ( v %) CETSCALE - AVERAGE 

< 499,99 119 14,655 33,235 

500-749,99 295 36,330 41,953 

750-899,99 216 26,601 45,736 

900-1149,99 137 16,872 48,248 

1150 < 45 5,542 50,000 

∑ 812 100,000 43,190 
Zdroj : Vlastné spracovanie na základe prieskumu 
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Záver  

Predložená štúdia podložená primárnym prieskumom mala za cieľ merať mieru diferencie 

spotrebiteľského etnocentrizmu na základe deskriptívnych kritérií segmentácie u Slovákov. 

Bázou pre náš prieskum bolo 812 respondentov. Meranie spotrebiteľského etnocentrizmu 

sa uskutočnilo na základe 10 výrokovej verzie CETSCALE. Celkový nameraný priemerný 

spotrebiteľský etnocentrizmus dosahoval hodnotu 43,190 bodov. Daný etnocentrizmus možno 

považovať za priemerný až mierne nadpriemerný. 

Deskriptívne kritéria sme delili na základe teórie na 3 skupiny. Pri demografickom 

kritérií sme skúmali dva faktory segmentácie - vek a pohlavie. Pri vekovej segmentácie sme 

zistili významné diferencie. Segment mladých dosahuje nižšiu mieru etnocentrizmu ako 

segment starších. Pri segmentácií na základe pohlavia neboli dokázané významné diferencie. 

Možno konštatovať, že pohlavie neovplyvňuje mieru spotrebiteľského etnocentrizmu. 

Z geografických kritérií sme si vybrali segmentáciu na základe pôvodu respondentov z pohľadu 

krajov. Zaujímavým zistením bolo, že existujú významné diferencie spotrebiteľského 

etnocentrizmu i na základe krajov. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že západ Slovenska 

dosiahol podpriemerné až priemerné hodnoty, zatiaľ čo východ Slovenska sa javí priemerne 

až mierne nadpriemerne. Kraje zo stredného Slovenska dosahovali nadpriemerný 

etnocentrizmus. Sociálne a ekonomické kritéria medzi sebou súvisia. Vo všeobecnosti možno 

povedať, že čím ma respondent vyššie vzdelanie, tým vyšší bude jeho čistý príjem a je väčšia 

pravdepodobnosť, že pracuje duševne. My sme však tieto faktory segmentácie riešili 

samostatne. Vo všetkých prípadoch boli namerané významné diferencie. Čím mal segment 

vyššie vzdelanie, tým bola miera nameraného spotrebiteľského etnocentrizmu vyššia. Obdobné 

bolo zistenie pri segmentácie na základe čistého ekonomického príjmu, kde sme dokázali, že 

segmentom s vyšším príjem bola nameraná i vyššia miera etnocentrizmu. Dokázali sme tiež, že 

segment pracujúci manuálne dosahujú nižšiu mieru etnocentrizmu ako segment pracujúci 

duševne. 

Je však potrebné si uvedomiť aj limity, ktoré sprevádzajú predložené výsledky. 

Za limity tohto prieskumu považujeme, najmä obmedzený počet respondentov. Uvedená 

vzorka je z hľadiska reprezentatívnosti malá. Zistili sme však na základe prieskumu zaujímavé 

tendencie. Taktiež výber deskriptívnych kritérií nebol úplný. V budúcnosti by bolo vhodné, 

vzhľadom na obmedzený počet participantov s ktorými sme v prieskume pracovali, uskutočniť 

prieskum podobného charakteru na väčšej výskumnej vzorke a určiť tak presné miesto 

etnocentrizmu v spotrebiteľskom správaní Slovákov.  
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Príloha č. 1  

 Použitá CETSCALE  

1) Iba produkty, ktoré sa na Slovensku nevyrábajú by sa mali dovážať. 

2) Vždy uprednostňujem Slovenské produkty. 

3) Nákup zahraničných produktov nie je prejavom pravého Slováka. 

4) Nie je správne nakupovať zahraničné produkty, pretože tým beriem Slovákom 

prácu. 

5) Pravý Slovák vždy kupuje slovenské produkty. 

6) Mal by som nakupovať slovenské produkty a podporovať tým Slovenskú 

ekonomiku a nie nechať iné krajiny obohacovať sa na Slovákoch. 

7) Slováci by nemali kupovať zahraničné produkty, pretože tým poškodzujú 

slovenskú ekonomiku a zvyšujú nezamestnanosť. 

8) Preferujem kúpu slovenských produktov aj keď sú drahšie. 

9) Mali by sme nakupovať len tie produkty zo zahraničia, ktoré sa na Slovensku 

nevyrábajú. 

10) Slovenskí spotrebitelia, ktorí nakupujú zahraničné produkty sú zodpovední 

za zvyšovanie nezamestnanosti. 
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Některé distorze v současném systému zdravotního 

pojištění 

Michal Erben 

 

Abstrakt  

Nový daňový a odvodový systém České republiky byl zaveden v rámci komplexní daňové 

reformy v roce 1993. Vedle zavedení systému daně z přidané hodnoty, spotřebních daní 

a moderního pojetí daně z příjmu bylo z hlediska předmětu tohoto příspěvku největší novinkou 

zavedení systému zdravotního a sociálního pojištění. Článek se zabývá některými distorzemi 

v oblasti zdravotního pojištění. Přerozdělování toků v rámci zdravotního pojištění je velmi 

dobrým příkladem výrazné nerovnosti mezi subjekty na straně plateb při souběžné rovnosti 

na straně plnění. Obdobná situace nastává i v oblasti důchodového pojištění. Přesto však 

i v tomto pojištění dochází k přerozdělení ve prospěch OSVČ – jejich často velmi nízké 

důchody jsou ve skutečnosti oproti výši uhrazeného pojistného ještě vysoké. 

Klíčová slova  

Zdravotní pojištění, OSVČ, zaměstnanci, pojistné, důchodové pojištění 

Klasifikace JEL  

H20, H55, J30 

Úvod  

V Programovém prohlášení vlády ANO a ČSSD je jako jeden z klíčových bodů uvedeno 

zrušení karenční doby, tedy proplácení pracovní neschopnosti od prvního dne. I když 

se v návrhu předpokládá, že výdaje na tuto změnu ponesou zaměstnavatelé, tedy změna 

ve výdajích na řešení rizika krátkodobé pracovní neschopnosti nebude mít bezprostřední dopad 

na výdaje veřejných financí, v rozvířené diskusi na toto téma zaznívá i otázka hledání 

optimálního způsobu řešení problému na příjmové straně, tedy jinými slovy nalézt a posléze 

zrealizovat systém odvodového zatížení příjmů jednotlivců, který by vyhověl všem teoretickým 

požadavkům na dobré zdanění a současně byl široce akceptovaný poplatníky. Diskuse ohledně 

40



 

 

některých aspektů tohoto problému na příjmové straně týkající se odvodů na zdravotní pojištění 

a zejména zdravotní péči, je cílem tohoto příspěvku. 

Jakákoli změna současného systému výdajové strany řešení finančních rizik krátkodobé 

pracovní neschopnosti musí být z našeho pohledu podložena co nejúplnější a objektivní 

analýzou současného stavu zdanění. V tomto duchu základní požadavky na dobré odvodové 

zatížení příjmů jednotlivců lze formulovat tak, aby rozdělení daňového zatížení bylo 

spravedlivé a nedistorzní. K naplnění těchto požadavků pak přistupují další „technické“, 

nicméně velmi důležité požadavky jako je jednoduchost, srozumitelnost, předvídatelnost 

a v neposlední řadě, nízké administrativní náklady (včetně těch vyvolaných, které hradí daňoví 

poplatníci).  

U zdanění osobních příjmů je nutno na kritérium spravedlnosti pohlížet především 

z hlediska platební schopnosti jednotlivce. Spravedlnost jako takovou ale nelze měřit, je dána 

sociologickým vnímáním a politickým vyjednáváním. Dále je nutno dbát na to, aby odvody 

zatěžující osobní důchody nebyly distorzní, tedy nezasahovaly nežádoucím způsobem 

do rozhodování o tom, jaký druh příjmů bude jedinec preferovat. Dle našeho názoru je třeba 

dosáhnout relativně stejného odvodového zatížení alespoň základních druhů příjmů.  

1 Distorze v systému zdravotního pojištění  

Nový daňový a odvodový systém České republiky byl zaveden v rámci komplexní daňové 

reformy v roce 1993. Vedle zavedení systému daně z přidané hodnoty, spotřebních daní 

a moderního pojetí daně z příjmu bylo z hlediska předmětu tohoto příspěvku největší novinkou 

zavedení systému zdravotního a sociálního pojištění. Tyto systémy za posledních 25 let zažily 

poměrně výrazné (často dokonce protichůdné) změny nastavení parametrů. Současné nastavení 

sazeb zdravotního a sociálního pojištění ukazuje následující tabulka.  
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Tabulka č. 1 Celkový přehled povinných odvodů na sociální i zdravotní pojištění 

  Zdravotní 

pojištění 

Nemocenské 

pojištění 

Důchodové 

pojištění 

Příspěvek na 

politiku 

Zaměstnanosti 

  

CELKEM 

Zaměstnanec 4,5 % 0 6,5 % 0 11,0 % 

 Zaměstnavatel 9,0 % 2,3 % 21,5 % 1,2 % 34,0 % 

OSVČ 13,5 % 2,3 %  (0 %) 28,0 % 1,2 % 45,0*) 

*) včetně nemocenského; pokud OSVČ není nemocensky pojištěna, odvádí 42,7 % vyměřovacího základu 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tyto systémy se za posledních 25 let poměrně výrazně změnily, a to jak z pohledu 

zdaňovaných příjmů, tak i vyměřovacích základů a sazeb povinných odvodů.  

Pro vysvětlení příčiny vzniku dvou (resp. čtyř) povinných pojistných plateb se musíme 

vrátit do Československa let 1990-1992. Připravované reformy na federální úrovni v oblasti 

zdravotnictví, důchodového a nemocenského zabezpečení a zabezpečení v nezaměstnanosti 

tehdy předpokládaly, že se v každé z těchto oblastí vytvoří relativně samostatný pojistný 

systém, oddělený od státního rozpočtu. Konkrétně se předpokládalo vytvoření tří 

veřejnoprávních pojistných fondů, které by měly své vlastní autonomní příjmy, přijímaly by 

od poplatníků zákonem určené pojistné, vytvářely pojistné rezervy a poskytovaly plnění 

(peněžní dávky, služby). 

Původním záměrem bylo vytvořit fond zdravotního pojištění, důchodový fond (který by 

zahrnoval i část zabezpečující nemocenské pojištění) a fond zaměstnanosti. Po rozpadu 

Československa se každá země vydala jiným směrem. ČR uskutečnila přechod na systém 

pojištění pouze v oblasti zdravotnictví. Původně předpokládaný veřejnoprávní charakter 

zdravotního pojištění, fungující s jednou pojišťovnou byl nahrazen pod politickým tlakem 

na otevřený systém více zdravotních pojišťoven, které podle tehdejších předpokladů měly 

údajně zavést do poskytování základního systému zdravotní péče „konkurenci“. 

V oblasti důchodů se vytvořil v rámci státního rozpočtu zvláštní důchodový účet, který 

v podstatě „nezávazně“ sleduje vývoj mezi vybraným pojistným na důchodové pojištění 

a vyplacenými důchody. Pojistné platby sociálního pojištění tak v daňovém systému zůstaly 

jako určitý relikt fakticky neuskutečněných pojistných reforem.  

Poměrně dlouhou dobu se vedla v české odborné veřejnosti i v celé společnosti diskuse, 

zda jde skutečně o pojistné, či ve skutečnosti pouze o jakousi sociální daň, která by se v podstatě 

mohla (a měla) zahrnout do systému daně z příjmu. Až nálezy Ústavního soudu týkající se 
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„zastropování plateb“ na důchodové pojištění a zrušení karenční doby u nemocenského 

pojištění v zásadě kodifikovaly jasný pojistný charakter těchto plateb a na nutnost u daňového 

poplatníka zachování souladu mezi výší platby a výší plnění.  

2 Zaměstnanci vs. OSVČ  

Při přípravě daňové reformy roku 1993 se od počátku počítalo s rozdílnou výší plateb 

pojistného mezi OSVČ a zaměstnanci. Tyto však nebyly dané rozdílností sazeb jednotlivých 

druhů pojištění, ale především výrazně rozdílnou konstrukcí vyměřovacího základů pro platby 

pojistného. Tehdy byl položen základ distorze v platebních tocích mezi zaměstnanci a OSVČ. 

K této rozdílné konstrukci vedly dvě příčiny. První příčinou byla objektivně daná 

rozdílnost v charakteru příjmů dotčených subjektů – mzda nebo plat u zaměstnanců vs. smíšený 

důchod u OSVČ. Druhou příčinou pak byla snaha tehdejší politické reprezentace o podporu 

teprve se rozvíjejícího soukromého podnikání. Podle tehdejších politických deklarací byly tyto 

daňové úlevy určeny jen na 5 let. Nicméně v systému zdanění zůstaly zabudovány po celých 

následujících 25 let. A časem dokonce ještě výrazně posílily. 

Propočty v následující tabulce č. 2 jasně ukazují na zásadní nepoměr v rozložení plateb 

pojistného na zdravotní pojištění mezi zaměstnanci, OSVČ a státem (za tzv. státní pojištěnce). 

Celkový počet OSVČ podnikajících plně či v souběhu se zaměstnáním či důchodem v roce 

2013 činil přes 640 tis. osob. Ti zaplatili pojistné v celkové výši 9,3 mld. Kč. VZP za ně uhradila 

náklady na zdravotní péči ve výši přibližně 10,6 mld. Kč. To znamená, že platby všech OSVČ 

odvedené z titulu podnikání v tomto případě ani částečně nepokryly úhradu zdravotní péče, 

která jim byla poskytnuta.  

Celkový počet pojištěnců, za které pojistné hradil zcela či jen částečně stát, byl přes 

3,8 milionů. Celkové pojistné činilo 31,5 mld. Kč a náklady na léčbu však u těchto pacientů 

činily přes 114 mld. Kč. Zaměstnanci tak byli „čistými plátci“ systému. Spotřebovali totiž 

pouze 43 % z toho, co zaplatili na pojistném. Celkově uhradili 83,5 mld. Kč a náklady na léčbu 

u nich činily jen 36 mld. Kč. 
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Tabulka č. 2: Příjmy z pojistného a výdaje na zdravotní péči podle jednotlivých typů 

pojištěnců v roce 2013 

Pojištěnec 

Zaplacené 

pojistné 

celkem 

(mld. Kč) 

Výdaje 

na zdravotní 

péči celkem 

(mld. Kč) 

Zaplacené 

pojistné 

průměr 

Kč/osoba/rok 

Výdaje na zdravotní 

péči průměr 

Kč/osoba/rok 

 

 

 

 

Zaměstnanec 83,5 36 33 343 14 374  

OSVČ 9,3 10,6 14 584 16 553  

Státní pojištěnec 31,5 114,9 8 192 29 838  

Zdroj: VZP (2014), vlastní propočet 

Z dalších zjištění je pak zajímavé, že zaměstnanci jsou se svými průměrnými náklady 

14 374 Kč ročně mezi sledovanými skupinami nejlevnějšími pojištěnci. U OSVČ byly tyto 

náklady 16 553 Kč ročně a u tzv. státních pojištěnců 29 838 Kč ročně (výrazný rozdíl je dán 

logicky tím, že tuto skupinu tvoří nejnákladnější pacienti – malé děti, staří lidé a zdravotně 

postižení). 

Tabulka č. 3: Přehled poměru mezi přijatou 1 Kč a zaplacenou 

Za přijatou zdravotní péči v hodnotě 1 Kč zaplatili v roce 2013 na pojistném 

Zaměstnanci  2,32 Kč 

OSVČ  0,88 Kč 

Stát 0,28 Kč 

Zdroj: VZP (2014), vlastní propočet 

Z tabulky je patrné, že pojistné hrazené zaměstnancem je v průměru 2,3x vyšší, než 

u OSVČ. Pokud bychom však posuzovali nejen kolik OSVČ zaplatí, ale i kolik vyčerpá, tento 

rozdíl by se ještě zvětšil. V rámci objektivitu nutno ovšem poznamenat, že toto porovnání je 

však v oblasti zdravotního pojištění velmi ošidné. Na druhé straně tento pohled dost dobře může 

reprezentovat ukazatel porovnávající zaplacené pojistné s poskytnutou zdravotní péčí. Ukazatel 

říká, jakou sumu pojištěnec daného typu musí zaplatit za 1 korunu přijaté zdravotní péče, 

zaměstnanec zaplatil oproti OSVČ ve skutečnosti 2,6x více (rozdíl je způsoben tím, že OSVČ 

ve sledovaném roce fakticky v platbách plně neuhradily náklady na svou léčbu). 
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3 Solidarita ve zdravotním pojištění  

Tento přehled naprosto jasně ukazuje, že OSVČ jsou prostřednictvím nastavení systému plateb 

zdravotního pojištění v zásadě vyloučeny ze solidarity. Platby pojistného na zdravotní pojištění 

zhruba uhradí náklady na léčení OSVČ, avšak ne na náklady jejich dětí, resp. rodičů, ty hradí 

někdo jiný (především zaměstnanci). 

Platby státu za tzv. státní pojištěnce jsou na velmi nízké úrovni, což je způsobeno jak 

velmi nízkými platbami za státní pojištěnce (stanovovanými absolutní částkou), tak i tím 

faktem, že těmito platbami jsou „kryti“ pacienti s nejvyššími náklady v systému. Pro úplnost 

uvádíme, že ve zdravotním pojištění existuje ještě jedna specifická skupina pojištěnců. Jde 

o tzv. osoby bez zdanitelného plnění (samoplátci). Těch bylo v roce 2013 téměř 130 tis. osob. 

Na pojistném zaplatili 645 mil. Kč a přijali péči ve výši 1,268 mld. Kč. Jejich platba pojistného 

uhradila poskytnutou zdravotní péči zhruba z poloviny („platba“ za 1 Kč poskytnuté péče činila 

zhruba 51 haléřů). I oni tedy byli výraznými příjemci přerozdělení – a to přes to, že jsou tito 

pojištěnci z pohledu zdravotního pojištění nejlevnější – na 1 pojištěnce připadají náklady 

ve výši 9 765 Kč ročně. 

Možno shrnout, že zaměstnanci jsou čistými plátci zdravotního systému. Tento nepoměr 

– vyšší zatížení zaměstnanců platbami pojistného – je důsledkem nízkých plateb za státní 

pojištěnce a vyloučení OSVČ ze solidarity. Navíc je nutno připomenout, že toto přerozdělení 

mezi skupinami se uskutečňuje nejen prostřednictvím výše uvedeného nepoměru mezi 

zaplaceným pojistným a čerpanou úhradou zdravotních výkonů. Zaměstnanci prostřednictvím 

svých daní také vytvářejí převážnou část prostředků, která do zdravotního pojištění přichází 

ze státního rozpočtu formou platby za státní pojištěnce). 

V této souvislosti je třeba ovšem zdůraznit, že v ČR není v oblasti zdravotnictví pojistný 

systém, ve kterém se výše plateb odvíjí od rizika čerpání, ale systém plně solidární. Každý 

občan má ústavou zaručeno právo na poskytnutí potřebných zdravotních služeb. Porovnávání 

zatížení různých skupin poplatníků jen tak možno provádět pouze na příjmové straně, 

porovnávat čerpání v solidárním systému nemá smysl. U OSVČ se nepotvrzuje ani teze 

o nižších nákladech OSVČ vůči zaměstnancům, ani teze o vyšších platbách pojistného 

dvojnásobně převyšujících výdaje na zdravotní péči konzumovanou OSVČ. Proto se přistoupilo 

k nestandardnímu kroku: z celkového počtu sledovaných OSVČ (cca 640 tis. osob) byli 

vybrány pouze OSVČ „na plný úvazek“ (294 tis. osob, tedy méně než polovina).   

Proč k tomu zúžení sledovaného vzorku bylo přistoupeno, je zřejmé – tímto způsobem 

z porovnání vypadnou nákladově velmi drahé staré OSVČ (souběh OSVČ – důchodci). A tak 
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po tomto očištění vyjde, že OSVČ zaplatí do systému zdravotního pojištění 6 mld. Kč a z něj 

vyčerpají pouze 3 mld. Kč.  O tom, že se to týká jen části OSVČ, se záměrně mlčí. Pokud 

bychom stejným způsobem očistili i další skupiny poplatníků, tj. zaměstnance a státní 

pojištěnce, budou platit podobné zákonitosti jako při první propočtu, i když se extrémní rozdíly 

v placení pojistného poněkud setřou, stále bude zaměstnanec platit pojistné o 70 % vyšší 

než OSVČ a 4,3x vyšší než stát. Stejně tak nelze ani při takto účelovém propočtu potvrdit tezi, 

že náklady na zdravotní péči poskytovanou OSVČ jsou výrazně nižší, oproti nákladům 

na zaměstnance (viz tabulka č. 4).  

Tabulka č. 4: Příjmy z pojistného a výdaje na zdravotní péči podle jednotlivých typů 

pojištěnců 

Pojištěnec 

Zaplacené 

pojistné 

celkem 

(mld. Kč) 

Výdaje 

na zdravotní 

péči celkem 

(mld. Kč) 

Zaplacené 

pojistné 

průměr 

Kč/osoba/rok 

Výdaje na 

zdravotní péči 

průměr 

Kč/osoba/rok 

 

 

 

 

Zaměstnanec 61,1 18,3 37 439 11 244  

OSVČ 6,5 3,1 22 114 10 442  

Státní pojištěnec 25,7 94,4 8 614 31 583  

Zdroj: VZP (2014), vlastní propočet 

Tabulka č. 5: Přehled poměru mezi přijatou 1 Kč a zaplacenou v roce 2013 

Za přijatou zdravotní péči v hodnotě 1 Kč zaplatili v roce 2013 na pojistném 

Zaměstnanec                                               3,32 Kč 

OSVČ                                                          2,11 Kč 

Státní pojištěnec                                          0,28 Kč 

Zdroj: VZP (2014), vlastní propočet 

Závěr  

V současném systému zdravotního pojištění přetrvávají historicky vzniklé distorzní toky peněz 

na zdravotní péči. Je to z toho důvodu, že platby snadno dohledatelných a kontrolovatelných 

zaměstnanců v komplexu veřejných financí kompenzují výrazné a ekonomicky neodůvodněné 

úlevy na pojistném pro cca milion osob samostatně výdělečně činných a tzv. samoplátců. 
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Jestliže jsme tyto osoby fakticky vyloučili ze systému solidarity v oblasti zdravotnictví, pak 

za ně někdo chybějící peníze musí doplatit. Z toho plyne, že cesta snížení daňového zatížení 

zaměstnanců nemůže směřovat k prostému snižování sazeb pojistného, ale především 

k postupnému vyrovnávání rozdílů v platbách mezi jednotlivými druhy plátců. Pro oblast 

zdravotního pojištění, kde každý občan má nárok na stejnou službu, to platí dvojnásob. 

Přerozdělování toků v rámci zdravotního pojištění je velmi dobrým příkladem výrazné 

nerovnosti mezi subjekty na straně plateb při souběžné rovnosti na straně plnění. Obdobná 

situace nastává i v oblasti důchodového pojištění – i když ne v takto extrémní poloze (plnění je 

více navázáno na platbu pojistného). Přesto však i v penzijním systému dochází k přerozdělení 

ve prospěch OSVČ – jejich často velmi nízké důchody jsou ve skutečnosti oproti výši 

uhrazeného pojistného ještě vysoké. Zde je však nutné na druhé straně zdůraznit, že toto nelze 

vyčítat OSVČ, ale především politickým představitelům, kteří v minulosti založenou líbivou 

politikou aktuálně nízkého zdanění přivádějí i pro nejbližší budoucnost celou skupinu OSVČ 

do vcelku složité sociální situace. Zdá se, že k narovnávání vzniklé disproporce není ani 

po změně vládnoucí garnitury dostatečná politická vůle. 
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The effect of  armed soldier´s presence in streets of  Paris 

on subjective risk perception of  Czech tourists 

Blanka Havlíčková 

Abstract 

The main purpose of this paper is to find out if the presence of armed soldiers in streets of Paris 

functions as a psychological support and makes tourists less worried about their safety 

or if soldiers in streets of Paris are rather a stress factor increasing the subjective risk perception 

of tourists.  For the investigation we have used the electronic questionnaire, which makes is 

possible to randomly split respondents into three groups. Every member of every group was 

asked the same question on subjective risk perception just with the difference that first group 

of respondents was presented with a picture of Paris without armed soldiers, the second group 

of respondents was presented with the same picture of Paris, with the difference there is also 

one soldier holding a gun on the picture. The third group was presented with no picture when 

giving their answer. Members of every group have assigned their risk perception on Likert 

scale. This study confirms that the presence of soldiers in European cities can have a positive 

effect on population´s risk perception and this newly introduced measure can really work 

as an important mean of calming nerves and fears.  

Key words 

Tourism, security, public measures 

Classification JEL  

D91, L83 

Introduction  

Although there has been no single terrorist attack in the Czech Republic, and even in Western 

Europe, such deaths are rare (about 38 deaths per year) European population suffers from 

a disproportionate fear of terrorism. (Kahneman, 2011) Therefore European public institutions 

are recently spending funds for heavily armed police officers and soldiers in European streets, 
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since they believe that this measure will help them calm down nerves of the stressed population. 

In Paris we can see armed soldiers around government buildings, major transport hubs, 

synagogues, galleries and main tourist landmarks. These soldiers or armed police-officers are 

not only sitting in cars equipped with cameras, which enable concentration and precise 

monitoring of surrounding area. Completely the opposite the troops are quite often standing 

on one spot mainly attracting the attention of the crowds and present public safety. (Chrisafis, 

2016; Carbonnel, Bartunek, 2017, Bohlen, 2016.)  

We can say that the visible presence of armed police officers and armed soldiers is 

caused mainly by public and personal emotion and from political pressures, which evolve from 

terrorism. Fear and anxiety of general public is also transmitted also on decision-making 

of public institutions which can therefore spend on counterterrorist measures disproportional 

amount of money. (Mueller, Stevart, 2014; Kahneman, 2011.) 

These services of armed soldiers in city centre are paid by public money with not much 

investigation on its impact (if it really helps to calm down the nerves of the stressed population 

and if it has side effects). To find out the impact of the above mentioned public policy we can 

use the approach of behavioral economics, which could be able to compare two scenarios – 

with and without armed soldier´s presence in Paris City Centre. 

The main goal of this study is to find out if the presence or armed soldiers in European 

streets, helps tourists to feel more secure and the deployment of armed guards is therefore 

beneficial for tourist´s subjective risk perception. 

1 Theoretical background 

The feeling of personal safety is one of the basic conditions for developing and operating 

a prosperous tourist destination. On the other hand crime is a natural part of human society 

despite many efforts for its control; it always finds a way for its existence. Crime, especially 

the most serious one has a clear negative effect on attractiveness of tourist destinations and 

therefore the dependency of tourism on security and subjective risk perception became 

important subject of international conferences since 1995. To provide evidence for example 

in the early 1990s, a series of crimes against tourists in Florida had a major impact on the state’s 

tourist industry causing a decline of 11% in the number of overseas arrivals and a 16% decline 

in the number of Canadians coming to Florida. (Pantouvakis, Patsiouras 2016; Milman, Jones, 

Bach, 1999.)  
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The more serious the crime is, the heavier the impact on tourism. One of the most serious 

crime (in intensity of its consequences on tourism) is terrorism, which can be defined 

as a “premeditated, politically motivated violence perpetrated against civilians and unarmed 

military personnel by subnational groups...usually intended to influence an audience.” 

(Milman, Jones, Bach, 1999.)  

Terrorist attacks are primarily aimed at attracting attention, creating an atmosphere 

of fear, destabilizing the state or organization and enforcing a change in internal or foreign 

policy. Previous studies have already confirmed the significant negative impact of terrorism 

on tourism revenues in the affected destination and the substitution effect among countries due 

to the efforts of tourists to minimize the risk of terrorist attacks (Enders, Sandler, Paris, 1992; 

Drakos, Kutan, 2003; Eichler, 2006). Some experts even think that for terrorist who opposes 

Western culture of consumption, tourists are too symbolic to be ignored. (Sonmez, 

Apostolopoulos, Tarlow, 1999.) 

It is important to note that terrorism threats appear to provoke serious consumer reaction 

in spite of low probabilities. To provide precise evidence for example more than six million 

Americans visited Europe in 1985. Seven million were projected to go in 1986; however, this 

flow to Europe decreased by 30% instead in 1986 because of the previous year's terrorism. 

In 1985, 28 million Americans went abroad and 162 were either killed or injured as a result 

of terrorism, which indicates a 0,00058% probability of being targeted. The number 

of 162 victims of terrorism in 1985 resulted in situation that 1.8 million Americans changed 

their foreign plans the following year. (Kahneman, 2011; Sonmez, Graefe, 1998.) 

Previous studies have also pointed out that certain behavioural and physical devices 

could have a stronger impact on tourists´ overall perception of safety. The already tested 

measures included deadbolt locks, closed-circuit TV cameras, and door view ports, as well 

as caller screening by the hotel’s telephone operators, locking side hotel entrance doors at night, 

and routine visits by law enforcement agencies. (Milman, Jones, Bach, 1999.) 

In study of Ady Milan, Foard Jones and Susan Bach respondents have evaluated 

the impact of 20 physical and behavioural safety devices on their overall sense of safety and 

security while staying in a hotel in central Florida. Each device was evaluated on a 1 to 5 Likert 

scale, where 1 = very little contribution to safety and security and 5 = very high contribution 

to safety and security. In general, most of the physical and behavioural devices were perceived 

by the respondents to contribute to their overall sense of safety and security. Physical devices 

such as deadbolt locks (mean = 4.46), closed-circuit TV cameras (mean = 4.45), and door view 

ports (mean = 4.44) provided the greatest sense of safety and security. Other important physical 
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devices included hotel security patrol, alarms on emergency doors, additional door locks, and 

electronic door locks. Locks on low floor windows or sliding glass doors were not perceived 

as so important physical devices (mean = 3.12) and fences or shrubs around the hotel’s 

perimeter scored a little bit better (mean = 3.90) but still worse than other introduced measures 

mentioned above. As far as behavioural devices were concerned, respondents appreciated 

the most for their overall safety to caller screening by the hotel’s telephone operators (mean = 

4.53), locking side hotel entrance doors at night (mean = 4.38), and routine visits to the hotel 

by law enforcement agencies (mean = 4.31). (Milman, Jones, Bach, 1999.) 

In conclusion of the above mentioned study of Ady Milan, Foard Jones and Susan Bach 

we can find information: „In sum, hotel operators should consider using these devices and 

applying these practices more often, not only as crime prevention techniques, but also 

as marketing tools to create a greater sense of security among guests to attract more safety-

conscious guests.“ (Milman, Jones, Bach, 1999.) 

Positive rating of the measure „routine visits to the hotel by law enforcement agencies“ 

may be very close to our topic of presence of armed guards in European streets. And the goal 

of this study is to find out if armed soldiers in Paris city centre have also a positive influence 

on Czech tourist´s perceived safety.  

The initial hypothesis of this study is connected with the priming theory, the idea that 

when we are exposed to an image (armed soldier) it makes us unconsciously focus on a topic 

connected with this image (terrorism). As noted in 1974 by a psychologist and later famous 

Nobel Prize winner for economics, Daniel Kahneman: “It is common for a subjective 

perception of the probability of a traffic accident to increase temporarily when we pass by a 

terrible car accident at the highway, since this accidents create a specific cognitive frame under 

which people interpret further information.” (Tversky, Kahneman, 1974). One tends to assess 

the relative importance of things according to the ease with which they are remembered - and 

this is largely influenced by the extent of coverage of the matter in the media. Frequently 

mentioned topics in people's minds remain (like terrorism), while others leave (Kahneman, 

2011). 

Subjective risk perceptions also differ between men and women (Slovic, 2013); people 

from different cultural backgrounds (Hofstede, 1999) and between different types 

of personalities (Morakabati, Kapuscinski, 2016). Other factors influencing risk perception 

include age, status and parenthood, religion, chronic anxiety or depression, income level or type 

of employment, and relationship to the environment (home-based versus immigrant). 

(Mavletova, Witte, 2016.) 
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2 Methodology 

To find out if armed guards serve as a psychological support for calming nerves of tourists or 

rather a stress factor we have used the electronic version of questionnaire, which makes is 

possible to randomly split respondents into three groups. Every member of every group was 

asked the same question during the process of electronic questioning: “You have received 

a birthday voucher to visit Paris this Christmas. Please rate on scale 0 (no worries) 1 (almost 

zero fear) 2 (little worry) 3 (medium worry) 4 (a great concern) 5 (very scary fear - I do not 

want to see in Paris) to what extent you fear a terrorist attack.”  

The only difference between these three groups of respondents is the fact that when 

answering to the above cited question, first group (n = 82) of respondents was presented with 

a picture of Paris without armed soldiers (pic. 1), the second group of respondents (n = 82) was 

presented with the same picture of Paris, with the difference there is also one soldier holding 

a gun on the picture (pic. 2). The third group (n = 101) was the so called control group and was 

presented with no picture during the electronic questioning. To compare these three scenarios 

(presentation of picture without the presence of armed soldier, presentation of picture with 

the presence of armed soldier and control group with no picture at all) we decided to calculated 

means of respondent´s Likert scale answers. The data were collected in Czech language among 

citizens of the Czech Republic in winter 2017 (mid-November and December 2017).  

Pic. 1: Picture presented to group 1 (no soldier is present) 

 

Source: Edited picture from Guardian  
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Pic. 2: Picture presented to group 2 (soldier is present) 

 

Source: Guardian 

3 Results  

The results show that the control group (presented with no picture during the electronic 

questioning) has indicated the least fear of a terrorist attack (mean = 1,91). Group presented 

with no soldier on the picture (group 1) have indicated significantly higher fear of terrorism 

(mean = 2,5) than group presented with soldier on the picture (group 2) (mean = 2,09).  

When comparing both scenarios (group 1 and group 2) we can see that when armed 

soldier is present, relatively less people indicate highest point of the Likert scale “very scary”. 

The next graph clearly presents the distribution in both scenarios as well as in the control group. 

Data are rounded to two decimal places. 

Tab. 1:  Distribution of subjective risk perception on the Likert scale 

Points on Likert scale Group 1 (no soldier) Group 2 (soldier) Control Group 

0 – no worries 14,63% 15,85% 16,83% 

1 – almost zero fear 28,05% 23,17% 27,72% 

2 – little worry 29,27% 21,95% 22,77% 

3 – medium worry 17,07% 19,51% 17,82% 

4 – great concern 15,85% 14,63% 9,90% 

5 – very scary 9,75% 4,88% 4,95% 

Source: Author 
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When processing T-test for group 1 and group 2, we get the two-tailed P-value, which 

equals 0,5737. By conventional criteria, this difference is not statistically significant.  When 

running ANOVA test with all three groups we get P-value, which equals 0,7260 and therefore 

the result is not statistically significant by conventional criteria. 

But still in this first table we can see a significant decrease of respondent´s percentage 

which indicates „very scary“ in group 2 (compared to group 1). Further results of our research 

also clearly indicate that the presence of armed soldiers decreases perceived risk among tourist, 

who suffer from chronic anxiety or depression. 

In group 1 we had 22, in group 2 we had 23 and in the control group 17 respondents, 

who have indicated to suffer from chronic anxiety and/or depression. When armed soldier was 

present on the picture, the mean indicating subjective risk perception on the Likert scale went 

down from 2,05 to 1,52 among anxious or depressed respondents. On the other hand, 

respondents who indicated not to suffer from chronic anxiety or depression have reported much 

higher subjective risk perception on the Likert scale when soldier was present on the picture 

than in the situation when presented with a picture without the armed guard. In case 

of respondents, who reported not to suffer from chronic anxiety or depression the mean 

indicating subjective risk perception on the Likert scale went up from 2,11 when soldier was 

not present on the picture, to 2,45 when soldier was present of the picture. 

Tab. 2: Differences in means between respondents who suffer and do not suffer from 

chronic anxiety or depression 

Do you suffer from 

chronic anxiety or 

chronic depression? 

Group 1 (no soldier) 

average mean 

Group 2 (soldier) 

average mean 

Control Group 

average mean 

Yes 2,05 1,52 2,12 

No 2,11 2,45 1,78 

I don´t know 2,67 1,83 1,67 

Source: Author 

4 Discussion 

First of all, it is important to point out that this research was carried out exclusively among 

Czech respondents (in Czech language) and therefore it is possible that if this research was 

reproduced in a different country/culture, the results could vary significantly. Also, it is relevant 
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to mention there was no terrorist attack in Paris, France or other European country during 

the period of electronic questioning and the results of this study could be different shortly after 

a terrorist attack when emotions in the society are running high. Finally, only 265 respondents 

have participated in this research making it rather an initial mapping of this issue than a detailed 

analysis. Regarding the age and gender, the structure of participants can not be considered 

as the representative sample of population in the Czech Republic. For further reaseech I would 

recommend to increase the sample, as well as the representativness of the sample. 

5 Conclusion 

Not only deadbolt locks, closed-circuit TV cameras, door view ports, as well as caller screening 

by the hotel’s telephone operators, locking side hotel entrance doors at night, and routine visits 

by law enforcement agencies in hotel researched in previous studies, but also the presence 

of armed soldiers could have an influence on subjective risk perception of tourists. Because 

of the small sample we have not reached statistical significance between subjective risk 

perception, which occurs in different scenarios (with and without armed guard). Therefore, 

the most important finding of this study is that in case of suffering from chronic anxiety 

or chronic depression, the presence of armed soldier on streets of Paris makes Czech tourists 

relatively less worry. On the other hand, in case of Czech tourists, who do not suffer from 

chronic anxiety or depression, the subjective risk perception with the presence of armed guards, 

relatively grows. We can see that the public resources spent on armed soldiers can have their 

justification and significantly help the most anxious part of population. 

This article is the result of a research the project IGA “Economic, security and systemic changes 

in international tourism”, no. F2/19/2017. 
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Kalkulace, možná metoda pro předcházení podvodů 

v účetnictví při poskytování služeb  

Marcela Hradecká 

Abstrakt 

Účetnictví je informační systém, který nám poskytuje důležité informace pro řízení korporací. 

Nezbytnou součástí tohoto informačního systému je i kalkulační systém, který plní funkci 

základních a přesných norem stanovených matematickým postupem. Znamená to přiřazování 

a rozvrhování jednotlivých nákladů přímých i nepřímých k základnímu výkonu nebo aktivitě. 

Pro řízení a růst korporací je důležité vyhodnocení nákladové náročnosti a přínosů různých 

výstupních aktivit. Kalkulace výkonů a zejména oceňování zásob vytvořených vlastní činností 

jsou součástí účetnictví a výkaznictví. Nesprávně stanovené kalkulace nebo jejich absence 

mohou vést k nadhodnocení nebo podhodnocení účetních výkazů a tím ke zkreslení 

hospodářského výsledku. Je tedy vhodné nastavení kontrolních metod v oblasti účetnictví 

pro předcházení nesrovnalostí a podvodů. 

Klíčová slova  

Kalkulace, podvod, příspěvek na rozvoj podniku, přidaná hodnota,  detekční metody 

Klasifikace JEL  

G30, G32, M41, M42 

Úvod  

Metod pro odhalování podvodů v účetnictví je celá řada. Korporací, působících v oblasti 

poskytování služeb, které pracují s kalkulacemi jako nástrojem pro prevenci a odhalování 

podvodů v účetnictví je velmi málo. Správné vyhodnocení výsledků hodnot získaných tvorbou 

a analyzováním kalkulací může sloužit managementu k získání věrného obrazu o stavu 

účetnictví, o výši příspěvku na rozvoj korporace a především k plánování a prověřování 

peněžních toků. Mezi významné aspekty ovlivňující kvalitu výkaznictví patří také behaviorální 
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vlivy. Nelze tedy opomenout zařadit souběžně k detekčním metodám účetnictví i testování 

schopností manažerů a účetních, které odhalí jejich slabé stránky ve vztahu ke korporaci.  

1 Využití kalkulací při poskytování služeb  

Pojem kalkulace znamená přiřazování a rozvrhování jednotlivých nákladů přímých i nepřímých 

k základnímu výkonu nebo aktivitě matematickým postupem. Podle Krále (2006) se kalkulací 

rozumí propočet nákladů, marže, zisku, ceny nebo jiné hodnotové veličiny na výrobek, práci 

nebo službu či operaci, kterou je potřeba provést. Správné vyhodnocení výsledků hodnot 

získaných tvorbou a analyzováním kalkulací může sloužit managementu k získání věrného 

obrazu o stavu účetnictví, o výši příspěvku na rozvoj korporace a především k plánování 

a prověřování peněžních toků. Jak říká Havlíček (2012) pouze úspěšným mixem interních 

a externích faktorů a celkové tržní pozici korporace, dokážeme stanovit cenu, která bude 

konkurenceschopná, přijatelná pro zákazníky a profitabilní z pohledu podnikových finančních 

cílů. Dalším důležitým aspektem v oblasti kalkulací je controllingové pojetí kalkulačního 

systému. Na náklady je pohlíženo z hlediska příčiny a místa vzniku, popřípadě podle 

odpovědnosti a ovlivnitelnosti přiřazovaných nákladů. Rozsah dlouhodobě používaných druhů 

kalkulačních jednic, například určitý výrobek nebo služba, které jsou vymezené měrnou 

jednotkou kusy, kg, metry, hodiny, se rozšiřují na nákladové objekty nejrůznějšího charakteru. 

Například nákladové oddělení, určitý projekt, pro který korporace samostatně sleduje náklady.  

1.1 Alokace nákladů  

Trendem posledních let v oblasti alokace nákladů je zaměření se na rozhodovací úlohu. To 

znamená, na sledovaný cíl a jednotlivé fáze. Na rozdíl od klasických kalkulací zaměřených 

na cenotvorbu, jsou kalkulace sledující cíle a fáze zaměřené zejména na motivaci všech 

zaměstnanců pro dosahování růstu hodnoty korporace. Principem takovéto kalkulace jsou 

příčinně související náklady, které výkon vyvolal. Jednotlivé fáze alokace nákladů pak 

představují v prvním stupni nákladový objekt, v druhém stupni stanovení případných vedlejších 

nákladových objektů a ve třetím stupni rozvrhování nepřímých nákladů pomocí rozvrhové 

základy. 

Rozvrhování nepřímých nákladů (NN)  

NN v Kč =
nepřímé náklady k rozvržení

zvolená rozvrhová základna
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Graf č. 1: Fáze alokace nákladů 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

2 Detekční metody  

K nejrozšířenějším detekčním metodám, které jsou používány k odhalování kreativity 

v účetnictví a účetních podvodů patří Mantoneho modely analýzy, využívající poměrové 

ukazatele rentability, likvidity a zadluženosti nebo analýzy stavových a tokových veličin. Tyto 

modely však nelze považovat za příliš přesné. Dalším příkladem je Beneishova statistická 

metoda M-Skóre. Tato metoda využívá účetní a finanční poměry ke stanovení 

pravděpodobnosti, že bylo s vykázanými výkony manipulováno. Jedná se o index poměru 

pohledávek k výnosům, index hrubé marže, index kvality stálých aktiv, index růstu prodeje, 

index odpisů. Výsledky této analýzy jsou již přesnější. Model CFEBT je založen na komparaci 

výkazů v čase a analyzuje vztah čistého zisku a peněžního toku. Výsledky této metody jsou 

porovnávány s hodnotami významnosti. 

2.1 Využití kalkulací k  detekci účetních podvodů  

Článek je zaměřen na využívání kalkulací jako detekčních metod pro odhalování podvodů 

a účetních nesprávností při poskytování služeb. Z této skupiny metod byla vybrána Analýza 

hodnotového řetězce (Value Chain Analysis). Michael E. Porter popsal tuto analýzu v roce 

1985. Ve své knize „Konkurenční výhoda“ uvádí, že hodnotový řetězec je sled aktivit, které 

korporace stanoví jako primární, to znamená přinášející zvýšení hodnoty korporace a podpůrné, 

mezi které lze zařadit využívání informačních technologií. Porter se ve své metodě zaměřuje 

na konkurenční výhodu spočívající v poskytování aktivit s nižšími náklady. Management 
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korporace pomocí analýzy odděluje a pojmenovává jednotlivé aktivity nebo úkony v rámci 

projektu. Jednotlivým úkonům jsou přiřazovány náklady a reálné zdroje.  

Vzorec pro Hodnotový řetězec se sestává z:  

- hodnototvorných činností 

- marže 

K implementaci metody Analýzy hodnotového řetězce (Value Chain Analysis) 

pro detekční účely je nutné nastavení základních metrik. V prvním kroku jsou analyzovány 

všechny primární interní aktivity projektu. Zaměstnanci jsou rozděleni podle prováděných 

úkonů do skupin. Každé skupině je přiřazena průměrná mzdová hodina. 

Průměrná mzdová hodina =
𝑀𝑧𝑑𝑦 𝑧𝑎𝑚ě𝑠𝑡𝑛𝑎𝑛𝑐ů 𝑏𝑒𝑧 𝑑𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛é 𝑎 𝑛𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖

𝑅𝑜č𝑛í 𝑓𝑜𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑜𝑣𝑛í 𝑑𝑜𝑏𝑦 𝑏𝑒𝑧 𝑑𝑜𝑣𝑜𝑙𝑒𝑛é 𝑎 𝑛𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖
 

Kalkulační systém musí obsahovat podrobnou evidenci odpracovaných hodin každého 

zaměstnance na jednotlivých aktivitách. Každé aktivitě je přiřazena kalkulační jednice. 

V případě poskytovaných služeb se bude jednat o měrnou jednotku časovou hodinu. Veškeré 

příčinně související náklady s aktivitou jsou přepočteny na měrnou jednotku časovou hodinu. 

Následně jsou vytvořeny kalkulace nákladové hodiny. 

Tabulka č. 1: Kalkulace nákladové hodiny - příklad 

Text Poznámka 

Mzdy a související pojištění Průměrná hodinová mzda 

Nájemné, služby, media Náklady přepočtené na časovou hodinu 

Telefon, internet Náklady přepočtené na časovou hodinu 

Odpisy přístrojů a software Náklady přepočtené na časovou hodinu 

Pojištění odpovědnosti - projekt Náklady přepočtené na časovou hodinu 

Reklama, marketing Náklady přepočtené na časovou hodinu 

Hodinová sazba aktivity Výsledná částka v Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Externí aktivity, zejména subdodávky v kalkulačním systému by měly podléhat 

korporátnímu výběrovému řízení. Je důležité, aby komise rozhodující o nejvýhodnější nabídce 

byla vícečlenná. Předností bude zapojení umělé inteligence pro vyhodnocení nastavených 

kovenant tak, aby nemohlo dojít k selhání lidského faktoru. Členy komise lze podrobit 

osobnostním testům MBTI. Na základě jejich výsledků lze eliminovat osoby náchylné 

k chybování a s tendencí podlehnout vlivu okolností, například korupci. 
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Struktura nákladů v účetnictví a výkaznictví podle Českých účetních standardů je 

nastavena podle druhu. Z účetních knih hlavní knihy nebo obratové předvahy lze sledovat 

pouze stav hospodářského výsledku zejména z hlavní činnosti. Nelze však přesně identifikovat 

nadhodnocení nebo podhodnocení nákladů a výnosů na projekty a také časové hledisko. To 

znamená, kdy započal tento stav. Identifikace k rozvahovému dni (po skončení roku) je již 

bezpředmětná, neboť lze pouze konstatovat, že cílený účetní zisk nebyl dosažen a příspěvek 

na rozvoj korporace nebyl vytvořen. Kalkulační systém na bázi hodnotového řetězce umožňuje 

managementu prostřednictvím periodického reportingu a plánovaných kalkulací, kontrolovat 

zejména časový průběh vývoje nákladů v daném projektu, vynaložené hodiny zaměstnanců, to 

znamená efektivitu využití pracovního fondu a mzdové náklady. Dále přehled vývoje dílčích 

fakturací a zejména cílený zisk a tvorbu příspěvku na rozvoj korporace. Analýzou odchylek 

časového vývoje nákladů a plánované kalkulace lze včas v reálném čase odhalit předražování 

subdodávek, zkreslování (nadhodnocování) vykázaných mzdových hodin na danou aktivitu, 

vykázání fiktivních příčinně souvisejících nákladů k aktivitě, které snižují cílený zisk projektu, 

zkreslení hospodářského výsledku nesprávným účtováním časového rozlišení nákladů 

a zejména výnosů k dílčím fakturacím a zkreslení hospodářského výsledku nadhodnocením 

nebo podhodnocením nedokončené výroby (zásob vytvořených vlastní činnost), včetně 

daňových dopadů.  
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Tabulka č. 2: Detekční procesy 

Vytvoření reportingu 

 

Nastavení položek reportu potřebných pro kontrolní systém 

Analýza odchylek 

 

Periodická analýza odchylek nákladů od plánované kalkulace 

Komparace 

mzdových hodin 

Porovnání vykázaných odpracovaných mzdových hodin na 

projektech se mzdovou rekapitulací za danou periodu 

Analýza dodavatelů 

 

Dodavatelé evidovaní v účetním systému jsou porovnáváni 

s uzavřenými smlouvami 

Komparace 

subdodávek 

Porovnání vykázaných nákladů na subdodávky a nákladů 

vykázaných ve finančním účetnictví 

Analýza majetku 

 

Analýza dlouhodobého majetku, jehož odpisy vstupují do kalkulací 

a revize odpisových plánů 

Komparace 

provozního HV 

Porovnání dosaženého provozního hospodářského výsledku a 

cíleného zisku z projektů 

Analýza ostatních 

nákladů 

Porovnání celkových nákladů v provozním hospodářském 

výsledku a celkových nákladů v kalkulačním systému 

Analýza dílčích 

fakturací 

Porovnání výnosů vykázaných ve finančním účetnictví a fakturací 

předepsanou podle kalkulačního systému 

Inventarizace 

nedokončené výroby  

Porovnání příčinně souvisejících nákladů v kalkulacích a 

inventarizace vykázaná ve finančním účetnictví 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka č. 3: Příklad plánované kalkulace na projekt 

Plánovaná kalkulace  

Počet hodin na projekt 1 600 hodin 

Průměrná mzdová hodina vč. pojistného 295 Kč 

Počet zaměstnanců 4 zaměstnanci 

Průměrná nákladová hodina 1 000 Kč 

Marže  10 % 

Osobní náklady celkem 472 000 Kč 

Výkonová spotřeba 1 128 000 Kč 

Celková cena bez DPH 1 760 000 Kč 

Fakturace  

Fáze č. 1 – plán hodin 400 hodin 

Fakturace ve výši 20 % 352 000 Kč 

Fáze č. 2 – plán hodin 600 hodin 

Fakturace ve výši 40 % 704 000 Kč 

Fáze č. 3 – plán hodin 500 hodin 

Fakturace ve výši  528 000 Kč 

Fáze 4 – plán hodin 100 hodin 

Fakturace ve výši  176 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Provedené detekční procesy: 

Reporting: Na základě zaslaného reportingu, byly zjištěny následující náklady z hlavní 

knihy. Účtů z účtové třídy 5 a 6 v členění podle projektů. 

Tabulka č. 4: Položky hlavní knihy na daný projekt 

Položka z hlavní knihy v celých Kč 

Výkony 1 584 000 Kč 

Výkonová spotřeba 1 269 000 Kč 

Osobní náklady 531 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Analýza odchylek: Na základě výsledků analýzy odchylek, byly zjištěny následující 

rozdíly oproti plánované kalkulaci: 

Tabulka č. 5: Analýza odchylek (mezi finančním účetnictvím a plánovanou kalkulací 

Položka z analýzy odchylek v celých Kč 

Výkony -176 000 Kč 

Výkonová spotřeba +141 000 Kč 

Osobní náklady +59 000 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Komparace mzdových hodin: Provedenou komparací mzdových hodin (podle výkazů 

odpracovaných hodin) zaměstnanců bylo detekováno, že na daný projekt bylo vykázáno 

1 800 hodin, což je o 200 hodin více, oproti plánované kalkulaci. Mzdové náklady tím vzrostly 

o 59 000 Kč. 

 Analýza provozních nákladů: Analýzou provozních nákladů bylo detekováno, že 

ve finančním účetnictví je zaúčtována služba na reklamní akci k danému projektu, která si 

vyžádala vyšší náklady oproti plánovaným a ovlivnila tak hodnotu průměrné nákladové hodiny 

a celkové výkonové spotřeby. Náklady jsou vyšší o 141 000 Kč. 

Analýza výnosů: Analýzou výnosů bylo detekováno, že nebyla podle plánované 

kalkulace provedena poslední fakturace ve výši 176 000 Kč. 

Komparace provozního hospodářského výsledku: provedenou komparací bylo 

detekováno, že plánovaný zisk ve výši 176 000 Kč z tohoto projektu dosažen nebude. Naopak 

bude vykázána ztráta. Důvodem jsou vyšší provozní náklady o 141 000 Kč a vyšší osobní 

(mzdové) náklady zaměstnanců o 59 000 Kč. 
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Na základě výsledků provedených detekčních procesů je nutné vyzvat zaměstnance 

podílející se na projektu, aby zdůvodnili překročení plánovaných hodin na projektu a dále aby 

zdůvodnili, proč jsou náklady na reklamu vyšší o 141 000 Kč. Ze strany zaměstnanců se může 

jednat o pochybení, neboť měli včas nahlásit větší rozsah prací nebo se může jednat o záměrné 

zkreslení počtu hodin s cílem dosažení vyššího mzdového ohodnocení. Ve věci nákladů 

na reklamu se může jednat opět o pochybení odpovědného zaměstnance při vyjednávání 

s reklamní agenturou nebo se může jednat o záměrné vyvedení peněžních prostředků 

z korporace. Nevyfakturovanou čtvrtou fázi ve výši 176 000 Kč lze detekovat jako pochybení 

odpovědného zaměstnance.  

Model Analýzy hodnotového řetězce (Value Chain Analysis) je vhodné doplnit 

i poměrovými ukazateli zaměřenými na využití dlouhodobého majetku, rentabilitu investice 

a návratnosti investice. Pokud management korporace neprovádí detekci na předcházení 

účetních podvodů, může docházet ke zkreslení účetního hospodářského výsledku s přímými 

dopady na daňovou povinnost, ztrátu volného cash flow a pro akcionáře to může znamenat 

finanční ztrátu z důvodu nevyplacených dividend. 

Závěr  

Konkurenční prostředí vyžaduje stále více propracované systémy a controllingové analýzy 

uvnitř korporace, které přispějí ke zvyšování přidané hodnoty korporace v oblasti poskytování 

služeb. Podpoří růst podílu na trhu a efektivnější návratnost investic do projektů. Tyto obchodní 

metriky platí i v oblasti manažerského účetnictví a finančního controllingu. Účetnictví vedené 

podle Českých účetních standardů je velmi složité a pro finanční řízení korporace také velmi 

neprůhledné. Dalším problémem je snaha o vylepšování cílených ročních kovenant ze strany 

zaměstnanců a manažerů s cílem získání vyššího osobního ohodnocení. Kalkulační systém 

v kombinaci se systémem detekčních metod účinně pomáhá předcházet účetním podvodům 

a škodám.  
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Asymetrie a dynamika závislostí na finančních trzích 

Tomáš Jeřábek 

Abstrakt 

Pochopení závislosti mezi akciovými a měnovými výnosy je zvláště důležité na mezinárodních 

finančních trzích. I když výzkumů zaměřených na specifikaci závislostí mezi různými 

akciovými výnosy nebo mezi odlišnými měnovými kurzy je relativně dost, tak problematika 

ohledně závislostí měnovými a akciovými výnosy nebyla doposud výraznějším středobodem 

výzkumných zájmů. Právě tato skutečnost je hlavním motivem ke studiu struktury závislosti 

na mezinárodních finančních trzích. V tomto příspěvku jsou prezentovány důkazy o časově 

proměnlivé neboli dynamické a dále asymetrické závislosti mezi sledovanými výnosy. 

Za účelem zohlednění této struktury závislostí je navržena asymetrická dynamická Studentova 

kopule. Empiricky je demonstrováno, že používání této kopule činí řízení rizik robustnější, a to 

ve smyslu optimální alokace aktiv na mezinárodních finančních trzích. 

Klíčová slova  

Alokace aktiv, struktura závislostí, Value at Risk, Expected Shortfall  

Klasifikace JEL  

L33, H59, Q15 

Úvod  

Neustále rostoucí globalizace ve finančním sektoru nutí finanční instituce k provádění operací 

na mezinárodních finančních trzích. Z tohoto hlediska se jako významná jeví především 

problematika spojená s optimální alokací aktiv právě na těchto trzích, jejíž důležitost byla 

odhalena nedávnou globální finanční krizí a evropskou dluhovou krizí. Neúspěch tradičních 

metod pro měření rizik a optimalizaci portfolia motivuje k dalšímu výzkumu složitých 

a dynamických vztahů typických pro tyto trhy. Například Czado et al. (2012) v souvislosti 

se zmiňovanou krizí upozorňují na asymetrii v rozdělení výnosů na různých typech finančních 

trhů. Tedy prvořadým cílem současného výzkumu by mělo být hledání nových a vhodnějších 

modelů, jež dokáží tyto vztahy lépe zachytit. 
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Finanční a ekonometrická literatura poskytuje řadu důkazů o podmíněné struktuře 

závislostí neboli o tom, že závislosti mezi aktivy se mění v čase, viz například Jondeau 

a Rockinger (2006) nebo Dias and Embrechts (2010). Navíc výnosy různých typů finančních 

aktiv vykazují vyšší závislosti v krizových obdobích než v růstových fázích hospodářského 

cyklu, viz například Cerrato et al. (2015). Tento fenomén je obvykle nazýván asymetrickou 

závislostí, viz například Longin a Solnik (2001), Ang a Chen (2002), Poon et al. (2004), Patton 

(2006) a Christoffersen a Langlois (2013). 

Uvědomění si přítomnosti těchto jevů je podle Okimota (2008) velmi důležité, protože 

může způsobit vážné problémy v případě zajištění a diverzifikace portfolia. Asymetrie 

závislostí na jednotlivých finančních trzích byla v posledních letech poměrně dobře 

specifikována. Například Patton (2006) nebo Czado et al. (2012) uvádějí, že na devizových 

trzích je tato asymetrie způsobená asymetrickou reakcí centrálních bank na pohyby měnových 

kurzů. V případě akciových trhů nepanuje jednoznačná shoda ohledně ekonomických příčin 

asymetrické závislosti, viz například Cerrato et al. (2015). Navzdory tomu většina autorů vidí 

jako jeden z hlavních důvodů chování rizikově averzních investorů, jejichž hodnotová funkce 

není dle prospektové teorie symetrická, tj. investoři ztráty snášejí hůře než zisky, a to 

i v případě, že jsou stejného rozsahu, viz například Holt a Laury (2002).  

Cílem tohoto příspěvku je nejprve zkoumat strukturu závislostí na vybraných finančních 

trzích, a to ve smyslu asymetrické a v čase proměnlivé závislosti. V této souvislosti je dále 

hledána vhodná metodika pro odhad rizikových měr Value at Risk (VaR) a Expected Shortflall 

(ES) při aplikaci na jak rozvíjející, tak rozvinuté mezinárodní finanční trhy. 

Zbytek textu je členěn do pěti kapitol. V první části je prezentována motivace a z ní 

vycházející cíle výzkumu představeného v tomto příspěvku. Druhá část věnována popisu 

použitých dat, a to především ve smyslu popisu jejich struktury závislostí.  Třetí a čtvrtá část 

uvádí zjištěné výsledky, konkrétně v třetí části je prezentována kvalita modelů pro odhad VaR 

s aplikací navržené asymetrické (AD) Studentovi kopule. Za účelem srovnání jsou pro odhad 

VaR použity rovněž další přístupy. Čtvrtá kapitola se zaměřuje na představení kvality aplikace 

AD kopule při realizaci procesu optimální alokace aktiv na mezinárodních finančních trzích. 

Vzhledem k rozsahu nejsou v příspěvku prezentovány popisy většiny použitých modelů včetně 

dalších technických detailů. 

68



 

 

1 Motivace a cíle výzkumu  

Modelování vícerozměrného rozdělení má v oblasti financí zásadní význam. Informace 

obsažené v těchto rozděleních mají mimořádně užitečný význam pro aktivní řízení rizik, jako 

je odhad míry rizika plynoucí z jednotlivých pozic, hodnocení vlivu hedgingu a vytvoření 

optimálního portfolia. V rámci vícerozměrných rozdělení hraje významnou roli závislost mezi 

jednotlivými marginálními rozděleními, viz například Cerrato et al. (2015). Jak uvádějí Poon 

et al. (2003), tradiční Pearsonova korelace představovaná lineární korelací, je v tomto ohledu 

značně nedostatečná, a to z důvodu nenormality uvedených rozdělení a přítomnosti 

nelineárních vztahů mezi jednotlivými marginálními rozděleními. Další možností pro měření 

závislostí je využití tzv. pořadových korelačních koeficientů (Kendallův nebo Spearmanův), 

které jsou založeny na míře pořadí bodů v rozdělení, a tedy oproti lineární korelaci jsou schopny 

zachytit polohu závislosti. Ovšem nevýhodou pořadových korelací je jednak jejich obtížnější 

interpretovatelnost a dále ignorace kauzálních vztahů mezi sledovanými rozděleními. 

Daleko účinnějším nástrojem jsou tzv. kopule, jež umožňují vícerozměrné rozdělení 

vyjádřit ve tvaru jednotlivých marginálních rozdělení. Následnou aplikací pořadových 

korelačních koeficientů lze určit intenzitu závislostí. Díky použití pořadových korelací lze tímto 

způsobem měřit závislosti v různých částech rozdělení. 

Studujeme povahu závislosti mezinárodních finančních trhů, přičemž se zaměřujeme 

na akciová portfolia a měnové kurzy. Středobodem zájmu je otázka, jak struktura závislosti 

mezi akciovým portfoliem a měnovým kurzem ovlivňuje řízení rizik a optimální alokaci aktiv 

na mezinárodních finančních trzích. Za tímto účelem je vytvořeno portfolio sestávající 

z různých akciových indexů denominovaných v domácí měně investora.  

1.1 Měření rizika  

Uvažujme 𝑖 = 1, … , 𝑛 akciových trhů, přičemž pracujeme s následujícími podmínkami: 

(i) na každém z těchto trhů se obchoduje v jiné měně, 

(ii) na žádném z uvedených trhů se neobchoduje v EUR 

Předpokládejme, že v čase 𝑡 investujeme 1 EUR na 𝑖-tém akciovém trhu při měnovém 

kurzu 𝑆𝑖,𝑡, kde 𝑆𝑖,𝑡 představuje množství 𝑖-té měny získané za 1 EUR v čase 𝑡. V případě, 

že cena akcie na tomto trhu je 𝑃𝑖,𝑡 (v 𝑖-té měně a v čase 𝑡), pak celkově můžeme za 1 EUR 

získat 
𝑆𝑖,𝑡

𝑃𝑖,𝑡
 akcií. Pro hodnotu realizované investice v čase 𝑡 + 1 v 𝑖-té měně, 𝑉𝑖,𝑡+1, platí 
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𝑉𝑖,𝑡+1 = (
𝑆𝑖,𝑡

𝑃𝑖,𝑡
)𝑃𝑖,𝑡+1,    (1) 

kde 𝑃𝑖,𝑡+1 představuje cenu akcie v čase 𝑡 + 1 na 𝑖-tém akciovém trhu. Hodnotu investice 

v domácí měně (EUR) v čase 𝑡 + 1, 𝑉𝑡+1
𝐸𝑈𝑅, lze pak vyjádřit jako 

𝑉𝑡+1
𝐸𝑈𝑅 = (

𝑆𝑖,𝑡

𝑃𝑖,𝑡
)
𝑃𝑖,𝑡+1

𝑆𝑖,𝑡+1
.    (2) 

Nyní lze (2) přepsat do následujícího tvaru 

𝑉𝑡+1
𝐸𝑈𝑅 = [

1

1+(
𝑆𝑖,𝑡+1−𝑆𝑖,𝑡

𝑆𝑖,𝑡
)
] [1 + (

𝑃𝑖,𝑡+1−𝑃𝑖,𝑡

𝑃𝑖,𝑡
)]   (3) 

a s využitím definice aritmetického finančního výnosu lze (3) dále upravit do podoby 

𝑉𝑡+1
𝐸𝑈𝑅 =

1+𝑟𝑖,𝑡+1
𝑃

1+𝑟𝑖,𝑡+1
𝑆 ,    (4) 

kde 𝑟𝑖,𝑡+1
𝑃 =

𝑃𝑖,𝑡+1−𝑃𝑖,𝑡

𝑃𝑖,𝑡
 představuje jednodenní výnos 𝑖-tého akciového indexu a 𝑟𝑖,𝑡+1

𝑆 =

𝑆𝑖,𝑡+1−𝑆𝑖,𝑡

𝑆𝑖,𝑡
 je jednodenní výnos plynoucí z 𝑖-tého měnového kurzu. 

Všimněme si, že 𝑉𝑡+1
𝐸𝑈𝑅 lze rovněž chápat jako změnu hodnoty investice v čase 𝑡 + 1 

oproti času 𝑡. Vzhledem k této skutečnosti lze (3) upravit do podoby vztahující se k výnosu 

zmiňované investice, konkrétně 𝑉𝑡+1
𝐸𝑈𝑅 = 1 + 𝑟𝑡+1

𝐸𝑈𝑅. Nyní logaritmizací (4) a následným 

zohledněním skutečnosti, že pro malé 𝑥 ∈ 𝑅 platí ln(1 + 𝑥) ≈ 𝑥, pro výnos 𝑖-té investice 

získáváme 

𝑟𝑡+1
𝐸𝑈𝑅 = 𝑟𝑖,𝑡+1

𝑃 − 𝑟𝑖,𝑡+1
𝑆 .   (5) 

Tato investice může být interpretována jako portfolio s dlouhou pozicí pro evropský 

akciový trh a krátkou pozicí pro měnový kurz 𝑆. Struktura závislosti mezi akciovými 

a měnovými výnosy je proto zvláště důležitá v řízení rizik. Mezinárodní investoři chtějí 

zvládnout rizika extrémních událostí, aby se zabránilo rozsáhlejším finančním problémům.  

Value at Risk (VaR) nebo Expected Shortfall (ES) jsou v současné době 

nejužitečnějšími opatřeními pro riziko extrémních událostí. Připomeňme, že jednodenní 

𝑉𝑎𝑅𝑡+1(𝛼) daného portfolia představuje největší možnou ztrátu, kterou může portfolio utrpět 

následující obchodní den na dané úrovni spolehlivosti 𝛼, viz Jorion (2007). Jinými slovy lze 

říci, pravděpodobnost, že portfolio v následujícím obchodním dnu utrpí ztrátu odpovídající 

hodnotě 𝑉𝑎𝑅𝑡+1(𝛼) je 1 − 𝛼, tj. 
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𝑃(𝑟𝑡+1
𝐸𝑈𝑅 < 𝑉𝑎𝑅𝑡+1(𝛼)) = 1 − 𝛼   (6)  

ES je modifikací VaR reprezentující průměrnou ztrátu převyšující VaR, viz Jorion 

(2007). Tedy 

𝐸𝑆𝑡+1(𝛼) = 𝐸(𝑟𝑡+1
𝐸𝑈𝑅|𝑟𝑡+1

𝐸𝑈𝑅 < 𝑉𝑎𝑅𝑡+1(𝛼))  (7) 

Vzhledem k tomu, že obě míry se zaměřují primárně na chvosty rozdělení výsledného 

portfolia, je pro řízení extrémních rizikových událostí rozhodující zohlednění skutečné 

struktury závislostí mezi chvosty rozdělení výnosů jednotlivých aktiv obsažených v portfoliu. 

1.2 Optimalizace portfolia  

Předpokládejme investici v hodnotě 𝑊 EUR na současně všech 𝑖 = 1,… , 𝑛 akciových trzích, 

jinými slovy platí, že součet investovaných prostředků v jednotlivých zemích je roven jedné. 

Na základě (3) lze určit, že pro hodnotu našeho portfolia v čase 𝑡 + 1 platí 

𝑉𝑡+1
𝐸𝑈𝑅 = 𝑤1

1+𝑟1,𝑡+1
𝑃

1+𝑟1,𝑡+1
𝑆 +⋯+𝑤𝑛

1+𝑟𝑛,𝑡+1
𝑃

1+𝑟𝑛,𝑡+1
𝑆 ,  (6) 

kde pro váhy 𝑤𝑖 platí 𝑤1 +⋯+𝑤𝑛 = 𝑊. Nyní, vzhledem k tomu, že jednoduchou úpravou 

v (3) nahradíme čitatele již používaným tvarem (7.32), tj. 

1+𝑟𝑖,𝑡+1
𝑃

1+𝑟𝑖,𝑡+1
𝑆 = 1 +

𝑟𝑖,𝑡+1
𝑃 −𝑟𝑖,𝑡+1

𝑆

1+𝑟𝑖,𝑡+1
𝑆 ,   (7) 

můžeme (6) psát ve tvaru 

𝑉𝑡+1
𝐸𝑈𝑅 = 𝑊 + 𝑟𝑡+1

𝐸𝑈𝑅,    (8) 

kde  

𝑟𝑡+1
𝐸𝑈𝑅 = 𝑤1𝑟1,𝑡+1

𝐸𝑈𝑅 +⋯+𝑤𝑛𝑟𝑛,𝑡+1
𝐸𝑈𝑅 , pro 𝑟𝑖,𝑡+1

𝐸𝑈𝑅 =
𝑟𝑖,𝑡+1
𝑃 −𝑟𝑖,𝑡+1

𝑆

1+𝑟𝑖,𝑡+1
𝑆   (9)  

Cílem je zkoumat význam modelování v čase proměnné závislosti a asymetrie v rámci 

optimální alokace aktiv, vycházejících z mezinárodních finančních trhů. Za účelem volby vah 

𝑤1, … , 𝑤𝑛 jsou použity tři přístupy, konkrétně naivní diverzifikační strategie (BH – buy and 

hold strategie), strategie založená na aplikaci Markowitzova přístupu (MV) a strategie 

vycházející z optimalizace ES. V rámci všech optimalizačních přístupů uvažujeme následující 

předpoklady:  

- Počáteční kapitál (v čase 𝑡) investora činí 1 EUR 
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- Portfolio má životnost 1 den, tj. do času 𝑡 + 1. 

- Nepředpokládáme investici do bezrizikového aktiva, tj. 𝑟𝑓 = 0. 

První strategie spočívá v triviálním přístupu, kdy pro každé aktivum uvažujeme stejnou 

váhu, tj. v našem případě pokládáme 

𝑤1 = ⋯ = 𝑤𝑛 =
1

𝑛
 

Druhá strategie vychází z Markowitzova přístupu k optimalizaci portfolia, jež je 

představen například v Alexander (2008). Konkrétně pracujeme s úlohou založenou 

na minimalizaci očekávaného rozptylu. Připomeňme, že řešíme optimalizační úlohu 

min𝑤′Σ𝑤,    (10) 

vzhledem k podmínce 

𝐸(𝑟𝑡+1
𝐸𝑈𝑅) ≥ �̃�

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1

𝑤1 ≥ 0,… ,𝑤𝑛 ≥ 0

,    (11) 

kde Σ představuje kovarianční matici výnosů sledovaného portfolia. 

Třetí strategie je založená na řešení optimalizační úlohy ve tvaru 

minES𝛼(𝑟𝑡+1
𝐸𝑈𝑅),    (12) 

vzhledem k podmínce 

𝐸(𝑟𝑡+1
𝐸𝑈𝑅) ≥ �̃�

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1

𝑤1 ≥ 0,… ,𝑤𝑛 ≥ 0

.    (13) 

Následně podle Rockafellar a Uryasev (2000) transformujeme úlohu (12), (13) do tvaru 

optimalizačního problému minimalizace konvexní funkce 𝐻𝛼(𝑤, 𝛽). 

Za účelem hodnocení výkonnosti představených strategií používáme Sharpeův poměr 

(SR), pro jehož tvar v tomto případě platí (Sharpe, 1965): 

𝑆𝑅(𝑟𝑡+1
𝐸𝑈𝑅) =

𝐸(𝑟𝑡+1
𝐸𝑈𝑅)

√𝑤′Σ𝑤
.    (14) 

Vzhledem k omezení pramenících z použití Sharpeova poměru, a to především z jeho 

neschopnosti rozlišit mezi dobrou a špatnou volatilitou, aplikujeme rovněž poměr STAR, pro 

jehož tvar platí (Stoyanov et al., 2007) 

72



 

 

𝑆𝑇𝐴𝑅(𝑟𝑡+1
𝐸𝑈𝑅) =

𝐸(𝑟𝑡+1
𝐸𝑈𝑅)

𝐸𝑆𝛼(𝑟𝑡+1
𝐸𝑈𝑅)

.   (15) 

Stěžejní částí třetí strategie je nalezení vhodných přístupů pro odhad VaR a následně 

ES. V tomto příspěvku jsou za tímto účelem uvažovány jak přístupy založené 

na dvourozměrných kopulích, tak přístupy vycházející z aplikace lineární korelace mezi výnosy 

akciového indexu a příslušného měnového kurzu. V případě kopul volíme takové kopule, které 

jsou schopny zachytit sledované znaky, tj. asymetrii a dynamiku závislostí. Konkrétně 

požíváme symetrickou Studentovu kopuli, sešikmenou Studentovu kopuli a podmíněnou 

Studentovu kopuli.  

Za účelem zachycení obou sledovaných znaků zároveň je navržen koncept asymetrické 

dynamické (AD) Studentovi kopule, jako kombinace sešikmené a podmíněné Studentovi 

kopule. Odhady VaR a ES, prováděné prostřednictvím kopul, jsou realizovány na základě 

aplikace Monte Carlo simulace. 

Přístupy vycházející z aplikace lineární korelace zahrnují tradiční metody odhadu VaR 

a ES, konkrétně se jedná o základní parametrický přístup s předpokladem normality rozdělení 

výnosů obou aktiv (VC), modifikaci základního parametrického přístupu představená 

v RiskMetrics, tj. použitím modelu EWMA pro modelování volatility výnosů (RM), 

neparametrickou historickou simulaci s historickým vzorkem obsahujícím, jak 250 (HS250), 

tak 500 posledních pozorování (HS500). 

Cílem je výzkumu je nejprve určit, zda se ve struktuře závislostí mezi sledovanými trhy 

vyskytuje asymetrie a dynamika. Tento cíl je realizován na základě kvality odhadů VaR 

při zapojení výše uvedených kopul. Dalším cílem je pak s použitím nejlépe hodnocené kopule 

realizovat optimální alokaci aktiv níže představeného portfolia prostřednictvím minimalizace 

ES. Za účelem porovnání výkonu jsou dále aplikovány první dvě výše uvedené strategie. 

2 Data a analýza závislostí  

V rámci datového souboru uvažujeme denní časové řady měnových kurzů vybraných měn 

vztažených k euru. Dále pak uvažujeme denní časové řady korespondujících akciový indexů. 

Všechny časové řady pokrývají období od 2. 1. 2003 do 31. 8. 2016. Celkem pracujeme 

se vzorkem 6 států, do kterého spadá USA, Švýcarsko, Japonsko, a dále pak Brazílie, Indie, 

Mexiko.  

Konkrétně je uvažovaná množina šesti akciových indexů, a to americký S&P 500, 

švýcarský SMI (Swiss Market Index), japonský Nikkey 225, indický NIFTY 50, mexický 
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Mexbol a brazilský BOVESPA. Dále k nim příslušné měnové kurzy vzhledem k EUR, 

tj. USD/EUR, CHF/EUR, JPY/EUR, INR/EUR, MXN/EUR a BRL/EUR. Zdrojem dat jsou 

portál yahoo.com pro akciové indexy a databáze FRED pro měnové kurzy. Veškeré výpočty 

jsou realizovány prostřednictvím matematického software Matlab verze R2014b. Stejně tak 

veškeré grafy jsou výstupem z tohoto výpočetního prostředí. 

Pro analýzu závislostí mezi akciovým indexem a korespondujícím měnovým kurzem 

byla použita jednak Pearsonova korelace, jež je schopna odhalit lineární závislosti a dále 

Spearmanova pořadová korelace indikující rovněž nelineární závislosti. Výsledky jsou uvedeny 

v tabulce 1. 

Tabulka č. 1: Korelační analýza dvojic výnosů akciový index-měnový kurz 

Korelace USA Japonsko Švýcarsko Indie Mexiko Brazílie 

Pearson -0,102 0,277 -0,176 0,245 0,207 -0,169 

Spearman -0,087 0,227 -0,127 0,208 0,174 -0,102 
Zdroj: Vlastní zpracování dle vlastní kalkulace 

Z tabulky je patrné, že v případě USA, Švýcarska a Brazílie potvrdily oba přístupy 

negativní korelaci. Právě negativní korelace mezi výnosy akciového indexu a směnného kurzu 

je očekávaným výsledkem, jenž plyne ze vzájemného vztahu obou veličin. Konkrétně, růst 

výnosů akciového indexu vyvolá zájem investorů, jež směňují své finanční prostředky do měny 

akciového indexu za realizace investice do daného indexu. Větší měřítko uvedených operací 

způsobí apreciaci měnového kurzu vztaženého k požadovanému indexu. Jinými slovy tedy růst 

akciového trhu v určité zemi je doprovázen poklesem příslušného měnového kurzu. 

U zbývajících států docházíme k pozitivní korelaci, jež zřejmě vychází ze skutečnosti 

použití těchto měn v rámci carry trade obchodování1. Právě JPY je známým příkladem tohoto 

typu obchodování – hojně využívaný až do roku 2008. V případě Indie je INR v posledních 

letech druhou nejstabilnější měnou na rozvíjejících se trzích (po indonéské rupii), viz 

Bloomberg (2016), což investoři využívají právě v rámci carry trade obchodování. V případě 

Mexické měny je carry trade obchodování realizováno prostřednictvím vstupu do dlouhé pozice 

v domácí měně na swapovém trhu, viz BIS (2015). 

Tabulka 2 pak představuje výsledky tzv. chvostové závislosti mezi rozděleními výnosů 

akciového indexu a příslušného měnového kurzu. Zde vycházíme z přístupu navrženého 

Pattonem (2013), jež definuje 𝜆𝐷, resp. 𝜆𝐻 jako míru závislosti mezi dolními, resp. horními 

                                                           
1 Jedná se o investiční strategii, jejímž cílem je prodat měnu s nízkou úrokovou sazbou a investovat do měny 

s vyšším úrokem, viz například Burnside (2012). 
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chvosty rozdělení výnosů. Při použití pro představená data ovšem vzniká problém, že uvedené 

míry nebudou schopny indikovat skutečnou přítomnost asymetrické závislosti. Namísto toho 

by bylo vhodnější měřit závislosti na vzájemně opačných částech chvostů jednotlivých 

rozdělení. Zde vycházíme ze situace, že akciové indexy a měnové kurzy, mezi nimiž závislost 

měříme, mají tendenci ke vzájemně opačnému vývoji, tj. pokles hodnoty akciového indexu 

bývá doprovázen depreciací souvisejícího měnového kurzu. A pro růst akciového indexu je 

opět charakteristická apreciace příslušného kurzu. V tomto ohledu případná asymetrie 

závislostí může říci, zda převažuje závislost mezi dolním chvostem rozdělení vztaženém 

k akciovému indexu a horním chvostem rozdělení souvisejícího s měnovým kurzem, anebo 

naopak je větší síla závislosti mezi horním chvostem akciového indexu a dolním chvostem 

měnového kurzu. Za tímto účelem uvažujeme 𝜆𝐷𝐻, resp. 𝜆𝐻𝐷 jako míru závislosti mezi dolním 

chvostem prvního rozdělení a horním chvostem druhého rozdělení, resp. naopak. 

Druhý a třetí řádek tabulky 2 uvádí hodnoty 𝜆𝐷𝐻 a 𝜆𝐻𝐷, třetí řádek pak představuje jejich 

rozdíly, přičemž s rostoucí hodnotou rozdílu roste přítomná asymetrie ve sledovaných 

závislostech. Výsledky ukazují, že ve všech případech dochází k větší či menší formě asymetrie 

závislostí. Konkrétně u většiny párů akciový index-měna se projevuje silnější závislost 

na levém chvostu, 𝜆𝐷𝐻 > 𝜆𝐻𝐷, tj. současný pokles akciového indexu a depreciace měnového 

kurzu. Tento výsledek je v souladu například s Patton (2013). Výjimkou je Švýcarsko 

a Brazílie, kde je vidět naopak silnější závislost na pravém chvostu, tedy silnější závislost 

při růstu akciového indexu a současné apreciaci švýcarského Franku, resp. brazilského Realu 

než závislost při poklesu indexů a současné depreciaci příslušné měny. Tento výsledek lze dát 

do souvislosti s měnovými intervencemi, které v rámci sledovaného vzorku dat probíhaly 

v obou státech. 

Tabulka č. 2: Závislost mezi chvosty rozdělení akciového indexu a měnového kurzu 

  USA JAP SWIS IND MEX BRAZ 

λDH 0,029 0,038 0,032 0,097 0,064 0,062 

λHD 0,016 0,031 0,044 0,089 0,059 0,073 

λDH − λHD 0,013 0,007 -0,012 0,008 0,005 -0,011 
Zdroj: Vlastní zpracování dle vlastní kalkulace 

3 Výsledky –  odhady VaR 

Odhady VaR a ES jsou koncipovány jako jednodenní se spolehlivostí 95 % a 99 %. Odhady 

jsou vytvářeny pro období od 2. 1. 2007 do 31. 8. 2016, tj. celkem 2400 hodnot. Jako trénovací 
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vzorek volíme posledních 250 hodnot, což odpovídá počtu obchodních dnů v kalendářním roce 

(pro první realizovaný odhad používáme data za období roku 2006) a tento vzorek rolujeme 

přes celé sledované období. V případě historické simulace pracujeme rovněž se vzorkem 

500 posledních hodnot. 

Obrázek č. 1: Jednodenní odhady 99% VaR pro dvojici výnosů akciového indexu 

a měnového kurzu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle vlastní kalkulace 

Výsledky jsou následně podrobeny zpětnému testování s cílem ověřit robustnost 

použitých modelů. Konkrétně jsou použity Kupiecův nepodmíněný test (UC) a dále 

Christofferensův kombinovaný podmíněný test (CC). UC test zjišťuje, zda počet selhání 

modelu odpovídá hladině významnosti VaR. Vyšší počet selhání je testem identifikováno jako 

podhodnocování rizika, naopak nižší počet selhání test považuje za zbytečné nadhodnocování 

ztráty. Nevýhodou uvedeného testu je jeho neschopnost určit, zda jsou selhání náhodná, tedy 

nekorelovaná v čase. Tento problém řeší CC test, viz Alexander (2008). Celkově lze CC test 

považovat za hlavní indikátor kvality testovaného modelu. 
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Zaměřme se nejprve na neformální způsob zpětného testování v podobě uvažování 

podílu �̂�/𝛼 mezi empirickou a teoretickou pravděpodobností neúspěchu metody, a to ve smyslu 

podhodnocení skutečné ztráty. V případě teoretické pravděpodobnosti pracujeme s hodnotami 

odpovídajícími hladinám významností jednotlivých odhadů, tj. 𝛼 = 0,05 𝑎 0,01. Empirická 

pravděpodobnost je určena jako relativní podíl mezi počtem chybných odhadů vedoucích 

k podhodnocení skutečné ztráty a počtem všech odhadů. Tabulka 3 představuje pozorované 

poměry pro 𝛼 = 0,01. 

Tučně vyznačené hodnoty představují odhady, jež dle UC testu poskytují statisticky 

významně chybné odhady. Tučné orámování pak značí nejpřesnější odhad. Výsledky ukazují, 

že nejpřesnější odhady jsou poskytnuty aplikací asymetrické dynamické Studentovy kopule. 

Ovšem aplikace ostatních kopul přináší rovněž uspokojivé výsledky. Grafy na obrázku 1 

prezentují výkon uvedených přístupů. Na každém z obrázků jsou představeny grafy vztahující 

k 99% VaR konkrétního trhu. Z obrázků je patrná výrazná flexibilita nejlépe hodnocené 

metody. 

Tabulka č. 3: Poměry skutečných a předpokládaných chybných jednodenních odhadů 

99% VaR 

Metoda USA JAP SWIS IND MEX BRAZ 

AD 1,1915 1,1064 1,1489 1,0638 0,9362 1,1064 

A 1,2796 1,2369 1,2897 1,1371 1,1298 1,1132 

D 1,3977 1,1726 1,1797 1,2914 1,1644 1,1244 

S 1,4896 1,3079 1,1554 1,3641 1,2136 1,1992 

RM 2,3830 2,1702 2,0426 1,7021 2,1702 1,4894 

VC 3,1064 2,3830 2,5106 2,1277 2,8085 2,0426 

HS250 2,0000 1,8298 1,9149 1,6596 1,8723 1,9149 

HS500 2,4255 1,8298 1,6596 1,4894 1,4468 1,2340 
Zdroj: Vlastní zpracování dle vlastní kalkulace 

Za účelem komplexnějšího porovnání tabulka 4 pro každý z testovaných modelů 

prezentuje průměrné hodnoty a směrodatné odchylky sledovaných poměrů (jak pro 𝛼 = 0,01, 

tak pro 𝛼 = 0,05). Směrodatná odchylka v tomto případě určuje míru odchýlení daného poměru 

od hodnoty 1. Pro směrodatnou odchylku 𝑆𝐷𝑖, náležící 𝑖-tému modelu, platí 

𝑆𝐷𝑖 =
1

𝑁
√∑ [(�̂� 𝛼⁄ )𝑗 − 1]

2𝑁
𝑗=1 ,  (16) 
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kde 𝑁 vyjadřuje počet hodnocených řad (v rámci určité míry spolehlivosti). V našem případě 

je 𝑁 = 6. Modely s nejmenší směrodatnou odchylkou mají tendenci ke konzistentnosti napříč 

sledovanými řadami výnosů. Z tabulky je patrné, že napříč sledovanými daty jsou metody 

založené na kopulách výkonnější než ostatní čtyři testované přístupy. Konkrétně nejlepšího 

výkonu je dosaženo použitím asymetrické dynamické kopule. Průměrný poměr empirické 

a teoretické pravděpodobnosti je při aplikace této kopule nejblíže jedné a zároveň zde 

docházíme k nejnižší průměrné odchylce kolem jednotkového poměru. Jinými slovy, počet 

chybných odhadů je přes všechna pozorovaná data podobný, bez výraznějších výkyvů. Mezi 

výkonem AD Studentovy kopule a ostatními kopulemi je relativně výraznější rozdíl. Nejméně 

přesná je z uvedených kopul symetrická Studentova kopule, jejíž aplikace v porovnání 

s ostatními kopulemi poskytuje volatilnější odhady. 

Ze zbývajících metod podává nejlepší výkon historická simulace, ovšem zde je třeba 

poukázat na výraznější odchylky v poskytovaných odhadech. Nejhoršího výkonu je dosaženo 

prostřednictvím základního parametrického přístupu, jehož odhady jsou zatíženy výraznou 

odchylkou. 

Tabulka 4: Průměry a odchylky poměrů �̂�/𝜶 a četnost selhání jednotlivých modelů dle 

UC a CC testu 

  

0,05 0,01 0,05 0,01 

Průměr SD Průměr SD UC CC UC CC 

AD 1,0780 0,2412 1,0922 0,2994 0 0 0 0 

A 1,1404 0,3584 1,1977 0,5164 0 1 0 0 

D 1,1410 0,3628 1,2217 0,5896 0 2 0 0 

S 1,1636 0,4375 1,2883 0,7593 1 2 0 1 

RM 1,2085 0,5416 1,9929 2,5438 1 4 5 5 

VC 1,1957 0,5510 2,4965 3,7763 3 6 6 6 

HS250 1,2241 0,5743 1,8652 2,1351 2 6 6 6 

HS500 1,1858 0,5448 1,6809 1,9104 3 6 3 4 
Zdroj: Vlastní zpracování dle vlastní kalkulace 

Za účelem realizace zpětného testování prostřednictvím formálního přístupu je použit 

kombinovány podmíněný (CC) test. Tabulka 4 dále uvádí pro jednotlivé přístupy počty 

zamítnutí UC a CC. Z tabulky jasně vyplývá výrazná preference AD Studentovy kopule. Co 

do přesnosti je na druhém místě je asymetrická kopule a dále dynamická (symetrická) kopule, 

jež při 1% hladině významnosti nedosahují rovněž žádného zamítnutí. Jako nejméně přesná se 
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z použitých kopul jeví symetrická Studentova kopule. Na druhou stranu, v porovnání 

se zbývajícími přístupy, i tak poskytuje tato kopule kvalitní výstupy. 

4 Výsledky –  optimalizace portfolia  

Za účelem realizace optimalizačních strategií uvažujeme časový rozsah použitého datového 

vzorku jako v předcházející části, tj. optimalizace je prováděna pro dny 3. 1. 2007 

až 31. 8. 2016. Konkrétně pro každý z uvedených dnů uvažujeme 250 předchozích pozorování, 

na která aplikujeme výše uvedené strategie.  

V případě třetí strategie je aplikována pouze nejlépe hodnocená kopule, konkrétně 

asymetrická dynamická (AD) Studentova kopule. Způsob aplikace je shrnut v následujících 

krocích: 

1) Uvažujeme výnosy uvedených šesti akciových indexů a šesti k nim vztažených 

měnových kurzů (očištěné o výskyt podmíněné střední hodnoty a podmíněné 

volatility) 

2) Prostřednictvím semiparametrické CML metody odhadujeme parametry 

asymetrické dynamické Studentovi kopule. 

3) Prostřednictvím Monte Carlo simulace pro jednotlivá predikční období 𝑡 ∈

[1,2400] generujeme 20 000 jedno-krokových (jednodenních) předpovědí. 

Pro konkrétní 𝑗 a 𝑡 získáváme matici o rozměrech 20 000 × 12. Následně jsou 

tyto simulace dle výše uvedeného postupu transformovány do podoby matice 

o rozměrech 20 000 × 6, kde jednotlivé sloupce odpovídají akcio-měnovým 

výnosům 𝑟1,𝑡+1
𝐸𝑈𝑅 , … , 𝑟6,𝑡+1

𝐸𝑈𝑅 . 

4) Na takto získaná data aplikujeme třetí strategii založenou na minimalizaci 95% 

a 99% ES, přičemž pro každé predikční období a obě hladiny spolehlivosti 

získáváme 20 různých vah. 

5) Pro obě úrovně spolehlivosti jsou optimální váhy vybrány maximalizací jednak 

Sharpeova poměru, tak STAR poměru. 

Za účelem srovnání používáme pro volbu optimálních vah dále první a druhý přístup 

(představený v první kapitole tohoto textu)  jedná se konkrétně o BH strategii a tradiční 

Markowitzův přístup (MV), v rámci něhož je pro nalezení optimálních vah použit Sharpeův 

poměr. Abychom měli možnost srovnat i výkonnost podle STAR poměru, je nutné aplikovat 

některou metod pro odhad ES. Vzhledem k tomu, že při aplikaci kopul je použita metoda Monte 
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Carlo, používáme tento přístup i pro odhad ES bez použití kopul. Konkrétně, na základě 

empirických rozdělení dvanácti výnosů 𝑟1
𝑃, 𝑟1

𝑆, … , 𝑟6
𝑃, 𝑟6

𝑆 generujeme 20 000 odhadů 

𝑟1,𝑡+1
𝐸𝑈𝑅 , … , 𝑟6,𝑡+1

𝐸𝑈𝑅 . 

Obrázek 2 představuje výkon představených strategií, hodnocený prostřednictvím 

maximalizace Sharpeova poměru (SP). Z uvedeného obrázku je patrné, že v naprosté většině 

ze sledovaných investičních období optimální portfolia založená na asymetrické dynamické 

kopuli dominují ostatní strategiím. Konkrétně, výkon 99% a 95% ES pro odhad vah je 

srovnatelný, nejhoršího výkonu je dle očekávání dosaženo „naivní“ BH strategií. Vzhledem 

k omezení SP je dále aplikován STARR poměr (STP). Konkrétně je dle Stoyanov et al. (2007) 

pro každé investiční období realizována maximalizace STP. Výsledné hodnoty jsou 

prezentovány na obrázku 3. Vzhledem k celkové podobnosti různých hladin spolehlivosti 

pro stejné ES jsou prezentovány pouze výsledky vztahující se k 99% VaR. Z obrázku 3 je opět 

vidět, že optimální alokace s použitím AD kopule poskytuje lepší výsledky než s použitím 

Monte Carlo simulace založené na předpokladu normálního rozdělení rizikových faktorů.  

Zjištěné výsledky ukazují, že struktura závislosti na mezinárodních finančních trzích je 

komplikovanější než struktura, kterou předpokládají klasické přístupy. Jinými slovy, základní 

přístupy používané pro optimalizaci portfolia poskytují ekonomicky neuspokojivé výsledky, 

čehož důvodem je skutečnost, že ignorují reálnou strukturu závislostí v rámci portfolia. Tedy 

použití asymetrické dynamické kopule namísto jednoduché korelační závislosti umožňuje, 

prostřednictvím zachycení zachycením velmi komplikované struktury závislosti správně 

vyvážit výnosnost a riziko portfolia. 
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Obrázek č. 2: Hodnocení optimální alokace - Sharpe poměr 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obrázek č. 3: Hodnocení optimální alokace - STARR poměr 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

5 Diskuse výsledků  

Výsledky vztahující se k odhadu VaR ukazují, že mezi výnosy akciových indexů a příslušných 

měnových kurzů skutečně existuje asymetrická a dynamická závislost. Přínosem je v tomto 

ohledu nalezení právě jak prvků asymetrie, tak dynamiky ve struktuře závislostí sledovaných 

dat. Druhá část výsledků se vztahuje k optimální alokaci použitých akciových indexů 

v portfoliu. Přínos této části pak spočívá v nalezení vhodného aparátu zajišťujícího vytvoření 

optimálního portfolia. Zjištěné výsledky jsou v souladu s dříve publikovanými pracemi, 
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například Lin (2011), jež prostřednictvím dynamické SJC kopule a asymetrické Claytonovy 

kopule rovněž indikují jak dynamiku, tak asymetrii ve struktuře závislostí akciových indexů 

a příslušných měnových kurzů. Efektivnější způsob optimalizace portfolia při zohlednění 

dynamiky ve struktuře závislostí potvrzují Jin et al. (2018).  

Závěr  

V rámci tohoto příspěvku byla poskytnuta empirická studie vztahující se ke struktuře závislostí 

na mezinárodních finančních trzích. Celkově zjišťujeme výskyt asymetrické a dynamické 

závislosti mezi akciovým indexem a odpovídajícím měnovým kurzem. Konkrétně závislost 

jejich levých chvostů je ve většině případů vyšší než závislost pravých chvostů, což naznačuje 

že, současný pokles hodnoty akcií a depreciace odpovídajícího měnového kurzu je častější 

než opak, tedy růst hodnoty akcií a apreciace měnového kurzu. Kromě toho byly také 

poskytnuty důkazy proti v čase statické závislosti mezi akciovým portfoliem a příslušným 

měnovým kurzem. Tento výsledek znamená, že závislosti se mění v čase a tedy nacházíme 

dynamickou strukturu závislostí mezi akciemi a měnovými kurzy.  

Za účelem zachycení a zohlednění této asymetrické a dynamické struktury závislostí je 

navržena asymetrická dynamická (AD) Studentova kopule, jež kromě zmíněné asymetrie 

a dynamiky umožňuje zachytit rovněž nelinearitu v závislostech a také přítomnou nenormalitu 

vícerozměrného rozdělení. Získané výsledky o dynamické a asymetrické závislosti mají 

důležité důsledky pro měření a řízení rizik.  

Za účelem prezentace užitečnosti modelu AD kopule při předpovídání tržního rizika, je 

tento model aplikován v rámci realizace odhadů VaR a ES. Výsledky zpětného testování 

ukazují, že hodnocený model poskytuje lepší předpovědní výkon než jiné široce používané 

modely, a to jak 95%, tak 99% hladině spolehlivosti. Model AD kopule proto může být 

pro investory ideální volbou pro zajištění větší robustnosti řízení rizik na mezinárodních 

finančních trzích. Kromě kvalitního předpovědního výkonu při odhadu rizikových měr, byl 

rovněž pro model AD prokázán výrazně pozitivní vliv na optimalizaci portfolia. Konkrétně, 

optimalizace na základě minimalizace ES poskytuje větší portfoliový výnos, než běžně 

používané přístupy jako naivní Buy and Hold strategie nebo Markowitzův optimalizační přístup 

založený na minimalizaci směrodatné odchylky portfolia. Tedy struktura závislostí 

na mezinárodních finančních trzích je komplikovanější než struktura, kterou předpokládají 

klasické přístupy a za účelem realizace optimální alokace aktiv na mezinárodních finančních 

trzích je nutné zohlednit asymetrie a dynamiku závislostí přítomnou na těchto trzích. 
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Eastern Partnership Convergence Process - Fuzzy 

Clustering Analysis 
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Abstract 

The primary aim of this research was to assess the character of the Eastern Partnership 

convergence process and to test whether movement of Georgia, Moldova and Ukraine toward 

international trade will foster competitiveness. For this purpose, fuzzy clustering analysis was 

applied, a multivariate statistical technique. The results of the fuzzy clustering analysis allowed 

to classify countries into several groups with similar features. In this context, fuzzy clustering 

analysis results for single years were compared. This comparison allows to measure whether 

certain changes exist in defined clusters because changes in particular clusters can 

be interpreted as divergence or convergence tendencies. Data for the convergence criteria 

for individual countries were obtained from the World Economic Forum’s Global 

Competitiveness Report. 
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Fuzzy clustering, fuzzy c-means algorithm (FCM), economic convergence, global 
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Introduction 

The Eastern Partnership (EaP) is a multilateral framework, which was created in 2009, 

involving the European Union, its Member States and Eastern neighbors that builds 

on the willingness of these six Eastern European Partners (Armenia, Azerbaijan, Belarus, 

Georgia, the Republic of Moldova and Ukraine) to integrate to the EU by the means 

of converging laws and policies. The aspirations of Eastern European and South Caucasus 

partner countries regarding further cooperation with the European Union are on the different 
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levels: from a simple mutually rewarding economic cooperation without a political component 

to the EU membership. Ukraine, Georgia, and Moldova are leading in the Eastern Partnership 

as they signed Association Agreements (AA) including Deep and Comprehensive Free Trade 

Area (DCFTA) and visa-free travel to the European Union was granted to citizens of these three 

Eastern Partnership countries. The European Union plans to offer them the possibility 

of abolishing roaming tariffs and joining the customs union, digital union, energy union, 

or even the Schengen area, if they make substantial progress on EU-related reforms. New 

agreement between the European Union and Azerbaijan is still being negotiated and should 

acknowledge shared goals and opportunities for the EU and Azerbaijan. In 2017 Armenia and 

the European Union concluded negotiations on Comprehensive and Enhanced Partnership 

Agreement (CEPA). While pursuing the goal of avoiding a possible fragmentation 

of the Eastern Partnership and at the same time realizing that a different level of ambitions has 

been declared by Eastern Partnership countries, the European Union rejected in 2017 the idea 

of creating Eastern Partnership Plus format within existing Eastern Partnership multilateral 

framework because of considerations regarding abiding to the principles of fostering stability 

outlined in key documents of the United Nations and Organization for Security and Cooperation 

in Europe. 

Armenia is member of both the Eastern Partnership and the Eurasian Customs Union 

(EACU), which was created in 2010. In 2014 Belarus signed with Russia and Kazakhstan 

Eurasian Economic Union Treaty (in force since 2015). Before Armenia became a member 

of the Eurasian Economic Union (EEU) in 2015, Armenia had refused to sign the Association 

Agreement with the European Union in 2013 because of Russia's pressure. Russian sphere 

of influence is Central Asia will be further entrenched, when Tajikistan accepts the offer to join 

the Eurasian Economic Union. In 2017 Moldova became an observer in the Eurasian Economic 

Union. The Eastern Partnership is perceived by Russia as threat to its own national interests, 

and therefore the Russian government has warned of grave consequences after Georgia, 

Moldova and Ukraine (GMU) countries signed a trade and political pact with the European 

Union and explicitly refused to join the deeper form of post-Soviet regionalism  the Eurasian 

Economic Union. Russia has imposed sanctions against Ukraine, Georgia and Moldova 

and also illegally annexed parts of these three Eastern European states, and maintains troops 

in these breakaway territories. That was the case when Crimea was illegally incorporated 

into the Eurasian Economic Union. Russia also enforces its control over these illegally annexed 

territories by providing political, administrative, and financial support to the local de facto 

authorities. 
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1 Literature review 

The phenomenon of convergence has a lot of welfare implications. Foreign direct investment 

(FDI) is identified as a principal candidate for technology transfer to developing countries. 

Globalization and technological innovations create investment opportunities for firms 

worldwide. In fact, while firms pursue opportunities on a global basis, countries compete 

to attract these flows. Investment decisions by firms depend on complex and distinct factors. 

In particular, in the case of foreign investment one of these factors relates to the perception that 

investors have about the level of competitiveness that characterizes countries. The role 

of a firm’s assets quality, the organizational and strategic skills of workers leading to the firm’s 

expansion and its international competitiveness are underlined by FDI and international 

business theories. Offshoring strategies, outsourcing activities and global horizontal and 

vertical fragmentation of production have created new interlinkages between economies 

through the global value chains (GVC) (Hagemejer and Ghodsi, 2017). Complementary 

explanations for traditional trade theories are offered by the local business environment and 

competitiveness factors at the companies’ level. According to Głodowska (2017) business 

environment affects the level of economic convergence in the EU and it is highly recommended 

to conduct further research on the influence of business environment on economic convergence. 

Bourdin (2013) suggested that future research on economic convergence and divergence could 

benefit from including the EU’s neighboring countries such as Turkey, Ukraine, Moldova, 

Belarus and Russia. The accumulation of knowledge and its spillover effects to the local 

environment are being explained by models and theories related to FDI. FDI contributes 

to economic convergence predominantly through knowledge spillovers, and that the higher 

level of technological development proxied by government and business R&D expenditures is 

associated with better growth performance among transition economies (Silajdzic and Mehic, 

2015).  

The issue of convergence or divergence is usually viewed from a macroeconomic 

perspective, using indicators such as the income per head, the unemployment rate 

and the inflation rate. Little attention has been paid to the possibility of an associated 

convergence in competitiveness across countries. Social capital, comprising trust, civic norms 

and cooperation, would be crucial for the economic development and modernisation 

of the exsocialist countries (Švarc, 2017). Nenovsky and Tochkov (2014) found that that 

progress in economic reforms and human capital were the key determinants of convergence 

of CEE countries to the European Union during 19902012, while trade openness had a positive 
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and significant effect only after year 2000. Russia, Ukraine, and Belarus stand out with 

the lowest levels of economic freedom, civil liberties, and socio-economic development 

(Sarracino and Mikucka, 2017). The recent integration of Georgia, Moldova and Ukraine 

(GMU countries) in globalization movement and the signing of the Association agreements 

with the European Union has naturally prompted researchers and economists to test 

the hypothesis of convergence towards the Europe. Because of stagnant socio-economic 

development of Ukraine, Georgia, Moldova, Belarus, Armenia and Azerbaijan, the idea 

to create Eastern Partnership seems to be fully political and standing on very fragile economic 

basis and socio-economic reasons for choosing the targeted six Eastern European countries 

as seen in Kharlamova’s (2015) research paper. 

2 Methodology 

Since recent literature has shown that competitiveness is significantly affected by certain groups 

of socio-economic variables such as institutions, infrastructure, macroeconomic environment, 

health and primary education, higher education and training, goods market efficiency, labor 

market efficiency, financial market development, technological readiness, market size, business 

sophistication and innovation, it is natural to ask whether competitiveness (measured using 

these variables) of the Eastern Partnership countries converges to the European Union. Fuzzy 

clustering analysis conducted by the means of fuzzy c-means algorithm (FCM) provides 

a method for the exploration of multivariate data and examining how the Eastern Partnership 

countries compare with the rest of Euro-Mediterranean region and it can work with the full 

range of available interval data while patterns are created and viewed.  

FCM algorithm. If 𝑋�̃� denotes the membership function representing j-th cluster then 

the fuzzy partition is the set of fuzzy subsets 𝐹1̃, …, 𝐹�̃�. Their membership functions are defined 

as follows  

∑ 𝑋�̃�
 𝑘
𝑗=1 (𝐱𝑖) = 1, i = 1, …, m 

 

Let C = {𝐶1, …, 𝐶𝑘} mean a crisp partition of a set of objects. Let (x, y) ∈ X be two 

such points that x ∈ 𝐶𝑖, y ∈ conv(𝐶𝑖) where conv(𝐶𝑖) is a convex hull 𝐶𝑖, and let i, j, k, j ≠ k be 

any indexes. The set 𝐶𝑖 is compact and well separated (CWS) cluster if (x, y) are much closer 

to one another in the sense of some assumed distance d than any two points (u, v) ∈ X such that 

u ∈ 𝐶𝑖, v ∈ conv(𝐶𝑘). This property is described by the index 
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β(k, C) = 
min𝑗=1,…,𝑘 min𝑙=1,…,𝑚,𝑙≠𝑗 𝑑(𝐶𝑖,𝑐𝑜𝑛𝑣(𝐶𝑖))

max𝑗=1,…,𝑘 𝑑𝑖𝑎𝑚(𝐶𝑖) 
 

where 𝑑𝑖𝑎𝑚(𝐶𝑖) is the diameter of the set 𝐶𝑖 and d(A, B) is the distance between the sets A and 

B. It turns out that the set X can be divided into k CWS-clusters (when the distance d is known), 

if 

�̅�(k) = max𝐶 β(k, C) > 1 

 

Let U = [𝑢𝑖𝑗]𝑚×𝑘 be a matrix fulfilling the following conditions 

 

0 ≤ 𝑢𝑖𝑗 ≤ 1, i = 1, … , m, j = 1, … , k 

 

∑ 𝑢𝑖𝑗
 𝑘
𝑗=1  = 1, I = 1, … , m 

 

0 < ∑ 𝑢𝑖𝑗
 𝑚
𝑖=1  < m, j = 1, … , k 

 

Element 𝑢𝑖𝑗 determines the membership degree of the object 𝐱𝑖 in the class 𝐶𝑖. 

The search for a fuzzy partition fulfilling the conditions mentioned is carried out via 

minimisation of the quality index of the form: 

 

𝐽𝛼 = (U, M) = ∑ ∑ 𝑢𝑖𝑗
𝛼 ||𝐱𝑖  −  𝝁𝑗||

2𝑘
𝑗=1

𝑚
𝑖=1  

 

where 𝛼 > 1 is a parameter (so-called fuzziness exponent). The classical optimisation methods 

are applicable, i.e. to determine the vector of prototypes, the equation system of k equations 

of the form given below, is solved 

𝜕

𝜕𝝁𝑗 
𝐽𝛼(U, M) = 0, j = 1, … , k 

 

and solving for the matrix U relies on creating the Lagrange function 

L(𝐽𝛼, λ) = ∑ ∑ 𝑢𝑖𝑗
𝛼 ||𝐱𝑖  −  𝝁𝑗||

2𝑘
𝑗=1

𝑚
𝑖=1  - ∑ 𝜆𝑖(∑ 𝑢𝑖𝑗

𝑘
𝑗=1 − 1)𝑚

𝑖=1   

 

and computing values 𝑢𝑖𝑗 from the equation system 
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{

𝜕

𝜕𝝁𝑗 
 𝐿(𝐽𝛼 , 𝜆)  =  0 

𝜕

𝜕𝜆𝑖 
 𝐿(𝐽𝛼 , 𝜆)  =  0

  i = 1, … , m, j = 1, … , k 

 

Solution of the task of minimization of function in the set of fuzzy partitions 𝑈𝑓𝑘 is 

obtained iteratively by computing, for a fixed partition U, the prototypes 

𝜇𝑗𝑙 = 
∑ 𝑢𝑖𝑗

𝛼𝑚
𝑖=1 𝐱𝑖𝑙

 ∑ 𝑢𝑙𝑗
𝛼𝑚

𝑙=1  
, j = 1, … , k, l = 1, … , n 

 

and then new assignments to clusters 

𝑢𝑖𝑗 = 

{
 
 

 
 

1

 ∑ (
||𝐱𝑖 − 𝝁𝑗||

||𝐱𝑖 − 𝝁𝑙|| 
)

2
 α −1 𝑘

𝑙=1

        if 𝑍𝑖 = ∅

𝜀𝑖𝑗                  if 𝑗 ∉ 𝑍𝑖 ≠ ∅

0                   if 𝑗 ∉ 𝑍𝑖 ≠ ∅ 

   

 

where 𝑍𝑖 = {j: 1 ≤ j ≤ k}, ||𝐱𝑖  − 𝝁𝑗 || = 0}, and values 𝜀𝑖𝑗 are chosen in such a way that ∑ 𝜀𝑖𝑗𝑗∈𝑍𝑖
 

= 1. Usually, the non-empty set 𝑍𝑖 contains one element, hence 𝜀𝑖𝑗 = 1, if we substitute d(𝐱𝑖, 

𝝁𝑗) = ||𝐱𝑖  −  𝝁𝑗|| + 𝜀, where 𝜀 is a number close to zero, e.g.𝜀 = 10−10, then the above equation 

can be simplified to 

𝑢𝑖𝑗 = 
1

 ∑ (
||𝐱𝑖 − 𝝁𝑗||

||𝐱𝑖 − 𝝁𝑙|| 
)

2
 α −1 𝑘

𝑙=1

 

 

This last equation can be rewritten in an equivalent form that requires a lower number 

of divisions 

𝑢𝑖𝑗 = 
 𝑑

2
 α −1 (𝐱𝑖,𝝁𝑗)

 ∑  𝑑
2

 α −1 (𝐱𝑖,𝝁𝑗)
𝑘
𝑙=1

    

 

The membership degree 𝑢𝑖𝑗 depends not only on the distances of the i–th object from 

the centre of the j-th cluster but also on its distance to centres of other clusters (Wierzchoń and 

Kłopotek, 2018). 

3 Results and discussion  

According to Appendix 1 during 2010-2017 within the Euro-Mediterranean region exist three 

main distinct clusters with regard to global competitiveness: high global competitiveness 
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cluster, medium global competitiveness cluster and low competitiveness cluster to which 

belong most of the Eastern Partnership countries. Moldova is the most divergent from the rest 

of the Eastern Partnership. Within low competitiveness cluster in 2010 Moldova formed (along 

with two current Eurasian Economic Union members – Armenia and Kyrgyzstan) separate 

cluster with even lower competitiveness (Appendix 1, Figure n. 1). In 2011 Moldova converged 

with the Eastern Partnership countries (Appendix 1, Figure n. 2). But in 2015 (Moldova –

European Union Association Agreement has been provisionally applied starting 2014) 

Moldova, while still belonging to low competitiveness cluster, started to form separate cluster 

with lower competitiveness that also includes one Eurasian Economic Union member – 

Kyrgyzstan and one Union for the Mediterranean member  Mauritania (Appendix 1, Figure 

n. 6). Moldova has been diverging from low competitiveness cluster (Appendix 1, Figure n. 7, 

Figure n. 8) since 2016 (Moldova–European Union Association Agreement fully came into 

force). Georgia and Ukraine have belonged to low competitiveness cluster since 2010. 

Azerbaijan was the most converged with the Eastern Partnership countries (Appendix 1, Figure 

n. 1) in 2010 (as member of only one cluster  low competitiveness cluster). In 2012 (Appendix 

1, Figure n. 3), 2014 (Appendix 1, Figure n. 5) and 2015 (Appendix 1, Figure n. 6) Azerbaijan, 

while still belonging to low competitiveness cluster, was balancing on the edge of medium 

competitiveness cluster. Azerbaijan in 2011 (Appendix 1, Figure n. 2), 2013 (Appendix 1, 

Figure n. 4) and 2016 (Appendix 1, Figure n. 7) belonged to two clusters  low competitiveness 

cluster and medium competitiveness cluster. In 2017 (Appendix 1, Figure n. 8) Azerbaijan was 

the most diverged from the Eastern Partnership countries (as member of only one cluster – 

medium competitiveness cluster). Within low competitiveness cluster in 2010 Armenia formed 

(along with one current Eurasian Economic Union member - Kyrgyzstan and one Eastern 

Partnership member - Moldova) separate cluster with even lower competitiveness (Appendix 

1, Figure n. 1). In 2011 Armenia converged with the Eastern Partnership countries (Appendix 

1, Figure n. 2). Armenia in 2016 (Appendix 1, Figure n. 7) and 2017 (Appendix 1, Figure n. 8) 

belonged to two clusters  low competitiveness cluster and medium competitiveness cluster. 

Results of fuzzy clustering analysis confirm existence of three subgroups in terms 

of convergence (global competitiveness) to the European Union during 20102017 within 

the Eastern Partnership countries group: stable subgroup (no convergence/divergence) – 

consists of Georgia and Ukraine; diverged subgroup – Moldova; converged subgroup – consists 

of Armenia and Azerbaijan (Azerbaijan has converged more than Armenia).  
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Conclusion 

A plethora of interrelated factors contributes to convergence of GMU countries, but one 

of the most obvious support factors is FDI. The question is whether this convergence process 

will continue, given the position these countries occupy in international production networks. 

It is recommended that GMU countries should urgently make pragmatic policies to boost 

competitiveness in order to attract FDI and make efficient utilization of these resources. Foreign 

capital flows in mainly from wealthier EU member states and brings new technologies and 

organizational capabilities. The emergence of twenty-first-century trade means that 

the investment activities of transnational corporations (TNCs) induce a structural convergence 

between the initial industrial core countries of the EU and GMU countries as they integrate into 

European production networks.  International value chains are a defining feature of this 

integration process, which has meant that the international division of labor becomes much 

more granular. In particular, countries no longer specialize only in certain industries, but are 

also assigned certain functions along the firm’s value chain. GMU countries should avoid 

developing a very strong specialization along the value chain in the actual production process, 

which is associated with relatively little value creation.  This type of specialization means that 

GMU countries risk ending up as a permanent periphery with a high degree of economic 

dependence on the Western core EU countries, and income levels never reaching those 

of the leading economies.  
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Appendix 1: Global competitiveness of Euro-Mediterranean countries 

20102017 

Figure no. 1: Global competitiveness 

of Euro-Mediterranean countries in 2010  

Figure no. 2:  Global competitiveness 

of Euro-Mediterranean countries in 2011 

  
Source: Own calculations based on data from the 

World Economic Forum's Global Competitiveness 

Index Dataset 2007-2017. 

(http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-

2018/GCI_Dataset_2007-2017.xlsx) 

Source: Own calculations based on data from the 

World Economic Forum's Global Competitiveness 

Index Dataset 2007-2017. 

(http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-

2018/GCI_Dataset_2007-2017.xlsx) 
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Figure no. 3: Global competitiveness 

of Euro-Mediterranean countries in 2012 

Figure no. 4: Global competitiveness 

of Euro-Mediterranean countries in 2013 

 
 

Source: Own calculations based on data from the 

World Economic Forum's Global Competitiveness 

Index Dataset 2007-2017. 

(http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-

2018/GCI_Dataset_2007-2017.xlsx) 

Source: Own calculations based on data from the 

World Economic Forum's Global Competitiveness 

Index Dataset 2007-2017. 

(http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-

2018/GCI_Dataset_2007-2017.xlsx) 

  

Figure no. 5: Global competitiveness 

of Euro-Mediterranean countries in 2014 

Figure no. 6: Global competitiveness 

of Euro-Mediterranean countries in 2015 

  
Source: Own calculations based on data from the 

World Economic Forum's Global Competitiveness 

Index Dataset 2007-2017. 

(http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-

2018/GCI_Dataset_2007-2017.xlsx) 

Source: Own calculations based on data from the 

World Economic Forum's Global Competitiveness 

Index Dataset 2007-2017. 

(http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-

2018/GCI_Dataset_2007-2017.xlsx) 
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Figure no. 7: Global competitiveness 

of Euro-Mediterranean countries in 2016 

Figure no. 8: Global competitiveness 

of Euro-Mediterranean countries in 2017 

  

Source: Own calculations based on data from the 

World Economic Forum's Global Competitiveness 

Index Dataset 2007-2017. 

(http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-

2018/GCI_Dataset_2007-2017.xlsx) 

Source: Own calculations based on data from the 

World Economic Forum's Global Competitiveness 

Index Dataset 2007-2017. 

(http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-

2018/GCI_Dataset_2007-2017.xlsx) 
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Dopady novely zákona o účtovníctve na finančné 

vykazovanie mikropodnikov na Slovensku a v Českej 

republike 

Veronika Kondrlová,  Michaela Krejčová 

Abstrakt 

V roku 2016 nastali významné zmeny v zákone číslo 431/2002 Z.z. o účtovníctve v podobe 

povinnej implementácie smernice číslo 2013/34/EÚ o ročných účtovných  závierkach, 

konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach  niektorých foriem podniku 

na Slovensku. Cieľom príspevku je identifikácia a komparácia významných zmien v slovenskej 

a českej legislatíve, ktoré súvisia s prijatím smernice č. 2013/34/EÚ. Záver príspevku bude 

venovaný zhodnoteniu dopadu na mikro účtovné jednotky na Slovensku prostredníctvom 

dotazníkového šetrenia.  

Kľúčové slová  

Smernica číslo 2013/34/EÚ, mikropodniky, Slovenská republika, Česká republika, zákon 

o účtovníctve, účtovná závierka, finančné vykazovanie 

Klasifikace JEL 

L33, H59, Q15 

Úvod  

Už niekoľko desiatok rokov dochádza medzi jednotlivými krajinami sveta k procesu 

harmonizácie účtovníctva. K zjednoteniu účtovných systémov v jednotlivých krajinách 

potrebovalo Európske spoločenstvo nástroje regulácie a tak začali vznikať smernice vydávané 

európskym parlamentom. Výsledkom boli tri významné smernice, ktoré spoločne vytvorili 

kódex účtovnej legislatívy. Týmito smernicami boli Štvrtá smernica Rady z 25. júla 1978, 

Siedma smernica Rady z 13. júna 1983 a ôsma smernica  Rady z 10. apríla 1984 (Nerudová, 

Bohušová, Svoboda, Boček, 2013). 
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Pre zabezpečenie harmonizácie účtovníctva sa však využívali smernice, ktoré 

sa používali viac ako 25 rokov a stávali sa čoraz viac zastaranými (Ďuríková, Gláserová, 

Otavová, 2016). Preto muselo dôjsť k zmenám v oblasti smerníc. Zo začiatku vznikali neustále 

nové novelizácie, ktoré upravovali dovtedy využívané smernice. Avšak postupné novely 

prinášali iba ďalšie komplikácie a to v podobe nezrozumiteľných a často aj nerealizovateľných 

požiadavkov (Žárová, 2013). Tieto nedostatky so sebou prinášali aj vysoké administratívne 

náklady najmä pre malé, stredné a mikropodniky. 

To predstavovalo problém, pretože malé podniky tvoria nielen na Slovensku, v Českej 

republike ale aj v celej Európskej únii viac ako 90% podiel na celkovom počte podnikov. 

(SB agency, 2016) Preto je veľmi dôležité pre nich vytvárať priaznivé podnikateľské prostredie. 

Na toto nadväzuje vznik novej Európskej smernice č. 2013/34/EÚ, ktorej cieľom bolo zvýšiť 

konkurencie schopnosť malých podnikov a vytvoriť pre ne priaznivé podnikateľské prostredie 

a taktiež nahradiť alebo pozmeniť problematické dovtedy využívané smernice.  

Na Slovensku boli tieto zmeny do účtovnej legislatívy implementované postupne 

od roku 2014, naopak v Českej republike všetky zmeny nadobudli účinnosť jednorazovo 

až od 1. 1. 2016, ako to uvádza európska smernica.   

1 Komparácia významných zmien v  Českej rebublike a  na Slovensku  

Kategorizácia účtovných jednotiek  

Jednou z najvýznamnejších zmien, ktoré priniesla nová smernica bola nová kategorizácia 

účtovných jednotiek (Ďuríková, Gláserová, Otavová, 2016). 

Podniky sa do veľkostných skupín radia na základe troch kritérií, ktorými sú obrat, 

celková bilančná suma a priemerný počet zamestnancov. Smernica č. 2013/34/EÚ uvádza 

v oblasti kategorizácie štyri skupiny účtovných jednotiek, mikro, malé, stredne veľké a veľké 

účtovné jednotky. Európska únia ponechala členským štátom určité limity, v ktorých 

sa implementácia medzi nimi môže líšiť. Nasledujúci text bude venovaný kategorizácii 

v Českej republike a na Slovensku.   

Kategorizácia účtovných jednotiek na Slovensku  

Slovenská republika neprevzala kategorizáciu v originálnej podobe zo smernice číslo 

2013/34/EÚ ale s drobnými obmenami. Namiesto štyroch veľkostných skupín použila iba tri 

skupiny a to mikro, malé a veľké. Vynechala teda stredne veľkú skupinu účtovných jednotiek. 
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Tabuľka č. 1: Kategorizácia podnikov na Slovensku 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa smernice zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

Smernica v mnohých bodoch takýto postup povoľuje, avšak takéto obmeny budú 

spôsobovať problémy v porovnateľnosti výstupov a informácií, ktoré poskytuje účtovníctvo 

medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ.  

Kategorizácia účtovných jednotiek od roku 2016 v  Českej republike 

Na rozdiel od Slovenska, Česká republika prebrala kategorizáciu účtovných jednotiek 

bez zmeny, zo smernice 2013/34/EÚ. Jediný rozdiel je, že hodnoty sú prispôsobené domácej 

mene Českej republiky a sú uvedené v Kč. Uvedené sumy boli prepočítané v deň nadobudnutia 

účinnosti smernice podľa Úradného vestníka Európskej únie. (Smernica č. 2013/34/EÚ) 

Tabuľka č. 2: Kategorizácia podnikov v Českej republike 

Kategória podnikov 
Bilančná suma 

(v tis. Kč) 

Čistý obrat 

(v tis. Kč) 
Počet zamestnancov 

Mikro podniky ≤9 000 ≤18 000 ≤10 

Malé podniky ≤100 000 ≤200 000 ≤50 

Stredné podniky  ≤500 000 ≤1 000 000 ≤250 

Veľké podniky  ˃500 000 ˃1 000 000 ˃250 

Zdroj: vlastné spracovanie v tis. Kč podľa zákona 563/1991, Sb. o účtovníctve, v tis. Kč 

Tým, že obe krajiny zvolili rozdielny postup, ako túto zmenu implementovať, bude 

problematické porovnávať výstupy z účtovníctva medzi jednotlivými kategóriami účtovných 

jednotiek. Keďže Slovensko neprevzalo kategóriu stredne veľkých podnikov, tak bude časť 

týchto podnikov zahrnutá v skupine malých a časť v skupine veľkých účtovných jednotiek, 
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preto môže v rámci komparácie výstupov týchto podnikov dochádzať k skresľovaniu 

informácií a proces harmonizácie účtovníctva bude v tomto smere iba čiastočný.  

Obsah účtovnej závierky  

Smernica č. 2013/34/EÚ v článku 4. uvádza, že obsah účtovnej závierky musí tvoriť minimálne 

súvaha alebo rozvaha v ČR, výkaz ziskov a straty a poznámky alebo prílohy v ČR. Obsahuje 

však aj poznámku, že členské štáty môžu od iných ako od malých podnikov vyžadovať 

zostavovať aj iné výkazy ako sú tieto tri. V nasledujúcej tabuľke bude uvedený prehľad aké 

výkazy v rámci účtovnej závierky zostavujú podniky v ČR a v SR.  

Tabuľka č. 3: Obsah účtovnej závierky 

Smernica Česká republika Slovenská republika 

Súvaha/Rozvaha Rozvaha Súvaha 

Výkaz ziskov a straty Výkaz ziskov a straty Výkaz ziskov a straty 

Poznámky/Prílohy Prílohy Poznámky 

 Prehľad o peňažných tokoch  

 Prehľad o zmenách vlastného kapitálu  

Zdroj: vlastné spracovanie podľa smernice č. 2013/34/EÚ, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákona č. 

563/1991, Sb. o účetnictví 

Slovenská republika, ktorá uvádza iba minimálny počet výkazov, ktoré stanovila 

európska smernica. V skutočnosti však medzi nimi existuje iba nepatrný rozdiel, pretože 

na Slovensku musia veľké účtovné jednotky zahrnúť prehľad o pohybe peňažných tokov 

a prehľad o zmenách vlastného imania do poznámok k účtovnej závierke. V Českej republike 

majú túto povinnosť obchodné spoločnosti, ktoré nepatria do skupiny mikro a malých 

účtovných jednotiek. V prípade obsahu účtovnej závierky sa obe krajiny takmer zhodujú 

a neexistujú tu významné rozdiely.  

Finančné vykazovanie  

Smernica zavádza pojem skrátený výkaz ziskov a straty a skrátená súvaha/rozvaha. Skrátené 

výkazy oproti predošlej úprave obsahujú menej finančných údajov, ktoré musia podniky 

uvádzať. Existujú taktiež aj skrátené poznámky/príloha k účtovnej závierke, pre ktorú platí, 

že čím ide o väčšiu účtovnú jednotku, tým vyššie sú požiadavky na informácie uvedené 

v poznámkach/prílohe. 

99



Tabuľka č. 4: Finančné vykazovanie podľa smernice č. 2013/34/EÚ, v Českej republike 

a na Slovensku 

 Smernica č. 2013/34/EÚ Slovenská republika Česká republika 

Skrátená 

súvaha/rozvaha 

Odporúča pre mikro a malé 

účtovné jednotky 

Povoľuje mikro účtovným 

jednotkám 

Povoľuje mikro a malým 

účtovným jednotkám bez 

povinnosti auditu   

Skrátený výkaz 

ziskov a strát  

Odporúča pre mikro, malé 

a stredné účtovné jednotky 

Povoľuje mikro účtovným 

jednotkám  

Povoľuje mikro a malým, 

ktoré nie sú obchodnými 

spoločnosťami a nemajú 

povinnosť auditu  

Poznámky/Príloha 

k účtovnej závierke 

Mení obsah zverejňovaný 

k poznámkam/prílohe 

k účtovnej závierke 

Čím je väčšia účtovná 

jednotka, tým sú vyššie 

požiadavky na informácie 

uvedené 

v poznámkach/prílohe   

Čím je väčšia účtovná 

jednotka, tým sú vyššie 

požiadavky na informácie 

uvedené 

v poznámkach/prílohe 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa zákona č. 431/2002 Z.z. a 563/1991 Sb. o účtovníctve, smernica č. 2013/34/EÚ 

Česká republika povoľuje zostaviť skrátenú súvahu mikro a malým účtovným 

jednotkám, podobne ako to uvádza európska smernica, avšak malé účtovné jednotky, tak môžu 

učiniť výlučne tie bez povinnosti auditu. Slovenská republika toto ustanovenie aplikovala iba 

na mikro účtovné jednotky, takže by sa dalo tvrdiť, že malé účtovné jednotky v ČR sú oproti 

SR vo výhode.   

V prípade výkazu ziskov a straty smernica odporúča aby skrátený výkaz ziskov a straty 

zostavovali mikro, malé a stredne veľké účtovné jednotky. Slovenská republika toto 

zjednodušenie povolila iba mikro účtovným jednotkám, zatiaľ čo v Českej republike je tento 

okruh širší a toto ustanovenie môžu využiť mikro a niektoré malé účtovné jednotky, ktoré sú 

uvedené v tabuľke č. 4.  

Posledný z výkazov, ktorý musí vykazovať každá účtovná jednotka sú poznámky v SR 

a príloha k účtovnej závierke v ČR.  Pri zostavovaní tohto výkazu sa obe krajiny uplatňujú 

pravidlo, že čím ide o väčšiu účtovnú jednotku, tak je potrebné aby uvádzala v poznámkach 

väčší počet údajov. Je tak logické, že najväčšia administratívna záťaž tu bude uvalená na veľké 

podniky, naopak malé a mikro podniky majú aj v tomto prípade výhodu, pretože ich 

poznámky/príloha k účtovnej závierke bude obsahovať menší počet údajov a teda bude ich 

vyhotovenie pre podnik aj menej finančné náročné.  

Uverejňovanie účtovnej závierky  

Smernica č. 2013/34/EÚ upravuje aj požiadavky na dobu, kedy majú byť uverejnené účtovné 

závierky v registri účtovných závierok. Všeobecné požiadavky na uverejňovanie účtovných 

závierok sú v smernici uvedené v článku č. 30. V nasledujúcej tabuľke č. 5 vidíme prehľad 
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termínov pre uverejňovanie individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky podľa európskej 

smernice, ČR a SR.  

Tabuľka č. 5: Uverejňovanie účtovnej závierky  

 Smernica č. 2013/34/EÚ Slovenská republika  Česká republika 

Individuálna 

účtovná závierka 

Účtovné jednotky musia 

uverejniť účtovnú závierku 

najneskôr do 12. mesiacov odo 

dňa, ku ktorému bola zostavená 

Do 6. mesiacov odo dňa, 

kedy bola zostavená 

účtovná závierka, kedy 

bola zostavená účtovná 

závierka 

Do 12. mesiacov od 

zostavenia účtovnej 

závierky pre obdobie, 

ktoré začína v roku 2016 

Konsolidovaná 

účtovná závierka 

Účtovné jednotky musia 

uverejniť účtovnú závierku 

najneskôr do 12. mesiacov odo 

dňa, ku ktorému bola zostavená 

Zostavuje sa do 12. 

mesiacov odo dňa, ku  

ktorému bola zostavená 

účtovná závierka  

Do 12. mesiacov od 

zostavenia účtovnej 

závierky pre obdobie, 

ktoré začína v roku 2016 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa zákona č. 431/2002 Z.z. a 563/1991 Sb. o účtovníctve, smernica č. 2013/34/EÚ 

Ani v prípade uverejňovania účtovnej závierky sa obe krajiny úplne nezhodli. Smernica 

uvádza, že účtovná závierka má byť uverejnená v registri účtovných závierok najneskôr 

do 12 mesiacov od súvahového dňa, ČR sa znenia smernice drží o niečo striktnejšie ako SR, 

pretože tam je stanovený termín pre uverejnenie individuálnej účtovnej závierky najneskôr 

do 6 mesiacov od súvahového dňa.  

2 Zhrnutie komparácie  

V tomto príspevku boli naznačené niektoré z významných zmien, ktoré v súvislosti 

s implementáciou smernice č. 2013/34/EÚ zasiahli účtovné jednotky v Českej republike 

a na Slovensku. Zmeny sa týkali kategorizácie účtovných jednotiek, obsahu účtovnej závierky 

a finančného vykazovania. Keďže ide o podstatné zmeny v oblasti účtovnej závierky, ktoré 

zasiahli všetky podnikateľské subjekty. Smernica však priniesla omnoho viac zmien, ktoré 

možno taktiež považovať za dôležité, avšak tie by vyžadovali ešte omnoho hlbšiu analýzu. 

Cieľom tejto smernice bolo zníženie administratívnej záťaže pre malé podniky a mikropodniky 

a zlepšenie ich podnikateľského prostredia. Dlhoročným cieľom Európskej únie ale je tiež 

harmonizácia účtovníctva v jej členských krajinách, ktorá by umožnila porovnateľnosť 

výstupov z účtovníctva medzi podnikmi v jednotlivých členských štátoch navzájom, bez toho 

aby výsledky týchto výstupov boli skresľované, alebo aspoň do výraznej miery, národnými 
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účtovnými predpismi členských štátov. V tomto ohľade sa vo viacerých smeroch zhoduje 

so znením smernice viac Česká republika ako Slovensko. Táto skutočnosť je spôsobená tým, 

že Európska únia dáva v mnohých častiach smernice možnosť voľby tzv. variantného riešenia. 

Nemožno poprieť skutočnosť, že aj keď jednotlivé krajiny volia mnohokrát odlišné prístupy, 

ako jednotlivé zmeny implementovať do svojich účtovných úprav, tak je porovnateľnosť medzi 

nimi podstatne vyššia, než tomu bolo predtým. Odlišné prístupy v oblasti implementácie však 

budú vždy prinášať isté, aj keď možno nepatrné skreslenia, a preto tie krajiny, ktoré sa budú 

odchyľovať od znenia smerníc a ustanovení EÚ čo najmenej, sa viac pričinia k zvýšeniu stupňa 

harmonizácie účtovníctva v Európe. Pri porovnaní týchto dvoch krajinách sa harmonizácií 

aspoň v oblasti dôležitých zmien, ktoré sú vyššie viac priblížila Česká republika.  

3 Dopad prijatých zmien na podnikanie mikropodnikov v  Českej republike 

a na Slovensku  

V rámci dotazníkového šetrenia bolo oslovených 300 mikropodnikov podnikajúcich 

na Slovensku. Návratnosť dotazníkov bola 36, čo predstavuje celkom 12 %. Dotazník 

obsahoval dve časti, kde prvá časť bola zameraná na zistenie finančných údajov mikro 

účtovných jednotiek a druhá časť sa týkala vnímania európskej smernice zo strany samotných 

podnikateľov a ich názory na zníženie alebo zvýšenie, prípadne nemennosť administratívnej 

záťaže.  

Prvá časť dotazníka zisťovala finančné údaje mikropodnikov, ako obrat, bilančná suma 

a počet zamestnancov. Tieto údaje predstavujú kritériá pre zatrieďovanie podnikov 

do jednotlivých skupín. Dotazník ukázal, že 75 % testovaných podnikov tvoria spoločnosti 

s ručením obmedzeným, čo je v absolútnom vyjadrení 27 podnikov z 36. Ostatné právne formy 

mali iba menšinové zastúpenie. 

Ďalším faktorom, ktorý bol skúmaný prostredníctvom dotazníkového šetrenia bol 

predmet činnosti mikropodnikov. V tomto prípade bolo rozloženie o niečo rovnomernejšie, 

u 58 % prípadov bol predmet činnosti služby, v absolútnom vyjadrení to bolo celkom 

21 účtovných jednotiek. Za službami nasledoval obchod s 28% zastúpením, celkom 

10 podnikov. Zvyšok tvorili výroba a ostatné činnosti.   

V prípade finančných údajov sa ukázalo, že 75 % všetkých podnikov, ktoré boli 

testované tvoria podniky s množstvom zamestnancov v rozmedzí 16, ich obrat sa pohybuje 

v 83 % prípadov medzi 40 000 eur až 280 000 eur a bilančná suma pri 75 % predstavovala 

20 000 eur až 80 000 eur. Vzhľadom na to, že tieto hodnoty vyjadrujú 75 %, alebo viac 
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celkového zastúpenia testovaných podnikov, môžeme ich považovať za významné. Z prvej 

časti dotazníku potom vyplýva, že typickým zástupcom mikropodniku na Slovensku sú 

prevažne účtovné jednotky s právnou formou s.r.o., ktorých predmet činnosti sú služby alebo 

obchod, ich počet zamestnancov sa pohybuje v rozmedzí 16, ich obrat predstavuje 40 000 eur 

až 280 000 eur a ich bilančná suma medzi 20 000 až 80 000 eur.  

Druhá časť dotazníka hodnotila postoj a vnímanie zmien, ktoré priniesla smernica 

z pohľadu samotných podnikateľov. Táto časť dotazníka obsahovala otázky typu či považujú 

účtovné jednotky novú kategorizáciu za prínosnú, aký rozsah výkazov zostavujú a či je pre nich 

postačujúci, či pocítili zmenu administratívnej, alebo finančnej záťaže a prípadne či nepocítili 

zhoršenie kvality vykázaných informácií kvôli zníženiu náročnosti na vykazované účtovné 

informácie.  

Z účtovných jednotiek, ktoré dotazníky vyplnili celkom 35,7 % zostavuje 

súvahu/rozvahu a výkaz ziskov a straty v skrátenom rozsahu, ktorý aj zverejňujú, 21,4 % z nich 

ich zostavuje v plnom rozsahu ale zverejňujú iba krátky rozsah a až 42,9 % zostavuje 

a uverejňuje tieto výkazy v plnom rozsahu. 

Nasledujúci graf č. 1, poukazuje na rozloženie účtovných jednotiek, ktoré považujú 

kategorizáciu účtovných jednotiek za prínosnú, ktoré nie a aj také, ktoré pre odpoveď využili 

možnosť neviem.  

Graf č. 1: Považujete kategorizáciu účtovných jednotiek za prínosnú?   

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Kategorizáciu za prínosnú považuje celkom 28,1 % mikropodnikov, ktoré boli 

predmetom dotazníkového šetrenia, prevažuje tu však odpoveď nie, ktorú tvorí až 57,1 % 

podnikov, ktoré ju za prínosnú nepovažujú a 14,8 % z nich odpovedali na túto možnosť voľbou 

neviem.  

Áno

Nie

Neviem
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Graf č. 2: Je pre Vás skrátený rozsah účtovných výkazov postačujúci?  

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Na otázku či považujú skrátený rozsah výkazov účtovnej závierky za postačujúci 

odpovedalo 57,1 % z celkového počtu subjektov nie a 42,9 % áno. Mierne teda prevažuje 

odpoveď nie, ktorá tvorí 21 z celkových 36 subjektov v absolútnom vyjadrení. Osem 

z negatívne odpovedajúcich subjektov uvádza, že uprednostňujú plný rozsah účtovných 

výkazov, pretože skrátený poskytuje nedostatočný počet informácií  pre finančné subjekty alebo 

iných užívateľov účtovnej závierky. 

Záver 

Na záver je nutné demonštrovať odpovede na otázky, či podniky pocítili zníženie 

administratívnej, alebo finančnej záťaže, alebo či pocítili konkurenčnú výhodu oproti ostatným 

veľkostným kategóriám. Na otázku konkurenčnej výhody odpovedala kladne iba jedna účtovná 

jednotka, zvyšných 35 účtovných jednotiek odpovedalo negatívne, pričom uvádzali viaceré 

dôvody. Jedným z dôvodov bolo, čo bolo uvedené už vyššie, že údaje poskytované 

prostredníctvom skrátených výkazov nie sú dostatočné, niektorí odpovedali, že skrátený rozsah 

výkazov vôbec neuplatňujú a objavila sa aj odpoveď, že ich zostavujú z dôvodu ich vyššej 

praktickosti, avšak konkurenčnú výhodu v ich využívaní nepocítili. V odpovediach na otázky, 

či podniky zaznamenali zníženie finančnej, alebo administratívnej záťaže sa zhodli 

jednoznačne, pretože všetky testované podniky odpovedali negatívne, že nepocítili nijakú 

zmenu v oblasti úspory financií, svoje odpovede však bližšie nevysvetlili.  

Z prevedeného prieskumu nemožno jednoznačne vyvodiť záver, že smernica 

č. 2013/34/EÚ by bola neúspešná, pretože existuje časť podnikov, ktorá isté zmeny, ktoré 

priniesla, považuje za prínosné (kategorizácia, skrátený rozsah účtovných výkazov), aj keď ich 

Áno

Nie
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dôvody, sú zrejme skôr v ich praktickosti a jednoduchosti, ako v znížení administratívnej 

záťaže.  Tento prieskum môže byť skreslený nízkou návratnosťou dotazníkov kvôli neochote 

subjektov odpovedať na dotazníkové šetrenie. Zatiaľ sa však nepotvrdilo, že by im smernica 

priniesla výrazné zvýšenie konkurencieschopnosti, čo bolo jej hlavným cieľom.  
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The Effect of  Financial Ratios on the Stock Prices: 

Evidence from the GPW 

Marie Ligocká 

Abstract 

Stock prices can be influenced by many factors; the macroeconomic factors, industrial specifics 

and company characteristics are three main cathegories. The object of this paper is to analyze 

relationship between the food, energy, metallurgical and chemical companies listed on the GPW 

over the 2006–2015 period. The Johansen cointegration test and the Vector Error Correction 

Model (VECM) are used to examine long-term and short-term relationship links. The findings 

indicate the prevailing impact of rentability to the selected stock prices of companies listed 

on the GPW. 
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Introduction 

Development of stock prices and identification of the variables that can affected them is long 

time problematics. There are many fundamental factors that can effect stock prices. Three main 

cathegories can be defined; macroeconomic factors, industrial specifics and company 

characteristics. This study is oriented on company characteristics and their impact on stock 

prices. The importance of information in financial statements and their influence on stock prices 

can be found in the studies of Ball and Brown (1968) and Beaver (1968), who emphasized them 

as the first. 

At the beginning the modern portfolio theory and model CAPM were used 

methodologically. But the research was extended to the Efficient Market Hypothesis (Fama, 

1970). According to the theory the efficient market, all the relevant information about changes 
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in variables are fully reflected in the current stock prices preventing investors from earning 

abnormal profits. 

This study is focused on relationship between financial ratios and stock prices 

of companies listed on Polish Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, 

GPW). The GPW is the biggest stock exchange in Central and Eastern Europe with market 

capitalisation 1 340 bil. PLN in March 2018. The GPW is typical by high liquidity and by many 

new IPOs. The 32 food, energy, metallurgical and chemical companies are analyzed. The food, 

energy, metallurgical and chemical insdustry present basic parts of every national economy. 

The importance of food industry is related to the provision of food to the population 

by the production and sale of quality and safe food. The chemical production is considered 

as a basic element of the production in many branches of the manufacturing industry. 

The metallurgical industry is the basis for the production of semi-finished products and finished 

products made of metal for production especially in mechanical engineering and metalworking. 

The energy industry generates electricity that is necessary to production in other industries and 

this distributed among the population. The selected industries had a share of approximately 9% 

of the GDP in period 2006–2015. Financial ratios include the return on assets (ROA), the return 

on equity (ROE) and the financial leverage (FL).  

The contribution is divided into several sections: A Review of the Literature follows 

the Introduction. Then, the section Data and Methodology is presented, the part Findings 

follows, and the final section is the Conclusion. 

1 Review of the Literature  

Many studies examine the relationship between stock prices or stock returns and financial 

ratios, but a lot of them are focused on the developed stock markets such as markets of the USA 

and Asia. We can find studies oriented on Central European countries despite marginal position 

of their stock markets. These studies are presented in this section. 

Asteriou and Dimitropoulos (2009) investigated specific ratios and their effect on stock 

returns of 101 non-financial firms listed at the Athens Stock Exchange from 1995 to 2004. 

The results show that the ratios of working capital to total assets and net profit to sales (ROS) 

have a negative impact on stock returns, while the ratios of net profit to total assets (ROA) 

and sales to total assets affect returns positively. 

Atanasov and Nitschka (2017) examined the relationship between firm size, economic 

risks, and stock returns. They found that the value premium in small stocks is consistently 
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priced in the cross-section of international returns, whereas the value premium in big stocks is 

not. The results hold true for regional and global stock markets. 

Bessler et al. (2007) analyzed the impact of fundamental variables of individual banks 

on stock market returns using data from a panel of 235 European banks from 1991 to 2005. 

The most important finding is a positive impact of the ratio of loans to total assets, the ratio 

of non-interest income to total income, and the ratio of off-balance sheet items to total assets 

on subsequent bank stock returns. 

Casterén et al. (2006) examined the driving forces of the stock returns of EU banks. 

They used 53 EU banks and data from 1991 to 2004. They found that although short-term 

expected returns are mainly driven by the momentum of past returns and past leverage, over 

the longer term, returns showed some mean reversion to shocks. 

Drummen and Zimmermann (1992) analyzed the importance of various market and 

sector factors to stock price volatility. They used 11 European countries over the 1986–1989. 

The results showed that country factors can explain 19% of the average stock variance, 

the impact of the world stock market is 11%, European market trends explain 8% and industrial 

trends 9%. Their analysis showed the importance of various market and sector factors 

to European stock price volatility. 

Isakov and Sonney (2003) investigated the influences of industrial and country factors 

in international stock returns. They used data of 20 developed countries over the period 1997–

2000. The findings showed the rapidly increasing impact of industry effects. The authors 

interpreted this result as an evidence of the increasing globalization of international stock 

markets. 

Muradoglu and Sivaprasad (2009) explored the impact of a firm´s leverage on stock 

returns. They used 788 non financial companies listed on the London Stock Exchange 

for the period 1980–2008. Data were classified into 9 main industries: oil & gas, basic material, 

industries, consumer goods, healthcare, consumer services, telecommunications, utilities and 

technology. The results showed that leverage has a negative relation to stock returns. 

2 Data and Methodology  

The 32 food, energy, chemical and metallurgical companies listed on the GPW are used. 

In particular, there are 10 food firms, 6 energy companies, 5 chemical firms 

and 11 metallurgical companies. The market capitalisation of selected companies present 

10,11% of the market capitalisation of GPW, as Table no. 1 shows. It means, the significant 
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share of market capitalisation of selected companies is detected. Data with an annual frequency 

will be used for the period 2006–2015. Data on stock prices are from Yahoo Finance and web 

portal Stooq. Stock prices are measured by the average of daily values for each year. The reason 

is the volatility changes are not ignore. 

Table no. 1: Market capitalisation of selected companies 

Capitalisation of GPW 1 340 bil. PLN 

Capitalisation of seleted companies: 

Food companies 10,059 bil. PLN 

Energy companies 101,216 bil. PLN 

Metallurgical companies 11,681 bil. PLN 

Chemical companies 12,569 bil. PLN 

Share of the selected companies 10,11% 
Source: Authors´calculations 

(https://www.gpw.pl/en-home, https://stooq.com/) 

The financial ratios of rentability are used. The rentability is an important factor 

for investors, because the rentability reflects possibility of generating new resources 

and achieving the profit with using invested capital. The financial ratios included are as follows: 

the return on assets (ROA) calculated as net income/total assets; the return on equity (ROE) 

calculated as net income/equity capital and financial leverage (FL) calculated as as total 

assets/total shareholders’ equity. These time series are calculated using the financial statements 

of the companies and database Amadeus. 

The ROA is related to the total effectivity of the companies and ability to generate 

the profit. The ROA reflects profitability of all capital resources. The ROE gives information 

about the profitability of the shareholders´capital. And the FL is related to the ROE. The FL 

present the degree of change of the ROE when the capital structure is changed.  

Before the empirical estimations the descriptive statistics is presented in Table no. 2. It 

specifies the mean, median, maximum, minimum and standard deviation. The table shows that 

the maximum value of the stock prices is 86.35 PLN for chemical companies, and the minimum 

value is 0.57 PLN for food firms. The chemical companies are typical by the highest standard 

deviation, that shows the market risk. 
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Table no. 2: Descriptive statisctics of stock prices 

  
Energy 

industry 

Food 

industry 

Metallurgical 

industry 

Chemical 

industry 

Mean 16.6375 1.91 14.2079 37.2691 

Median 16.9700 1.68 9.7365 28.8778 

Maximum 18.0025 2.96 51.1721 86.3485 

Minimum 14.4730 0.5676 2.6969 17.2593 

Std. Dev. 1.2042 0.5308 13.9856 21.4494 
Source: Authors´calculations 

Following the descriptive statistics, the methodology is presented. First, the stationarity 

of the time series was tested by the Augmented Dickey-Fuller (ADF) test. Then, the data were 

subjected to correlation analyses to determine a linear relationship between stock prices and 

selected financial ratios. 

Then, the long-term equilibrium relationships were analyzed by the Johansen test, 

determining the presence of cointegrating vectors as a VAR; the equation for the considered 

VAR model is as follows (Johansen and Juselius, 1990): 






 
1

1

1,1,0

p

i

ittitiiit YYCY                      (1) 

where Yt is a vector of non-stationary variables, C0 is a constant and t  is the white noise term. 

∆Yt means rate of growth or changes. The panel data set consists of N cross-sections observed 

over T time periods, where i presents the index for the cross-section, t is the index for the time 

dimension and j=1,…, p denote the number of factors in each cross-section. The variables   

and Γ in the matrix contain the value of the cointegrating vectors. The information in the 

coefficient matrix between the levels of   is decomposed as 
' , where the relevant 

elements of the   matrix are adjustment coefficients, and the   matrix contains the 

cointegrating vectors. The first likelihood ratio for the null hypothesis of the precise 

r cointegrating vectors against the alternative r + 1 vector is known as the maximum eigenvalue 

statistic. The second statistic for the hypothesis of at most r cointegrating vectors against 

the alternative is known as the trace statistic. 

Further, the Vector Error Correction Model (VECM) that is the method to investigate 

the issue of causation. The method explores short-term deviations that are necessary 

to the achivement of the long-term equilibrium relationship between selected factors. 

The following VECM specification is applied: 
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where ∆yt means rate of growth or changes, ut denotes a n×1 vector of unobservable error terms. 

The variables   and Γ in the matrix contain the value of the cointegrating vectors. 

3 Findings 

At the beginning the correlation coefficients between the stock prices and financial ratios are 

demonstrated in Table no. 3. The correlation coefficients between stock prices and ROE are 

statistically significant in all cases. The stock prices of metallurgical and chemical companies 

demonstrate statistically significant coefficients with ROA. The stock prices of energy, food 

and chemical firms present statistically significant coefficients with FL. 

Table no. 3: Correlation coefficients 

  Energy industry Food industry Metallurgical industry Chemistry industry 

ROA 0.1693 -0.0755 -0.7566* 0.6350* 

ROE -0.2440*** 0.2570* 0.2875* 0.6694* 

FL -0.3480* 0.0180 -0.4207* 0.5066* 
Source: Authors´calculations 

Note: *, ** and *** denote significance at the 1 %, 5 % and 10 % levels. 

Further the results of Johansen cointegration test are shown. The Trace statistics and 

Max-Eigen Statistics were used. There was detected two cointegrating vectors between 

the stock prices of energy companies and the ROE and LS, as Table no. 4 shows. The existence 

of the short-term deviation between the stock prices and LS was confirmed by VECM. 

According to the results the correction to the long-run equilibrium should be occured 

with probability 61%. 
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Table no. 4: Results of the Johansen test – Energy companies 

  r=0 r ≤1 

Stock prices/ROA 

Trace Statistics  16.03  6.426 

Max-Eigen Statistics  18.06  6.426 

Stock prices/ROE 

Trace Statistics  68.90*  44.28* 

Max-Eigen Statistics  43.02*  44.28* 

Stock prices/FL 

Trace Statistics  62.81*  41.51* 

Max-Eigen Statistics  39.17*  41.51* 
Source: Authors´calculations 

Note: *, ** and *** denote significance at the 1%, 5% and 10% levels. 

Two cointegratingvectors were revealed for two models and one cointegrating vector 

was detected for one model. According to the result it is possible to confirm that food stock 

prices were influenced by the ROA and ROE, as results in Table no. 5 show. The short-term 

deviations are detected between the stock prices and ROA and ROE. The results of the VECM 

show that the correction to the long-run equilibrium should be occured with probability 44% 

(ROA) and 53% (ROE). 

Table no. 5: Results of the Johansen test – Food companies 

  r=0 r ≤1 

Stock prices/ROA 

Trace Statistics 166,2* 41,56* 

Max-Eigen Statistics 155,5* 41,56* 

Stock prices/ROE 

Trace Statistics 184,2* 88,48* 

Max-Eigen Statistics 184,2* 88,48* 

Stock prices/FL 

Trace Statistics 184,2* 7,661 

Max-Eigen Statistics 184,2* 7,661 
Source: Authors´calculations 

Note: *, ** and *** denote significance at the 1 %, 5 % and 10 % levels. 

Then, for three models, two cointegrating vectors were revealed. The results in Table 

no. 6 present that stock prices of the metallurgical companies were affected by the ROA and 

ROE. The influence of the FL is very weak. According to the VECM there are short-term 
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deviations between the stock prices and ROA and ROE. The correction of short-term deviations 

should be occured with probability 34% (ROA) and 72% (ROE). 

Table no. 6: Results of the Johansen test – Metallurgical companies 

  r=0 r ≤1 

Stock prices/ROA 

Trace Statistics  377.4*  57.45* 

Max-Eigen Statistics  360.9*  57.45* 

Stock prices/ROE 

Trace Statistics  207.1*  63.27* 

Max-Eigen Statistics  179.2*  63.27* 

Stock prices/FL 

Trace Statistics  205.5*  31.30*** 

Max-Eigen Statistics  210.4*  31.30*** 
Source: Authors´calculations 

Note: *, ** and *** denote significance at the 1%, 5% and 10% levels. 

The findings for the chemical companies prove that it is not possible to confirm that 

the selected financial ratios belong to the economic fundamentals that affect the stock prices 

of chemical companies in the long-term, as Table no. 7 shows. 

Table no. 7: Results of the Johansen test – Chemical companies 

  r=0 r ≤1 

Stock prices/ROA 

Trace Statistics  170.0*  10.22 

Max-Eigen Statistics  173.5*  10.22 

Stock prices/ROE 

Trace Statistics  85.49*  3.710 

Max-Eigen Statistics  99.89*  3.710 

Stock prices/FL 

Trace Statistics  46.81*  11.16 

Max-Eigen Statistics  48.07*  11.16 
Source: Authors´calculations 

Note: *, ** and *** denote significance at the 1%, 5% and 10% levels. 

Conclusion 

The objective of the paper was to analyze relationship between stock prices of food, energy, 

metallurgical, chemical companies and selected financial ratios. The Johansen cointegration 
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test was used to examine long-term equilibrium relationship between the stock prices 

of the selected companies and the ROA, ROE and FL. The results show statistically significant 

links that is consistent with Drummen and Zimmermann (1992) who confirm the importance 

of various market and sector factors to the stock prices. 

The stock prices of energy firms were affected by ROE and FL, the stock prices of food 

companies and the stock prices of metalurgical firms were influenced by ROA and ROE. None 

of selected financial ratios had an impact on stock prices of chemical companies. The positive 

relationship was revailed between stock prices, ROA and ROE, that is consistent with Asteriou 

and Dimitropoulos (2009) who confirmed the positive effect of rentability to stock returns. 

The negative link can be detected with energy companies and metallurgical companies. These 

results can be caused by the findings of the negative ROA and ROE in some years. The results 

are consistent with theory. 

The influence of FL to the stock prices is mainly negative, that is in the accordance 

with Muradoglu and Sivaprasad (2009) who showed the negative impact of the financial 

leverage to the stock returns. The positive effect is detected in some cases. These findings are 

caused by prevailing influence of positive leverage effect or negative leverage effect 

to the stock prices. The results of the long-run equilibrium relationship were supplemented 

by using VECM estimations to analyze short-term dynamics. The results confirm the existence 

of the short-term deviations between the stock prices of the food and metallurgical firms, ROA 

and ROE and the stock prices of the energy companies and LS. 

According to the results it is not possible to make general conclusion. But the findings 

indicate the prevailing impact of rentability to the selected stock prices of companies listed 

on the GPW. 
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Udržitelnost silničního hospodářství ČR z ekonomického 

pohledu 

Miroslav Němec  

Abstrakt 

Udržitelnost silničního hospodářství, kromě jiných aspektů, stojí a padá s tokem finančních 

prostředků do systému. Trvalá udržitelnost znamená zejména udržet majetek v reprodukčním 

stavu. Limitní je rovněž majetkoprávní dostupnost pozemků pod silničními stavbami, která je 

limitována málo účinnou legislativou. V současné době vstupuje do popředí i omezenost 

materiálových a lidských zdrojů. I v tomto případě je věc spojena se strategickým politickým 

rozhodnutím o dlouhodobějších a zaručených finančních zdrojích. Ještě vážnější je 

problematika mostních staveb, které jsou sice součástí silnic, ale jejich způsobilost limituje 

dopravní dostupnost.  

Klíčová slova  

Udržitelnost, dopravní politika, silniční hospodářství, podfinancování, příspěvková organizace, 

management 

Klasifikace JEL  

L20, M12 

Úvod  

Silniční hospodářství České republiky se v současné době potýká s celou řadou problémů, 

přičemž jedním z nejvážnějších je podfinancování silniční sítě. Pro zmírnění vážných důsledků 

podfinancování většina silničních podniků a také většina krajů uskutečňuje takové kroky, 

kterými se snaží o zpomalení tempa stále se zhoršujícího stavu dopravní infrastruktury. 

Prvním krokem je využívání marketingu, a to zejména marketingové podpory, se svými 

zvýšenými náklady jednak ve prospěch působení na ty, co rozhodují a jednak náklady 

vynaloženými na vysvětlující kampaně, proč zejména silniční majetek s nižším dopravním 

významem je v tak špatném stavu. Druhým krokem jsou inovace a používání nových 
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technologií, postupů a materiálů. Nové kvalitnější technologie a materiály snižují materiálovou 

spotřebu, prodlužují životnost staveb, zvyšují bezpečnost silničního provozu a po dobu 

životnosti stavby snižují náklady. Třetím krokem je pak využívání jakýchkoli dotačních titulů, 

které navyšují disponibilní finanční zdroje ve prospěch vyřešení faktického problému (např. 

havarijního stavu silnice, mostu, opěrné zdi apod.). Čtvrtým krokem jsou projekty v souladu 

s deklarovaným veřejným zájmem (průmyslové zóny, veřejná logistická centra, dopravní uzly 

s modalitou), což v podstatě představuje investice vyvolané výstavbou nadřazené dopravní 

infrastruktury. 

Samotná udržitelnost systému řízení silničního hospodářství České republiky se skládá 

z několika důležitých oblastí. Konkrétně se jedná o oblasti: finančně ekonomickou, organizační 

struktury a struktury řízení, legislativního prostředí a etičnosti systému. Pro udržitelnost 

silničního hospodářství v České republice, respektive majetku v podobě dálnic a silnic všech 

tříd, je nyní rozhodující, zda finanční toky jsou a budou schopny udržet tento majetek alespoň 

na úrovni jeho prosté reprodukce. 

Z výše uvedeného vyplývá, že udržitelnost silničního hospodářství České republiky je 

problematikou specifickou, v mnohém odlišnou od běžné ekonomické činnosti. V současné 

době se v souvislosti s řízením organizací (a to napříč národním hospodářstvím) pojí pojmy, 

jako jsou trvale udržitelný rozvoj, udržitelný systém, udržitelné hospodářství či udržitelná 

mobilita. Pojem udržitelnost se prolíná současnou společností, a to zejména v případech, kdy 

je třeba nějakou činnost hodnotit či ovlivňovat. Udržitelnost samotnou pak zastřešuje řada 

mezinárodních, státních a neziskových organizací. V České republice byla za tímto účelem 

zřízena organizace pod názvem „Rada vlády pro udržitelný rozvoj“. Udržitelnost systému je 

totiž třeba nejen sledovat, ale hlavně řídit, a to zejména ve třech hlavních směrech – ve směru 

sociálním, ekonomickém a environmentálním. A právě udržitelnost z ekonomického pohledu, 

vztažená na problematiku silničního hospodářství v České republice, bude náplní tohoto 

příspěvku. Cílem příspěvku je stručně popsat faktory ovlivňující přímo a nepřímo udržitelnost 

systému silničního hospodářství ČR.  

1 Udržitelný rozvoj  

Udržitelný rozvoj byl etablován a poprvé definován v roce 1987 ve zprávě Naše společná 

budoucnost jako: „Takový rozvoj, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by ohrozil 

schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své.“. 
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Evropský parlament pak definuje udržitelný rozvoj jako: „zlepšování životní úrovně 

a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů při zachování přírodních hodnot a biologické 

rozmanitosti pro současné a příští generace“. 

Jedna z klasických definic udržitelného rozvoje je obsažena ve zprávě Komise OSN 

pro životní prostředí a rozvoj (1987), kde je uvedeno: „Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který 

zajistí potřeby současných generací, aniž by bylo ohroženo splnění potřeb generací příštích, 

a aniž by se to dělo na úkor jiných národů“. 

Podle Ministerstva životního prostředí (2013) je udržitelný rozvoj jedním z nástrojů 

environmentální a hospodářské politiky, jelikož představuje alternativní model vývoje 

společnosti k doposud dominujícímu modelu industriální ekonomiky. Model udržitelného 

rozvoje akceptuje přirozené environmentální limity hospodářského růstu. Na této koncepci také 

staví jednotlivé politiky, a to tak, aby došlo k propojení hospodářského a společenského vývoje 

při zachování přírodních hodnot současného ekosystému také pro budoucí generace. 

Koncepce udržitelného rozvoje byla v České republice začleněna do legislativy 

mnohem dříve, než Česká republika podala žádost o vstup de Evropské unie. Konkrétně 

se jednalo o Zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, kde bylo začleněno právo každého 

člověka na příznivé životní prostředí. V § 6 tohoto zákona byl trvale udržitelný rozvoj 

definován jako takový, který současným i budoucím generacím zachová stejné nebo 

srovnatelné možnosti uspokojovat jejich základní životní potřeby jako mají generace současné, 

a zároveň nebude negativně ovlivňovat rozmanitost přírody a přirozenou funkci ekosystémů. 

Podobně je udržitelný rozvoj definován také v novele výše zmíněného zákona, tedy v Zákoně 

č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů. 

Definic tohoto pojmu existuje mnoho. Na první pohled se jedná o krásnou a ušlechtilou 

myšlenku, se kterou je snadné se ztotožnit. Problém však spočívá v tom, že tyto definice jsou 

natolik obecné, obsáhlé a široké, že mohou zahrnovat v podstatě cokoli. V okamžiku, kdy 

si však připustíme, že naše zdroje jsou omezené, je jedinou možností, jak zabránit jejich 

rychlému úbytku, omezit sebe sama. 

2 Specifika silničního hospodářství  

Sektor dopravy je jednou z nejdůležitějších oblastí národního hospodářství. Ovlivňuje 

prakticky všechny sféry veřejného i soukromého života. Jedná se o sektor se značnými 
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finančními nároky, který však také významně přispívá do veřejných rozpočtů, a tím pomáhá 

zvyšovat konkurenceschopnost. 

Vrcholovým strategickým dokumentem Vlády České republiky pro sektor doprava 

je Dopravní politika pro období 2014–2020 (dále Dopravní politika). Za její tvorbu 

a implementaci odpovídá Ministerstvo dopravy a spojů (2012). Dopravní politika respektuje 

celé spektrum legislativních opatření Evropské unie, tedy legislativu primární, sekundární 

i tzv. judikáty. Na úrovni Evropské unie patří mezi hlavní strategické dokumenty také 

dokument vydávaný Evropskou unií pro oblast dopravy pod názvem Bílá kniha: Plán 

jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního 

systému účinně využívajícího zdroje (dále Bílá kniha). 

Bílá kniha (2011) se snaží identifikovat hlavní problémy sektoru dopravy a navrhuje 

opatření na jejich řešení. Vzhledem k šíři problematiky nejsou a ani nemohou být jednotlivá 

řešení navržena do všech podrobností, a proto Evropská unie vytváří k Dopravní politice 

navazující strategické dokumenty, tzv. „akční plány“, ve kterých jsou následně jednotlivé 

oblasti rozpracovány. Hlavním cílem je však podpořit konkurenceschopnost Evropy 

prostřednictvím zdrojově efektivních a udržitelných dopravních systémů s tím, že doprava je 

chápána jako pevný základ pro správné fungování hospodářství i společenského života. 

Setkáváme se zde tedy s dvojím pojetím hospodárnosti. Na jedné straně Evropská unie 

podporuje rozvoj dopravy v celé její šíři tak, aby její správné fungování podporovalo rozvoj 

národních hospodářství jednotlivých států a potažmo tak ekonomiky celé Evropské unie. To je 

dáno zejména tím, že Evropská unie chápe mobilitu jako právo každého občana a jako jeden 

z nejdůležitějších faktorů, ovlivňujících rozvoj vnitřního trhu Evropské unie, což ve svém 

důsledku v největší míře ovlivňuje kvalitu života občanů, kteří mohou rozvíjet svůj potenciál 

plynoucí ze svobody pohybu a cestování. Rozvoj mobility vede k vyššímu tlaku na nabídku 

v oblasti dopravy a na vytváření nových pracovních míst, což znamená, že růst dopravy 

umožňuje dosažení hospodářského růstu, a to nejen v intencích Evropské unie a jednotlivých 

členských států, ale v celosvětovém, tedy globálním měřítku. Na straně druhé, však zcela 

správně, trvá Evropská unie na udržitelnosti, respektive dodržování zásad udržitelného rozvoje, 

což ve svém důsledku znamená omezování rozvoje dopravy tak, aby její externí efekty, 

respektive dopady na životní prostředí, byly co nejmenší. 
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3 Udržitelnost silničního hospodářství v  rámci příspěvkové organizace 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje 

Udržitelnost silničního hospodářství v Pardubickém kraji je třeba vnímat v kontextu 

s primárním posláním organizace, která má majetkovou správu a údržbu zajistit. Správa 

a údržba silnic Pardubického kraje je krajskou příspěvkovou organizací, tedy organizací 

zřízenou pro zajišťování správy a údržby silnic II. a III. tříd v majetku Pardubického kraje. 

Jedná se o organizaci zřízenou za specifickým účelem, která mimo svou hlavní náplň 

provádí také doplňkovou ekonomickou činnost, a to především výkon prací a poskytování 

služeb pro ostatní vlastníky komunikací (města a obce, soukromé vlastníky, právnické a fyzické 

osoby). Ve svém souhrnu nabízí v podstatě kompletní servis v oblasti silničního stavitelství. 

Specifika této organizace se logicky promítají i do posuzování finančních ukazatelů, 

včetně hodnocení otázek spjatých s „udržitelností“. Zde je třeba vnímat dva aspekty. Jedním je 

ekonomické zohlednění výkonu různých činností, druhým vliv poskytovaných příspěvků 

na činnost organizace. 

Finanční ukazatele vztahující se k posuzování ekonomické výkonnosti a finančního 

zdraví podniku (absolutní ukazatele, ukazatele poměrové, i bonitní a bankrotní modely), 

které se obvykle využívají, nemusí u účelově zřízené příspěvkové organizace poskytovat 

odpovídající vypovídací hodnotu. Obecně je rovněž nutné vnímat i skutečnost, že se nákladové 

a výnosové položky ve výkazu zisku a ztrát neopírají o skutečné peněžní toky (tedy cash-flow). 

Finanční toky, respektive prostředky na straně příjmů, tvoří z velké části poskytnuté 

dotace a příspěvky z úrovně zřizovatele, případně jiných organizačních složek státu či jiných 

organizací. Poměr poskytnuté dotace k výnosům z hlavní činnosti je znázorněn na následujícím 

obrázku (grafu). 

120

http://www.suspk.cz/nabidka-sluzeb


 

 

Obrázek č. 1: Poměr dotace vůči výnosům hlavní činnosti organizace 

 

Zdroj: Interní materiály Správy a údržby silnic Pardubického kraje, 20022016 

Nejnižší poměr dotace vůči výnosům hlavní činnosti nastal v roce 2012, kdy dosahoval 

70,50 %. Výkaz zisků a ztrát byl dílčím způsobem upraven v roce 2010. 

Dalším faktorem, který je třeba vyjádřit, a který je významným pro determinaci 

dlouhodobé činnosti organizace, je poměr hospodářské činnosti vůči celkové činnosti 

v příslušném roce. Tento poměr znázorňuje následující obrázek (a to jak na straně nákladů, tak 

i výnosů). 

Obrázek č. 2: Poměr hospodářské činnosti organizace (na straně nákladů i výnosů)  

 

Zdroj: Interní materiály Správy a údržby silnic Pardubického kraje, 20022016 
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Je zřejmé, že v hospodářské činnosti se organizace postupně rozvíjela, přičemž maxima 

bylo dosaženo v roce 2009. V průběhu posledních tří let hodnocení se poměr hospodářské 

činnosti ustálil přibližně na 13 % výnosů veškeré činnosti. 

Celkový přehled nákladů, výnosů a poskytnutých dotací je zachycen v následujícím 

obrázku. 

Obrázek č. 3: Vývoj nákladů, výnosů, dotací (příspěvků) organizace  

 

Zdroj: Interní materiály Správy a údržby silnic Pardubického kraje, 20022016 

Z vývoje nákladů, výnosů a poskytnutých dotací vyplývá také přímý vztah mezi výnosy 

hlavní činnosti a provozními dotacemi. Propojení mezi organizací a zřizovatelem představuje 

silnou stránku, ale zároveň podstatnou slabinu danou požadavkem na užití finančních zdrojů, 

které jsou odvislé od účelově poskytnutých finančních příspěvků. Pozitivem rovněž je, 

že organizace nevykazuje žádné zadlužení, a to po celou dobu existence. Pokuty a penále 

nedosahovaly v průběhu existence této organizace podstatných hodnot. 

Organizace se soustřeďuje na získávání prostředků z projektů a grantových programů. 

Rizikem, přestože se zároveň jedná o silnou stránku, může být přímé propojení 

se zřizovatelem, kdy hlavní část příjmů představují příspěvky zřizovatele. 

Finanční důvěryhodnost organizace byla v roce 2017 vyjádřena společností Moody's 

International ratingem na mezinárodní úrovni A2 a národní úrovni Aa3.cz. 

Při posuzování udržitelnosti organizace lze v kontextu s výše uvedeným považovat 

činnost organizace za „udržitelnou“. 
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Další rozměr ovšem představuje zajištění udržitelnosti podstaty vzniku organizace, tedy 

sjízdnosti a odpovídajícího stavebně technického stavu komunikací II. a III. tříd, kdy 

při současné výši objemu poskytovaných prostředků z úrovně kraje není z dlouhodobého 

hlediska stávající stav silniční sítě v daném rozsahu udržitelný. Poměrně značná 

část komunikací se nachází v havarijním stavu a tato situace se v posledních dekádách 

kontinuálně zhoršuje. 

Celkovou představu o situaci v oblasti udržitelnosti silničního hospodářství, v rámci 

hospodaření se silnicemi II. a III. tříd, v Pardubickém kraji mohou dokreslit následující 

obrázky. 

Obrázek č. 4: Stav silnic II. tříd v Pardubickém kraji  

 

Zdroj: Interní materiály Správy a údržby silnic Pardubického kraje, 2017 

Obrázek č. 5: Stav silnic III. tříd v Pardubickém kraji  

 

Zdroj: Interní materiály Správy a údržby silnic Pardubického kraje, 2017 
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Závěr  

Na příkladu příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje byla 

prezentována situace v oblasti udržitelnosti silničního hospodářství, a to v rámci hospodaření 

se silnicemi II. a III. tříd. 

Přestože správci komunikací vyvíjí poměrně značné aktivity, upozorňují na neutěšenou 

situaci v rámci silničního hospodářství, využívají dotační tituly, podněcují informovanost 

a zájem politiků o předmětnou problematiku, je třeba konstatovat, že při současné úrovni 

finančních prostředků vynakládaných na údržbu příslušné infrastruktury není systém 

dlouhodobě udržitelný. Naopak se již nyní nachází velká část komunikací v havarijním stavu, 

přičemž dochází k dlouhodobému zhoršování situace.  
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Advanced Informational System Based on Controlling 

as a Way for SME Competitiveness  

Přemysl Písař 

Abstract 

Small and medium enterprises (SME) are the backbone of European economy as well as they 

are great innovators. Without their active presence in economy we will lose business diversity 

environment and its competitiveness. SMEs and their tasks in European environment are 

standing on edge now. SMEs need impulse for its structural changes, implementing effective 

information systems and managerial system which create continuously improvement 

in managing system. Research of SMEs and ways how support their competitiveness is crucial 

for their success in future. This paper is focusing to using advanced information system 

operated on controlling and the goal of this research is recognise consequences between using 

these management style and SMEs performance.  

Keywords: 

SMEs, controlling, management, process, ERP 

JEL Classification  
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1 Introduction 

The basic motivation for this research was recognise main areas for SMEs and family business 

with higher impact to their improving and successfully future develop. The results of this basic 

research will serve for advanced research of SME and family business in Czech Republic. This 

research is in progress and follows the research project of the vitality of family business and 

at present it is basic research.  
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1.1 Problem introduction  

SMEs business environment is getting tighter and the competitive pressure exerted on SMEs is 

not only from global corporations but also from domestic major corporations. SMEs for its 

successfully developing and competitiveness need management tools which will support 

efficiency increasing and continual improvement. Solution should be ERP system based 

on controlling principles. Market business environment and entrepreneurship as such are now 

changing faster and less predictably due to a number of factors (globalisation, digitalisation, 

changes in shopping and communication habits of customers etc.). Achieving permanent 

success in this complex and dynamic environment has become very difficult, especially 

for small and medium-sized enterprises (Petrů, N. & Havlíček, K., 2017). 

SMEs are backbone of Czech and European economy. SMEs are one of major economic 

force and their supporting is basic task for our government. SMEs employed 93 million people, 

accounting for 67% of total employment in the EU-28 non-financial business sector and 

generating 57% of value added in the EU-28 non-financial business sector. Almost all (93%) 

of the SMEs were micro SMEs employing less than 10 persons. (European Commission 

[online], 2017.) 

SMEs and their performance are influenced by geographical and language factors. 

These factors are causing limitation od SMEs performance and their cross boarder cooperating 

inside Europe Union and also worldly. What is significant for SMEs and their limitation is 

a lack of advanced information systems boosted on some modern managerial system, which 

decreasing these negative factors influence. Research on geographical proximity for SME 

exporting has not focused on the inter-regional liability of foreignness between the European 

Union (EU) and its motivations, while it has been shown that SME internationalization 

performance is affected by geographical scope (D'Angelo et al., 2013). 

Advanced information systems and its setting based on modern controlling should be 

effective solution, which is accessible for SMEs. The main limitations for its wider 

implementations are lack of implementation specialist, not developed implementation 

procedures and supporting by financial resources. Europe Union created and operating “Growth 

Program - Entrepreneurship and Small and medium-sized enterprises”, This strategy and its 

plan is one of major goals for changing present SMEs situation and support their continual 

developing. Firms look to adopt technological innovations in hopes of realizing a variety 

of positive outcomes, such as to increase productivity and attain higher service levels without 

expending more resources (Prahalad, C.K. and Mashelkar, R.A., 2010). 
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Implementation and usage of e-business as way of interconnection between business 

partners through modern information and communication technology (ICT) is on path 

of growth. Their effects in use are actual topic of many scientific and pragmatic research 

projects. Challenges of e-business development, growth and future implementation 

in companies across the world are in focus of strategies in many countries and political and 

economic associations (Pihir, I., 2013).  

This situation understanding shows way, how is IT management area important 

for SMEs. Present advanced information systems (IS) are supporting SMEs basic operation, 

their continuously improvement and support enterprise managing with higher level 

of efficiency. Ideal platform for implementing is an ERP system. ERP in combination with 

modern controlling is powerfully and enterprises supporting management tool. 

Controlling as a management tool in ERP is also helpfully at question of strategy 

managing and planning. SMEs are usually oriented to operational tasks and goals. 

Unfortunately, suppression of strategic management to the detriment of operational tasks is 

often the cause of a business failure, a weakening of its performance, and it should be leading 

to its bankruptcy. These ERP controlling systems are helping managing SMEs with higher 

efficiency as the same as use modern continuously improving managerial systems. 

Management activities depend on determination of the strategy (in the form of a strategic plan), 

followed by operational plans (marketing, sales, financial, human resources, innovation, etc.). 

(Havlíček, K., & Schlossberger, O. [online], 2013.) 

2 Problem Formulations and Methodology 

Measuring and evaluating ERP systems based on modern controlling is tasks, where its direct 

solving is not possible. This system and its evaluation is possible by comparing and measuring 

some enterprise economic performance indicators in time periods. For this task is necessary 

check more than financial statements ratios, economic indicators or some levels of profit 

indicator, because it is insufficient. Qualitative research based on personnel interviews is 

needed.  

2.1 Model and its validation 

The basic criteria for research model developing and its validation is understanding, how 

management and internal processes are working inside SME and divide this research to two 

main areas.  
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- Management system in SME 

- Personnel acceptance of changes during implementation process 

Research model main goals were understood how SMEs in Czech Republic operating 

management tasks in consequences of process maturity level and their economic performance 

are. General tasks were to be focused at information systems, human capital and its process 

level assimilation.  

2.2 Quantitative research –  research survey 

SME for this research is defined as a company under 50 million € turnover and under 

250 employees. Research survey was focused on tasks of controlling, actual phase of usage 

some IS, measure and evaluate maturity process level.  

The Capability Maturity Model Integration (CMMI) method was used for process levels 

and their maturity evaluating. CMMIs focus on improving processes in an organization. They 

contain the essential elements of effective processes for one or more disciplines and describe 

an evolutionary improvement path from ad hoc, immature processes to disciplined, mature 

processes with improved quality and effectiveness (Carnegie M. [online], 2006). 

Research survey and its parts was verified on a sample of 11 enterprises, where 

the reliability was verified on the basis of an interviews. All research enterprises are examined 

in the Administrative Register of Businesses (ARES) and then placed on the list in Microsoft 

Excel for their analysis. 

 

where: 

- Net income is a company's total earnings (or profit).  

- Average total assets are defined as the average amount of assets recorded 

on a company's balance sheet at the end of the current year and preceding year. 

2.3 Qualitative research –  personnel interview 

Data and its interpretation was used for qualitative research in sample of surveyed enterprises 

by personnel interview method. These interviews were focused on managerial style in company, 

𝑅𝑂𝐴 =
Net Income

Average Total Assets
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IS implementation, controlling usage in enterprise and acceptance of this system by people 

in organisation. 

3 Problem solution 

Researched SMEs were full filled data to e-survey. If company was recognised as a SME and 

passed the basic analysis, then was applicated a closer internal personnel research focused 

on management style, phase of implementation of IS, controlling usage and maturity process 

level  CMMIs method. This research process is comparing data from empirical analysis 

following periods from 2015 to 2017 and it is focused on implementation level of information 

system in SME and its impact to SMEs performance by comparing data from 20152017 

periods. This research sample was created from SMEs based on personal visits and counselling. 

Number of SMSs joined to research is gradually increasing.  

Table 1: Development of IS implementation in SME compared with ROA 

level of IS* 2015 2016 2017 

 
comp. 

no. 
in % 

average 

ROA  

comp. 

no. 
in % 

average 

ROA  

comp. 

no. 
in % 

average 

ROA  

without information 

system 
8 24.2% 2.6% 6 18.2% 2.7% 3 9.10% 3.2% 

basic information 

system 
12 36.4% 4.3% 14 42.4% 4.6% 18 54.50% 4.7% 

basic information 

system based on 

controlling 

8 24.2% 8.9% 12 36.4% 6.7% 12 36.40% 9.4% 

advanced 

information system 

based on controlling 

3 9.1% 12.6% 5 15.2% 13.8% 11 33.30% 14.2% 

not identified or 

lack of information 
2 6.1% 6.3% 0 0% --- 0 0.00% --- 

in total researched 

subjects 
33   37   44   

* scaling depending on IS and controlling implementation and operation level  

source: author 

The different view to process maturity level by CMMIs method and its impact to SMEs 

performance by comparing data from 20152017 periods offer following table no. 2. 
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CMMs method and process levels: 

- Initial (chaotic, ad hoc, individual heroics)  the starting point for use of a new 

or undocumented repeat process. 

- Repeatable  the process is at least documented sufficiently such that repeating 

the same steps may be attempted. 

- Defined  the process is defined/confirmed as a standard business process 

- Capable  the process is quantitatively managed in accordance with agreed-

upon metrics. 

- Efficient  process management includes deliberate process 

optimization / improvement. 

Table 2: CMMI process maturity level in SME compared with ROA 

enterprise and its controlling 

CMM level 
2015 2016 2017 

  
comp. 

no. 

average 

ROA  

comp. 

no. 

average 

ROA  

comp. 

no. 

average 

ROA  

Initial 8 2.3% 6 2.2% 3 2.2% 

Repeatable 12 4.2% 14 4.8% 18 4.6% 

Defined 8 9.2% 12 6.6% 12 9.6% 

Capable 3 12.9% 5 14.1% 11 14.4% 

Efficient 2 6.3% 0 --- 0 --- 

in total researched subjects 33 37 44 

source: author 

3.1 Problem solution - analysis of the results  

At the firs is necessary to remind, that this basic research purpose is recognise main areas 

for following research, focus on main management tasks and define ways how to support SMEs 

and their developing. This basic research and its data analysis should be significant 

for advanced research. 

Development of IS implementation in SME compared with ROA in periods 20152017 

shows clear consequences between IS system implementation level and performance of SME 

measured by ROA. This significant ratio is increasing together by IS implementation level.  
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CMMI process maturity level in SME compared with ROA. In the case of CMMI, 

basically similarly duplicates development SMEs performance measured in table no. 1 

depending on IS implementation level. Regarding on this basic data analysis the CMMI and IS 

implementation level are going together and each other support enterprise by increasing 

of management style and its performance.   

Based on quality research and inside SME interviews there are other very importance 

factors, which are defending management system and its performance improving. The major 

factors are: 

- People in organization – implementation of ERP system based on modern 

controlling brings to organization many continually changes, especially 

for the people. This is unfavourable factor for people. To successfully 

implementation is necessary give to education and people motivation 

minimum same financial and time resources capital importance as to other 

parts such in case of purchasing and customization of software and managerial 

parts.  

- Financial capital requirements – the SME should decide for two solutions 

types. One is investing to ERP in “box quality” – it means by some not to well 

customized, but cheap ERP product. Second is use some full customized 

products and use full power of these systems. Unfortunately, the prices 

differences are really high. For better imagination “the box” solution will cost 

with implementation CZK 550,000 and customized solution like a SAP, 

VISION, ABRA etc. will cost amount in millions. As was recognised during 

research, the best practise is start with “the box” solution and in future upgrade 

it to some advanced customized system. This way decrease risk of financial 

looses in case of unsuccessfully implementation. 

- Lack of implementation experts. This is also seriously problem, because 

on the market is enough of software companies, which offering IS or ERP 

implementation. Unfortunately, during implementation process is necessary 

check all process, optimising them and develop some continual improvement 

system based on controlling. There is lack of these kinds of expert and 

for successfully implementation is also needed find experts, which are able 

for people in organization motivating and lecturing, because without that is 

possibility of malfunction really high.  
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Conclusion 

This basic research shows areas and define tasks, which are crucial for future SMEs 

development and increasing of their performance. SMEs are the backbone of Czech Republic 

and European economy and this research should offer possibilities how to support them 

by SMEs awareness, looking for ways how to implement more efficiently and educate 

businesses in ERP implementation. Research results at on the sample of companies tested 

confirms the importance for ERP and controlling implementation to management style of SME. 

The researched companies sample which started or developed usage of information systems 

based on controlling were more stable and their performance and competitiveness increased. 

As the basic research shows, there are crucial points for successfully ERP implementation and 

its their successful overcoming depends on their mastery. The human factor and naturally 

changes refusing, lack of implementation experts and need for financial resources are crucial. 

The future research may be oriented on crucial tasks for technology, modern management and 

HR development with consequences with people in organization. ERP based on controlling and 

its successfully implementation and developing should be a way for SMEs competitiveness 

in near future.  
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Finanční úřady a náklady na jejich provoz 

Lenka Říhová 

Abstrakt 

Finanční úřady mají jako první bod své působnosti v zákoně uvedenu činnost definovanou jako 

„výběr a správa daní“. Veřejné finance, neustále probíhající finanční vztahy mezi orgány 

a institucemi veřejné správy na straně jedné a ostatními subjekty na straně druhé, patří mezi 

silně diskutovaná témata tuzemskými i zahraničními autory, ovšem v současném stavu poznání 

chybí pohled na náklady na činnost finančních úřadů ve vztahu k obyvatelstvu staršímu 15 let. 

Příspěvek je proto zaměřen na analýzu nákladů na činnost finančních úřadů. Cílem článku je 

určit náklad finančních úřadů na jedince staršího 15 let a to v letech 2011 až 2017 v České 

republice. 

Klíčová slova  

Daně z příjmů, finanční úřad, inkaso daně, náklady 

Klasifikace JEL  

G 28, H 6, H 26 

Úvod  

Veřejné finance lze vymezit jako finanční vztahy, které zahrnují veřejné zabezpečení statků, 

profinancování transferů či stimulaci ekonomických subjektů k určitému chování 

(Hamerníková, Maaytová a kol, 2007). K tomu, aby výše uvedené finanční vztahy byly 

realizovány, je nutné zajistit dostatečné množství příjmů k profinancování všech potřebných 

veřejných výdajů. Jak je patrné z dat Ministerstva financí České republiky (tabulka č. 1 níže), 

příjmy z daní tvoří dlouhodobě přibližně 50 % těchto příjmů. Dalšími příjmy poté jsou příjmy 

z pojistného zabezpečení a ostatní příjmy.  

135



Tabulka č. 1: Struktura příjmů státního rozpočtu v roce 2017 v % 

Druh příjmu Druh příjmu Podíl na celkovém příjmu 

státního rozpočtu 

Příjmy daňové DPH 20,7 % 

Spotřební daně  11,9 % 

Daň z příjmu fyzických osob 9,6 % 

Daň z příjmu právnických 

osob 
9,1 % 

Nedaňové příjmy 1,3 % 

Povinné pojistné 

na sociálním zabezpečení 

35,8 % 

Ostatní příjmy 1,9 % 

Transfery a kapitálové 

příjmy 
9,6 % 

Zdroj: MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Státní rozpočet v kostce 2017. [online]. 2017 

[cit. 7. 4. 2018]. Dostupné také z: http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/prognozy/statni-rozpocet 

Dle zákonu č. 456/2011 náleží problematika správy a výběru daní v České republice 

jednotlivým finančním úřadům. Výdaje na činnost finančních úřadů jsou proto z pohledu státu 

klíčové. Současně probíhá snaha o omezení růstu veřejných výdajů, které je možné 

minimalizovat především na základě analýzy jejich skladby (Hamerníková, Maaytová a kol, 

2007).  

Cílem příspěvku je určení ročních nákladů finančních úřadů na jednoho jedince staršího 

15 let1 v České republice v letech 2011 až 2017. 

Zvýšením efektivnosti, respektive analýzou a návrhy snížení administrativních nákladů 

státu a výběr daní, se zabývá celá řada autorů. Splynutím výběru a vymáhání sociálního 

pojistného a daně z příjmů fyzických osob, a to v různé míře a kvalitě tak, aby došlo ke zvýšení 

efektivnosti výběru a poklesu celkových administrativních nákladů jak na straně státu, tak 

i vyvolaných nákladů na straně podnikatelské sféry i obyvatelstva, se zabýval například 

                                                           
1 Věková hranice jedince od 15 let byla vybrána s ohledem na skutečnost, že do kontaktu s finančními úřady se 

jedinec dostává v případě počátku pracovní aktivity na trhu práce (nejdříve od 15 let), přičemž horní hranici věku 

jedince není relevantní omezovat. I po opuštění trhu práce jedinci dále přicházejí do styku s finančními úřady 

například v případě plateb daně z nemovitosti, či daně z příjmů (přičemž příjem nemusí být příjmem pramenícím 

z trhu práce) apod. 
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kolektiv autorů Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. (Vlach a kol., 2008). Diskuze 

nad náklady výběru daní přesahuje hranice tuzemska a je předmětem diskuzí i odborné 

zahraniční veřejnosti. Příkladem může být studie z Rumunska, kde je ovšem analyzován vztah 

vývoje nákladů na výběr daní a vstup do Evropské unie (Lazar, 2017). Na základě provedené 

literární rešerše lze konstatovat, že přestože je problematice daní a nákladů na inskaso daní 

věnována celá řada studií, chybí bližší pohled na stanovení nákladů finančních řadů na jednoho 

jedince. 

1 Finační úřady a  jejich činnost  

Jednotlivé finanční úřady, které jsou v České republice zastoupeny ve všech krajích, mají jako 

první bod své působnosti v zákoně uvedenu činnost s názvem Výběr a správa daní (Zákon 

č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky). Všechny finanční úřady jsou podřízeny 

Generálnímu finančnímu ředitelství a jsou financovány ze státního rozpočtu, pracovníci 

finančních úřadů jsou státní zaměstnanci a výdaj na jejich ohodnocení je výdajem státního 

rozpočtu.   

S chodem Generálního finančního ředitelství, a tím i chodem jednotlivých finančních 

úřadů, jsou spojeny neodmyslitelné výdaje:  

1) běžné, jako jsou platy zaměstnanců, neinvestiční nákupy apod.,  

2) kapitálové v podobě investičních nákupů, které zahrnují výpočetní techniku, 

budovy apod.  

Pro správné vymezení finančních úřadů, je nutné uvést, které jednotlivé daně finanční 

úřady řeší, jedná se o: daň z přidané hodnoty, daň z příjmů, silniční daň, daň z nemovitých věcí, 

daň z nabytí nemovitých věcí, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí, spotřební daně, 

daň z hazardních her a ekologické daně. Přičemž je nutné upozornit, že na inkasu vybraných 

daní (například daní ekologických či spotřebních) se podílejí i další instituce, nejen finanční 

úřady. 

2 Určení výdajů na činnost finančních úřadů na jedince staršího 15 let  

Informace o alokovaných výdajích státního rozpočtu jsou Ministerstvem financí České 

republiky poskytovány skrze specializovaný informační portál, který umožňuje volný přístup 

k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Tato 

aplikace vznikla až k 1. 1. 2011, z toho důvodu je sledováno období od roku 2011.  
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Výše a vývoj celkových výdajů Generálního finančního ředitelství spolu s jednotlivými 

finančními úřady v letech 2011 až 2017 jsou zobrazeny v grafu níže. 

Obrázek č. 1: Výše a vývoj skutečných celkových výdajů Generálního finančního 

ředitelství spolu s jednotlivými finančními úřady v letech 2011–2017, v mil. Kč 

 

Zdroj: MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Státní rozpočet [online] [cit. 2017-05-04]. Dostupné 

také z: http://monitor.statnipokladna.cz/2015/statni-rozpocet/oss-sf/72080043#tab-incomes-budget-items  

Evidence výdajů ze státního rozpočtu ovšem není členěna tak podrobně, aby bylo možné 

výdaje finančních úřadů na výběr daní z příjmů či dalších daní jednoduše vyčlenit. 

Z tohoto důvodu jsou výdaje finančních úřadů na jedince vypočítány podílem 

obyvatelstva ve věku 15 let a výší na celkových skutečných výdajích Generálního finančního 

ředitelství spolu s jednotlivými úřady. Vzorec pro výpočet lze vymezit pomocí rovnice a to 

následovně:  

T expen = T expen Tax Oficce / Population 

Texpen = Celkové výdaje finančních úřadů na jedince 
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Texpen Tax Office = Celkové výdaje na finanční úřady 

Population = obyvatelstvo starší 15 let 

Obrázek č. 2: Roční náklady finančních úřadů na jednoho jedince staršího 15 let 

v letech 2011 až 20172 v Kč 

 

Zdroj: ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Česká republika od roku 1989 v číslech – 2016. [online] 2017. [cit. 

2018-04-04]. Dostupné také z: https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-od-roku-1989-v-cislech-

w0i9dxmghn; vlastní výpočet a vlastní grafické zpracování 

Jak je patrné z výsledků analýzy ročních nákladů finančních úřadů na jedince v letech 

2011 až 2017, výdaje na činnost finančních úřadů ve sledovaných letech rostou. Zatímco v roce 

2011 činily náklady finančních úřadů jedince 889,- Kč, v roce 2017 již roční náklady činily 

1.325,-Kč. Mezi lety 2011 a 2017 tak došlo k nárůstu nákladů na jednoho jedince o téměř 75 %. 

Jedná se o dramatický růst, který ovšem není doprovázen stejným trendem vývoje objemu 

inkasovaných daní (Finanční správa, 2018).  

                                                           
2 K datu finalizace příspěvku, tedy k 7. 4. 2018 nebyly Českým statistickým úřadem zveřejněny údaje o počtu 

obyvatelstva 15 let a výše v České republice za rok 2017. Český statistický úřad zveřejňuje tyto údaje k 6 či 7 

měsíci daného roku. K výpočtu ročních nákladů na jedince byl proto převzat počet obyvatel 15 let a výše z roku 

2016. Vzhledem k trendu vývoje počtu obyvatel ve věkové hranici 15 let a výše lze totiž překládat, že počet těchto 

osob v letech 2016 a 2017 bude obdobný. V ekonomice nedošlo k žádné skutečnosti, která by počet obyvatel 

zásadním způsobem vychýlila ze současného trendu. 
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Závěr  

Přestože ekonomická teorie nenabízí jednoznačný názor na požadavek vyrovnaného rozpočtu, 

ve společnosti převládá názor, že vysoké rozpočtové deficity značně omezují možnost 

efektivního využití fiskální politiky v období ekonomické stagnace či poklesu. I to je jeden 

z důvodů, proč vzniká čím dál tím větší důraz na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. 

Přibližně 50 % příjmů veřejného rozpočtu tvoří inkaso daní, které vykonávají jednotlivé 

finanční úřady.  

Cílem příspěvku bylo určení ročních nákladů finančních úřadů na jednoho jedince 

staršího 15 let v České republice v letech 2011 až 2017. K výpočtu byly použity data Finanční 

správy, Českého statistického úřadu a data Ministerstva finanční České republiky.  

Provedené výpočty ve sledovaných letech 2011 až 2017 poukázaly na značné tempo 

růstu nákladů finančních úřadů na jedince staršího 15 let. Zatímco v roce 2011 tvořily náklady 

na jednoho jedince 889,- Kč, v roce 2017 již roční náklady činily 1.325,- Kč. Mezi lety 2011 

a 2017 tak došlo k nárůstu nákladů na jednoho jedince o téměř 75 %. Jedná se o dramatický 

růst, který ovšem není doprovázen stejným trendem vývoje objemu inkasovaných daní. Veřejné 

výdaje sice obecně v čase neustále rostou, otázkou ovšem zůstává, zda toto tempo není příliš 

rychlé.  

Výsledky analýzy tak upozorňují, že cílem vlády ve vztahu k sestavování státního 

rozpočtu a hospodaření obecně, by měla být nejen snaha o minimalizaci deficitu, ale především 

snaha o maximální efektivnost výdajů vynaložených na jednotlivé instituce.  
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Vliv ekonomické vyspělosti dané země na výrobu 

a spotřebu energie z obnovitelných zdrojů 

Jiří Sedlák, Nikola Sagapova, Markéta Dvořáková 

Abstrakt 

Článek se zaměřuje na energetický mix v jednotlivých zemích v rámci evropského prostoru. 

Předmětem zkoumání je nejen aktuální stav v souvislosti s využitím obnovitelných zdrojů 

energie, ale i pohled do minulosti a predikce dalšího vývoje v kontextu přechodu od konvenční 

energetiky k tzv. zelené elektřině. Pomocí statistického aparátu, konkrétně regresní analýzy, je 

zjištěno, jakým způsobem ekonomické faktory jako je HDP, nezaměstnanost a inflace, 

ovlivňují produkci a spotřebu obnovitelných zdrojů energie.  

Klíčová slova  

Zelená ekonomika, zelená energie, obnovitelné zdroje, produkce 

Klasifikace JEL  

O13, Q41, Q42 

Úvod  

Obnovitelné zdroje energie mají zásadní roli v otázce uspokojování narůstající poptávky 

po energiích za současného zmírňování změny klimatu (Gibson et al., 2017). Spotřeba energie 

celosvětově totiž neustále vzrůstá již od doby průmyslové revoluce a navzdory snahám o růst 

podílu zelených zdrojů na energetickém mixu jsou fosilní zdroje stále jeho hlavní složkou 

(Bhowmik et al., 2016). Poptávka po energiích bude růst i v budoucnu, a proto je třeba zajistit 

přístup k novým zdrojům energie. Je nutné si uvědomit, že ani obnovitelné zdroje nemusejí 

znamenat opravdu zelené řešení, pokud nebudou využívány racionálně (Oncel, 2017). Ačkoliv 

jsou obnovitelné zdroje energie primárně hájeny z hlediska environmentálních politik 

a energetické bezpečnosti, tvorba nových pracovních míst a vznik nových ekonomických 

sektorů může být obdobně důležitým přínosem z investic do tohoto sektoru (Dvořák et al., 

2017). 
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Obecně lze zdroje energie dělit do tří kategorií: fosilní paliva, obnovitelné zdroje 

a jaderné (Demirbaş, 2000). Obnovitelné zdroje jsou čisté zdroje energie, které se v přírodě 

vyskytují přirozeně, a patří k nim biomasa, vodní, geotermální, větrná a mořská energie 

(Demirbaş, 2006). Rychlý růst podílu energie z obnovitelných zdrojů na energetickém mixu 

v EU je podporován cíli vyjádřenými v MWh a ekvivalentech CO2 v dokumentu „Strategie 

Evropa 2020“, který se zaobírá zeleným růstem a údajně environmentálně šetrnější zelenou 

ekonomikou. Celkový úspěch investic do obnovitelných zdrojů energie však nebude měřen jen 

skrze dosažení těchto cílů, ale také prostřednictvím jiných kritérií, jako například zajištěním 

efektivity nákladů, energetické bezpečnosti a pozitivních environmentálních i sociálních 

dopadů (Dvořák et al., 2017). Energie získávaná z obnovitelných zdrojů má výsadní postavení 

také z hlediska tvarování rurálních ekonomik (Johnson & Altman, 2014). Ačkoliv vládní 

nařízení hrají hlavní roli při prosazování a podpoře přijetí zelené energie, pouhá legislativa 

k dosažení požadované změny nestačí. I zapojení a ochota spotřebitelů přijmout zelenou energii 

je pro úspěšný přechod k zelené energetice zásadní. Spotřebitelé se při rozhodování o adopci 

zelené energie totiž neřídí pouze finančními aspekty, ale též emociálními a sociálními motivy, 

což by mohli využít tvůrci politik k formulaci pro-zelených energetických programů, které by 

apelovaly na pocit spotřebitelské zodpovědnosti (Sangroya & Nayak, 2017).  

1 Metodika a cíle výzkumu  

Hlavním cílem výzkumu bylo analyzovat potencionální vliv ekonomických faktorů jako HDP, 

nezaměstnanost a inflace na množství vyprodukované obnovitelné energie. Nulová hypotéza 

tedy říká, že vysvětlující proměnné HDP, nezaměstnanost a inflace nemají vliv 

na vysvětlovanou proměnou množství vyrobené obnovitelné energie. Alternativní hypotéza 

tvrdí opak, že totiž tyto výše zmíněné ekonomické indikátory mají vliv na to, kolik 

se vyprodukuje obnovitelné energie v dané zemi. 

Předpokladem je, že čím je země bohatší, respektive čím má lepší hodnoty 

ekonomických indikátorů, tím více bude produkovat. Tento výrok by se dal považovat 

za obecný ekonomický axiom. Dále je zde také předpoklad související s hospodářskou úrovní 

dané země a kvalitou životního prostředí. V tomto lze vycházet z tzv. environmentální 

Kuznetsovy křivky, která ukazuje, že dlouhodobý ekonomický růst by měl přispět od určitého 

bodu ke zlepšení stavu životního prostředí (Kuznets, 1955).  

Jako reprezentativní indikátory byly vybrány HDP, nezaměstnanost a inflace. Indikátory 

musí splňovat určitá kritéria (Cudlínová, Lapka & Vávra, 2015):  
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- Reprezentativnost: Musí být naprosto jasné, jaký jev je daným indikátorem 

reprezentován. Je nutná správná volba obsahu a časové a prostorové dimenze 

indikátoru. 

- Reálná měřitelnost: Analyzovaný indikátor musí být technicky a také 

metodicky dobře vyjádřitelný prostřednictvím vlastního šetření nebo je ho 

možné převzít z existujících veřejných statistických databází. 

- Srozumitelnost: Konstrukce daného indikátoru a jeho hodnoty musí být 

jednoduché, srozumitelné a pochopitelné nejen pro vědeckou obec. 

- Efektivnost: Ukazatel by měly být zvolen tak, aby umožňoval hodnotit 

významné procesy a milníky daného procesu či jevu 

Data o HDP, nezaměstnanosti a inflaci byla shromážděna z datových souborů Eurostatu  

za roky 2008–2017. Zdrojem dat k produkci energie z obnovitelných zdrojů byla Agora 

Energiewende. 

1.1 Výsledky regresní analýzy  

Regresní analýza je metoda mající za cíl stanovit, jaké faktory mají vliv na danou proměnnou. 

V rámci tohoto výzkumu je využita tzv. lineární regrese, která představuje jeden z více modelů 

regresní analýzy a jejím parametrickým vyjádřením je funkce y = α +βx, tedy rovnice přímky. 

V rámci regresní analýzy je cílem určit neznámé parametry α a β takovým způsobem, aby 

výsledný odhadnutý model co nejlépe vystihoval napozorovaná data.  

V tomto článku budou analyzovaná data z evropského prostoru, respektive ze zemí 

Evropské unie (dále jen EU). Základní množina zemí EU byla pro analýzu zredukována o země, 

které měly v roce 2017 menší produkci obnovitelných zdrojů než 5 TWh. V případě nižší 

produkce by nebylo vypovídající sestavit regresní model, protože v zemích s takto nízkou 

výrobou energie z obnovitelných zdrojů nemá smysl vývoj v této oblasti zevrubněji analyzovat.  

V tabulce číslo 1 je specifikována hodnota p-value1 pro konkrétní zemi, která byla 

začleněna do analýzy. Regresní model byl realizován na hladině významnosti 0,05, proto je 

model pro danou zemi významný jen za předpokladu, že p-value je menší než 0,05, v opačném 

případě lineární model nezachycuje žádný validní vztah mezi proměnnými a v podstatě 

výsledky takovéto země nebudou hrát v tomto výzkumu žádnou roli. Dalším významným 

ukazatelem pro regresní analýzu je R2 – tzv. koeficient determinace, který nám udává, do jaké 

                                                           
1 p-value je nejnižší možná hladina významnosti, při které lze ještě zamítnout nulovou hypotézu 
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míry vysvětluje HDP (vysvětlující proměnná) produkci obnovitelné energie (vysvětlovaná 

proměnná). Výsledky regresní analýzy v zemích EU pro vysvětlující faktory regresní analýzy 

zvlášť (HDP, nezaměstnanost a inflace) jsou uvedeny v tabulkách č. 1, 2 a 3:  

Tabulka č. 1: Výsledné hodnoty regresní analýzy v zemích EU (faktor HDP) 

země p-value  R2 země p-value R2 

Austria 3.2  0.4  Germany 8.97 x e-08 0.97  

Belgium 4.32 x e-06 0.93  Greece 0.001 0.74  

Bulgaria 0.07  Hungary  

 

Cyprus  

 Ireland 6.27 x e - 05  0.87  

Czech 0.14  Italy 0.25   

Denmark 8.5 x e-08  0.97 Latvia  

 
Estonia  

 Lithuania  

 
Finland 0.002 0.69  Netherlands 6.32 x e -05 0.88 

France 0.015  0.54  Poland 0.0001  0.85  

země p-value  R2 země p-value R2 

Portugal 0.71  Sweden 0,035 0,44 

Romania 0.011 0.57 UK 0,00046 0,801 

Slovakia 0,026 0,48 Luxembourg  

 
Slovenia  

 Malta  

 
Spain 0,21  Croatia 0,68  

Zdroj: vlastní výzkum v softwaru R, 2018, zdroj dat: Agora Energiewende a Eurostat  

Tabulka č. 2: Výsledné hodnoty regresní analýzy v zemích EU (faktor nezaměstnanost) 

země p-value  R2 země p-value R2 

Austria 0.029  0.47  Germany 2,14 X e-06 0.95  

Belgium 0,49  Greece 0.008 0.59 

Bulgaria 0.4  Hungary  

 

Cyprus  

 Ireland 0.108  

Czech 0.57  Italy 3,328 X e-07  0,97 

Denmark 0,77   Latvia  

 
Estonia  

 Lithuania  

 
Finland 0.51  Netherlands 0.597  

France 0.031  0.46 Poland 0.16   

země p-value  R2 země p-value R2 

Portugal 0.34  Sweden 0,59  

Romania 0.42  UK 0,010 0,58 

Slovakia 0,47  Luxembourg  

 
Slovenia  

 Malta  

 
Spain 0,006 0,628 Croatia 0,035 0,44 

Zdroj: vlastní výzkum v softwaru R, 2018, zdroj dat: Agora Energiewende a Eurostat  
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Tabulka č. 3: Výsledné hodnoty regresní analýzy v zemích EU (faktor inflace) 

země p-value  R2 země p-value R2 

Austria 0.23  Germany 0,405  

Belgium 0,29  Greece 0.026 0.48 

Bulgaria 0.005 0,64 Hungary  

 

Cyprus  

 Ireland 0.83  

Czech 0.11  Italy 0,044 0,41 

Denmark 0,049  0,39 Latvia  

 
Estonia  

 Lithuania  

 
Finland 0.287  Netherlands 0.44  

France 0.15  Poland 0.007 0,61 

země p-value  R2 země p-value R2 

Portugal 0.28  Sweden 0,238  

Romania 0.0029 0.68 UK 0,039 0,429 

Slovakia 0,0063 0,627 Luxembourg  

 
Slovenia  

 Malta  

 
Spain 0,11  Croatia 0,034 0,448 

Zdroj: vlastní výzkum v softwaru R, 2018, zdroj dat: Agora Energiewende a Eurostat  

V tabulkách jsou vyplněny 2 hodnoty (p-value a R2) u zemí, kde hodnota p-value byla 

nižší než 0,05, model byl tedy významný. U zemí, kde p-value byla vyšší než 0,05, již nebylo 

nutné pokračovat dále ve výzkumu, R2 tedy vyplněna není. Třetí kategorii zemí představují 

země červeně označené, které mají velice nízkou výrobu obnovitelné energie2. V tabulce č. 4 

je výstup z programu R pro Spolkovou republiku Německo, kde regresní model vychází 

ze všech vybraných zemí EU nejlépe (velice vysoké hodnoty Multiple R-squared) pro HDP 

i nezaměstnanost. Hodnota p-value je velmi nízká, to znamená, že nulová hypotéza má velmi 

malou oporu v analyzovaných (pozorovaných) datech.  

                                                           
2 Tyto země tedy nebyly zařazeny do výzkumu vůbec (viz počáteční kritérium – výroba alespoň 5 TWh v roce 

2017).  
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Tabulka č. 4: Výstup ze softwaru R (Německo)  

 

Zdroj: vlastní výzkum v softwaru R, 2018, zdroj dat: Agora Energiewende a Eurostat 

Obrázek č. 1 ukazuje vztah mezi produkcí obnovitelné země a HDP. Je patrné, 

že lineární závislost je velice silná. Data v zásadě kopírují lineární regresní přímku. Produkce 

obnovitelných zdrojů (osa Y) je měřena v TWh a HDP (osa X) v milionech euro (časová řada 

2008–2017).  

Obrázek č. 1: Vztah produkce obnovitelné energie a HDP (Německo) 

 

Zdroj: vlastní výzkum v softwaru R, 2018, zdroj dat: Agora Energiewende a Eurostat  
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2 Diskuse 

Jako nejvíce významný ekonomický faktor, který ovlivňuje produkci výrobních zdrojů je HDP, 

kde existuje přímý vztah mezi množstvím produkce výrobních zdrojů a výší HDP. 

Nezaměstnanost a inflace jsou méně významné faktory ve vztahu k produkci obnovitelných 

zdrojů, existuje zde nepřímý vztah mezi nezaměstnaností a produkcí obnovitelných zdrojů 

a inflací a produkcí obnovitelných zdrojů. Některé země jako je Řecko nebo UK vykazují silnou 

závislost produkce obnovitelných zdrojů v rámci zvolených ekonomických faktorů. Celkově 

významnější hodnoty koeficientu determinace v případě HDP, nezaměstnanosti i inflace 

vykazují země, které disponují lepšími podmínkami pro rozvoj výroby obnovitelných zdrojů 

v kontextu bohatství dané země i v s ohledem na geografické podmínky.  

2.1 Spotřeba obnovitelných zdrojů  

Analogicky jako v případě produkce z obnovitelných zdrojů by se za určitých podmínek dala 

posuzovat spotřeba obnovitelné energie od domácností. Čím jsou lidé bohatší, tím více 

spotřebovávají mimo jiné i obnovitelnou energii. Navíc pokud má člověk uspokojeny základní 

životní potřeby, má obvykle i přirozenou touhu o kvalitnější životní prostředí kolem sebe. 

V rámci širokého spektra produktů na energetickém trhu je možné také zakoupit „balíček zelené 

elektřiny“, což ovšem neznamená, že přímo do Vaší domácnosti putuje zelená elektřina, 

nicméně máte lepší pocit, že do oběhu půjde určité množství čisté elektřiny. Tímto chováním 

se rovněž podporuje výroba zelené elektřiny.  

Závěr  

Politika obnovitelných zdrojů je stěžejní politikou v prostoru EU. Předpokladem pro jakékoli 

inovace, zavádění nových technologií a implementování nízkouhlíkových opatření je 

ekonomický růst a ekonomická vyspělost dané země. Cílem tohoto článku bylo analyzovat 

ekonomické faktory, které ovlivňují produkci obnovitelných zdrojů. Indikátor HDP je stěžejní 

pro bohatství dané země a zavádění finančně náročných obnovitelných zdrojů energie 

na energetický trh. Nezaměstnanost a inflace jsou ekonomické ukazatele již více diskutabilní 

ve vztahu k obnovitelné energii. Nicméně pokud by měla mít země problémy s vysokou inflací 

či vysokou nezaměstnaností, nebudou mít vlády daných zemí prostor pro politiku 

obnovitelných zdrojů, která vyžaduje určité úspory, klid, čas a prostor pro nové myšlenky.  
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Na základě výsledků regresní analýzy byla vyvrácena nulová hypotéza, která říká, že 

vysvětlující proměnné v podobě HDP, nezaměstnanosti a inflace nemají vliv na vysvětlovanou 

proměnou množství vyrobené obnovitelné energie. Výše významných ekonomických ukazatelů 

v dané zemi tedy významným způsobem ovlivňuje transformaci energetického mixu směrem 

k tzv. „zelené energii“, tedy obnovitelným zdrojům energie.  

Tento příspěvek byl podpořen z interního výzkumného grantu Jihočeské univerzity 

GA JU 074/2017/S. 
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Zvýšení konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím 

automatizace a digitalizace podnikového informačního 

systému před vstupem do eurozóny 

Yuliia Spitsyna 

Abstrakt 

Tento článek se zabývá otázkou zvýšení výkonnosti malých a středních podniků před vstupem 

do eurozóny. Jako nástroj zvýšení efektivity může být informační systém přizpůsobený 

potřebám podniku. Cílem článku je prozkoumat možnosti, jak lze dosáhnout optimálního 

a komplexního podnikového informačního systému jako důležité součásti celého procesu řízení 

podniku. Vytvoření tohoto systému je založeno na principech digitalizace a spojení v podniku 

existujících procesů do jediného celku. Úspěšná implementace této metody umožňuje 

optimalizaci podnikové činnosti v rámci jednoho účelného systému, zvýšení efektivity 

provádění controllingu, zvýšení stability podniku a minimalizaci nákladů i úsporu času. To vše 

dává podniku možnost se rozvíjet a věnovat více času vlastnímu podnikání. 

Klíčová slova  

Podnikový informační systém, efektivita, optimalizace, digitalizace, systém řízení podniku, 

controlling 

Klasifikace JEL  

L33, H59, Q15 

Úvod  

Po vstupu do eurozóny se zvýší tlak zahraničních konkurentů na tuzemské podniky. Odstranění 

transakčních nebo kurzovních bariér usnadní zahraničním podnikům přístup na český trh. 

Zahraniční expanze muže snížit konkurenceschopnost českých podniků nebo dokonce ohrozit 

jejich existenci. To znamená, že jedním z důležitých úkolů v přípravě na zavedení eura je 
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hledání způsobů, jak předejít možné ztrátě podnikové konkurenceschopnosti. Inovační 

a technická transformace je náročná jak časově, tak i kapitálově. 

Jednou z možnosti zvýšení konkurenceschopnosti a zabezpečení stabilního fungování 

je kontinuální zvyšování efektivity podnikové činnosti. Malé a střední podniky nemají 

ve většině případů dostatek zdrojů, aby si zajistili služby externích poradců a ekonomických 

expertů. Tím pádem vzniká otázka, jak tedy malé a střední podniky mohou zvýšit efektivitu své 

práce v rámci svých možnosti? Jedním z řešení je optimalizace podnikového informačního 

systému, který umožní zefektivnění ekonomického řízení podniku (zejména v oblasti účetní, 

daňové a v oblasti administrativy). Optimální podnikový informační systém má také vliv 

na controllingovou činnost, protože zajišťuje lepší kvalitu vstupních dat do controllingu 

a usnadňuje jejich vyhodnocení.  

Cílem článku je prozkoumat možnosti zvýšení efektivity v malých a středních podnicích 

prostřednictvím vytvoření optimálního podnikového informačního systému a vyhodnotit jeho 

dopad na řízení podniku a jeho celkovou konkurenceschopnost. 

Tento článek nabízí komplexní pohled na podnikový informační systém a jeho vztah 

s řídícími procesy. Na podnik se nahlíží jako na celek, jehož součásti jsou navzájem provázány. 

Úspěšná implementace podnikového informačního systému s použitím různých způsobů 

digitalizace by měla vést k zefektivnění činnosti podniku.  

Při zpracování tohoto článku byla použita metoda sběru a analýzy dat. Autorka se opírá 

především o vlastní znalosti získané z praxe, a také na zkušenosti jiných odborníků. Práce je 

rozdělena do tří částí. V první části je provedena analýza existujících poznatků v této oblasti. 

Ve druhé části je představen návrh komplexního podnikového informačního systému jako 

součástí systému řízení podniku. Třetí část se zabývá výpočtem dopadu zavedení podnikového 

informačního systému na výkonnost podniku.  

1 Analýza existujících poznatků v  dané oblasti  

V dnešní době moderní technologie hrají důležitou roli v dosažení úspěchu při podnikání 

a zachování konkurenceschopnosti. Jejich důležitost roste také v oblasti managementu. Pokrok 

v oblasti výpočetní techniky a integrace provozních řídicích systémů s manažerskými 

informačními systémy znamená, že manažeři mohou mít on-line přístup k informacím, které 

potřebují ke kontrole všech aspektů jejich činnosti. Protože manažeři mají přístup k velkým 

informacím jak pro podporu rozhodování, tak pro kontrolu, nemusí čekat na pravidelné zprávy 

vypracované manažerskými účetními (Jazayeri, 2003). 
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Virtuální prostředí díky výkonné IT kapacitě zrychluje podnikání, podporuje 

optimalizaci nákladů v mnoha procesech a podporuje racionalizaci potenciálu podnikového 

využití. Vytváří příležitosti k implementaci velmi sofistikovaných a dosud nepředstavitelných 

obchodních konceptů, které vedou ke generování mimořádných výhod (Karmañska, 2017). 

Změny v systémech IT jsou rovněž důležité v oblasti účetnictví, protože mají možnost 

ovlivnit běžné postupy účtování a změnit celou strukturu práce. Mezi hlavní přínosy patří lepší 

komunikace, rychlost a jednoduchost při předávaní dokumentace, možnost využití virtuálních 

archivů atd. (Arsenie-Samoil, 2011.) Problémy mohou však vzniknout při vytváření moderních 

účetních systémů v malých a středních podnicích, ve kterých nedostatek odpovědného orgánu 

nebo celkový odpor vůči změnám mohou být překážkou při nalezení efektivních řešení 

(Mäkinen, 2010). 

Digitalizace podnikové činnosti prostřednictvím využiti ERP systému má příznivý vliv 

na controllingovou činnost, zejména v oblasti řízení procesů a přijetí operativních 

a strategických rozhodnutí (Bredmar, 2017).  

Při implementaci a optimalizaci ERP systému zejména v MSP je nezbytná pomoc 

externích konzultantů (Maditinos, 2011). Technické aspekty systémů mohou být příliš složité 

a vyžadují expertní znalosti. Tyto znalosti je třeba předat pracovníkům, což vytváří velkou 

oblast – práce se zaměstnanci, která je velmi důležitá při celkovém úspěšném zavedení systému.  

Praktickým zkušenostem a poznatkům v oblasti digitalizace a automatizace podnikové 

činnosti pomocí ERP systému je věnována řada konferencí a seminářů. Například v listopadu 

roku 2017 byla komorou certifikovaných účetních provedena konference „Od papíru 

k elektronizaci a digitalizaci účetnictví“. Na této konferenci se probíraly perspektivy využití 

moderních technologií v účetnictví a rizika s tím spojená. V příspěvku M. Vodičky byla také 

rozebrána otázka legislativy a zákonné úpravy digitalizace účetnictví. Výhodám automatizace 

účetnictví byl věnován příspěvek R. Jahody, ve kterém autor ukázal také příklady využití této 

automatizace v praxi. Celkovým přehledem moderních technologií a možnostmi jejich využití 

se zabývá příspěvek Š. Pokorného, ve kterém je zdůrazněná především metoda práce v cloudu.  

V únoru roku 2018 byla svazem účetních ve spolupráci s Asociací malých a středních 

podniků uskutečněna konference „Účetní budoucnost aneb digitalizace účetnictví a daňové 

evidence“, které se zúčastnili předseda AMSP K. Havlíček, děkan Fakulty financí a účetnictví 

VŠE L. Mejzlík a zástupci různých společností poskytujících účetní, daňové a finanční služby. 

Témata příspěvků byla zaměřená na novinky pro podnikatele včetně nových způsobů vedení 

účetnictví a administrativy pomocí digitalizace a automatizace.  
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Otázka optimalizace a zvýšení efektivity účetnictví je rozebrána v práci M. Bully 

„Účetnictví efektivně“, ve které autor nabízí řadu možností pro modernizaci práce externí 

účetní firmy.  

2 Podnikový informační systém a výkonnost podniku  

Pro efektivní řízení podniku v moderním konkurenčním prostředí je třeba detailně promyslet 

nejenom výběr správného softwaru, ale i zajistit komplex vnitropodnikových vazeb a vazeb 

na firemní okolí, které budou zahrnovat veškerou podnikovou činnost. Je třeba vnímat podnik 

jako celek, ve kterém jsou procesy provázány a vzájemně se ovlivňují. Bez porozumění 

podstaty podniku nelze vytvořit optimální podnikový informační systém, který by zajistil 

zvýšení jeho výkonnosti a konkurenceschopnosti. Lze však vymezit základní charakteristiky 

tohoto systému, které si pak konkrétní podnik může přizpůsobit na míru. Tyto základní 

charakteristiky vycházejí ze současné úrovně rozvinutosti moderních informačních technologií 

a z poznatků podnikového řízení. 

Na základě praktických znalostí získaných empirickým způsobem tento článek nabízí 

vlastní variantu optimálního informačního systému podniku. Tento systém byl otestován 

na několika podnicích, ve kterých jeho zavedení umožnilo zvýšení podnikové efektivity. Jedná 

se o malé podniky zabývající se obchodní činností s ročním obratem přibližně 30 mil. Kč 

a počtem účetních záznamů od 7000 do 12000. Proces vytváření a zavádění tohoto systému 

řízení je rozdělen do 4 částí. Každá z částí obsahuje řadu samostatných kroků a úkolů. Přehled 

těchto fází je znázorněn v následujícím schématu: 
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Obrázek č. 1: Fáze vytvoření optimálního podnikového informačního systému (PIS) 

Zdroj: vlastní zpracování. 

2.1 Vytvoření účelného celku  

První část zahrnuje vytvoření integrovaného informačního systému podniku. Navrhuji ji 

rozdělit do tří etap. První etapou je výběr hlavního softwaru, který bude sloužit jako základ. 

Druhou etapou je rozšíření vybraného softwaru přidáním dalších modulů a programů 

potřebných pro provoz podniku. Výběr modulů a programů je určen specifikami daného 

podniku a měl by být optimálně promyšlen s minimální úrovní nákladů. Mezi další programy 

patří specializované softwary (daňový, účetní, konzultační a jiné). Všechny vybrané programy 

by měly být propojené v co největší míře s hlavním softwarem prostřednictvím elektronických 

vazeb mezi nimi. Výsledné spojení programů v tomto příspěvku bude nazývána "rozšířeným 

informačním systémem". Dokončením druhé etapy je vytvoření elektronických vazeb mezi 

rozšířeným informačním systémem a vnějším prostředím podniku. Externí prostředí zahrnuje 

veškeré subjekty mimo podnik, s nimiž podnik pravidelně přichází do styku. Patří mezi ně 

banky, vládní instituce, úřady, pojišťovny atd. Vytvoření elektronizovaných informačních 

kanálů s těmito subjekty umožňuje digitalizaci komunikace s nimi. 
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Třetí etapa zahrnuje vývoj metod komunikace podniku s externími a interními subjekty. 

Efektivita komunikace roste se stupněm její elektronizace. V rámci interní komunikace se tato 

elektronizace projevuje v používání funkce exportu a importu při přenosu dokumentace nebo 

funkce vzdáleného přístupu a práce v cloudu. Pro zajištění elektronizace externí komunikace 

s obchodními partnery se používá elektronická fakturace s rozšířeným výběrem formátů 

(ISDOC, EDI, XML). Komunikace s bankami probíhá prostřednictvím aplikace Homebanking 

a s vládními institucemi prostřednictvím nastavených výstupů do datové schránky. 

Po dokončení třetí etapy se v podniku vytvoří rozšířený informační systém a je zajištěn 

proces komunikace se všemi subjekty. 

2.2 Vytvoření pracovních postupů  

Tuto část navrhuji rozdělit do tří etap. Hlavním úkolem každé fáze je automatizace všech 

procesů v podniku a co největší eliminace manuální práce. 

V první fázi se provádí předběžné nastavení vytvořeného rozšířeného informačního 

systému s přihlédnutím ke specifikům a vlastnostem podniku. Tato etapa zahrnuje takové 

operace, jako je nastavení předkontace (včetně zaúčtování a členění DPH), seznamu položek, 

typů dokladů atd. Přednastavení těchto operací minimalizuje dobu manuálního zatížení 

zaměstnance při účtování firemní dokumentace a eliminuje výskyt chyb v jejich zaúčtování.  

Druhým krokem je optimalizace práce s nastaveným systémem pomocí různých funkcí, 

které tento systém poskytuje. Mezi tyto funkce mohou patřit filtry pro sestavení soupisu, 

nastavení dat pro přenos informací do jiných programů apod. Nastavení těchto funkcí umožňuje 

ještě více přizpůsobit informační systém konkrétním činnostem zaměstnance. 

Třetí etapou je zavedení určitých pracovních postupů, kterých se bude zaměstnanec 

držet při výkonu své práce. Mezi hlavní procesy patří: kopírování již existujících dokladů, 

tvorba pravidel pro plánování práce, tvorba pravidel pro konkrétní případy apod. Všechny tyto 

procesy usnadňují práci a zvyšují její produktivitu. 

2.3 Školení zaměstnanců  

Třetí část v mém návrhu je zaměřena na řešení problémů při zavádění integrovaného systému 

řízení souvisejícího s lidským faktorem. Tyto problémy mohou vzniknout jak na straně vedení 

podniku, tak i na straně zaměstnanců.  

Nedostatek přesvědčení o nutnosti změn a strach, který tyto změny mohou vyvolat, 

může vést k odporu ze strany vedení podniku. Tyto obavy jsou ospravedlněny vznikem 
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krátkodobé nestability práce podniku. Řešením těchto problémů může být podrobný a dobře 

promyšlený plán pro zavedení nového systému, nebo vytvoření dostatečných argumentů 

potvrzujících pozitivní dopad inovací na efektivitu podniku. 

Obtíže spojené se zaměstnanci jsou vyjádřeny v odporu, neochotě a někdy dokonce 

v bojkotování změn. Tato reakce je charakterizována strachem ze ztráty pracovního místa, 

potřebou školení a potřebou změnit běžné pracovní zvyky. Tyto psychologické faktory mohou 

podnik destabilizovat. Pokud nebudou tyto problémy vyřešeny předem, pak při zavádění 

nového systému mohou vzniknout potíže nebo může dojít až celkovému zastavení procesu. 

Proto je nutné vytvořit systematický přístup k práci se zaměstnanci vzhledem k jejich 

kvalifikaci a osobním vlastnostem.  

Nový systém má významný dopad na personální politiku společnosti. Tento vliv lze 

například vyjádřit v souvislosti s potřebou kvalifikovaného pracovníka, který by sledoval jeho 

fungování, prováděl změny a řešil vznikající problémy. Dalším příkladem dopadu může být 

snížení počtu administrativních pracovníků v důsledku vysoké úrovně automatizace. Kromě 

toho vznikají nové požadavky na zaměstnance, jako jsou: 

a) schopnost se naučit pracovat v novém PIS 

b) schopnost přizpůsobit se změnám 

c) schopnost reagovat na případné poruchy systému a dostatek znalostí je opravit  

d) schopnost najít řešení v případě vzniku mimořádné situace 

e) požadavek znalosti PC a práce se softwary (vnitřní vazby a procesy) 

f) multifunkčnost, práce na několika úkolech zároveň 

g) chápaní podstaty firmy, systémový přístup k práci  

Vzhledem k současné situaci na trhu práce v České republice může hledání 

zaměstnance, který splňuje tyto požadavky, vést k dodatečným nákladům. 

Kromě identifikace a řešení výše uvedených problémů souvisejících s lidským faktorem 

obsahuje tato část důležitou úlohu  vytvoření procesu vzdělávání zaměstnanců. Úspěch tohoto 

procesu spočívá v postupném přistoupení k implementaci nového systému. Seznámení 

zaměstnance s novými metodami probíhá postupně, což umožňuje tomuto zaměstnanci se 

zdokonalovat v každé oblasti. Dalším důležitým aspektem je dostatečná motivace a touha naučit 

se pracovat v novém systému. Významný psychologický dopad na efektivitu školení 

zaměstnanců má také psychologický faktor. Zaměstnanec může vnímat svůj neúspěch jako 

osobní urážku a ztratit motivaci k dalšímu zlepšení. 
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Samotný proces školení zahrnuje několik fází. První fáze je zajištění školení a kurzů pro 

zaměstnance. Kurzy mohou zahrnovat jak práci s moderními technologiemi, tak znalosti 

účetnictví. Druhá fáze zahrnuje proces tvorby příručky pro zaměstnance, včetně popisu všech 

aspektů jeho práce. Ve třetí fázi provádí kvalifikovaný pracovník kontrolu provedené práce 

podřízeného. Po provedení kontroly probíhá práce s chybami, jejich analýza a eliminace. Je 

nutné odstranit systémové chyby například prostřednictvím změny nastavení informačního 

systému a přizpůsobení určitých funkcí specifikám konkrétního zaměstnance. 

2.4 Možnosti využití nového systému pro controllingovou činnost a řízení 

podniku 

Čtvrtá část mého návrhu analyzuje příležitosti, které nabízí nový rozšířený informační systém 

podniku pro kontrolu činností a řízení podniku jako celku. 

Tento systém umožňuje efektivnější provádění kontroly nad prací podniku v důsledku 

existence v něm kontrolních mechanismů a vazeb. V důsledku vysoké úrovně automatizace 

nového systému je možné ušetřit náklady a čas na administrativní a účetní práci. Vedení 

podniku má také více času na zlepšení svého podnikání a hledání nových způsobů intenzivního 

a extenzivního rozvoje.  

Modernizovaný systém řízení zajišťuje větší transparentnost podnikové činnosti. 

Informace je vzájemně propojena a uspořádaná. Všechny procesy v podniku jsou pod kontrolou 

a mohou být pravidelně aktualizovány. 

Dochází také ke snížení chybovosti a rizika podnikového selhání. Většina manuálních 

chyb je odstraněna. Systémová propojenost a existence kontrolních mechanismů umožňují 

včasnou identifikaci a opravu chyb, které se mohou vyskytnout. 

Důležitým kladným aspektem nového systému je schopnost pracovat v reálném čase, 

což vede k minimalizaci časového zpoždění v získávání a hodnocení dat. To se odráží 

v rychlosti získávání potřebných informací a rychlosti reakce na problémy. Finanční analýza 

podniku více odpovídá skutečnosti a umožňuje přesnější plánování další činnosti. Rovněž se 

zlepšuje kvalita výstupních informací používaných při provádění kontrolních činností. To má 

pozitivní dopad na posouzení skutečné situace v podniku a odstranění příliš pesimistického 

nebo optimistického pohledu, který může být způsoben dočasným nesouladem mezi vstupními 

daty. 

Kvalita informací se odráží také ve zpracování strategických a operačních plánů, které 

umožňují přijímat rozhodnutí, která jsou pro podnik efektivnější. 
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Nový systém řízení tak zvyšuje výkonnost a produktivitu práce. Podnik má příležitost 

zavádět inovace, rozšiřovat a modernizovat svou hlavní činnost. To vše umožňuje společnosti 

být konkurenceschopnější nejen na domácím, ale i na zahraničním trhu. 

3 Měření dopadu PIS na výkonnost podniku  

Tato část se věnuje dopadům představeného PIS na výkonnost podniku. Pro zkoumání tohoto 

dopadu byl vybrán malý podnik zabývající se dovozem ze zahraničí. Roční obrat činí 30 mil. 

Kč., počet zaměstnanců je 10 lidí, průměrný počet účetních záznamů sestavuje cca 10 000. 

Ve firmě pracuje jeden administrativní pracovník. Účetnictví je vedeno externě. Zvýšení 

výkonnosti podniku je vyjádřeno prostřednictvím dvou parametrů: 

1) Snížení mzdových nákladů prostřednictvím úspory času. 

2) Snížení nákladů na služby prostřednictvím úspory časů účetní firmy. 

3.1 Snížení mzdových nákladů prostřednictvím úspory času  

Pro výpočet byla použita data získaná analýzou práce administrativního pracovníka za rok 

2017. Pak byl sestaven průměr časové náročnosti na zpracování účetních položek. Souhrnný 

výpočet mzdových nákladů před a po zavedení nového PIS je uveden na tab. 1. 

Tabulka č. 1: Mzdové náklady před a po zavedení nového PIS 

Mzdové náklady před zavedením nového PIS 

počet položek 
čas/položka (prům), 

min 
čas celk, hod mzda/hod mzda celk. 

den 

měsíc 

rok 

41 5 3,5 200 700 

833 5 69 200 14000 

10000 5 833 200 168000 

Mzdové náklady po zavedení nového PIS 

počet položek 
čas/položka (prům), 

min 
čas celk, hod mzda/hod mzda celk 

den 

měsíc 

rok 

41 2 1,3 200 260 

833 2 27,7 200 5200 

10000 2 333,3 200 62400 

Zdroj: vlastní zpracování 

V důsledku zavedení a optimalizace PIS jako součásti řízení v podniku byla dosažená 

úspora mzdových nákladů spojených s poklesem manuální práci ve výší 105 600 Kč ročně, což 

představuje pokles těchto nákladu o 63 %. 
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3.2 Snížení nákladů na externí služby prostřednictvím úspory časů účetní 

firmy 

Jelikož účetnictví ve firmě je vedeno externí firmou, před zavedením nového systému 

docházelo k duplicitnímu zadávání dokladů. Odstranění této duplicity také umožnilo dosáhnout 

časových úspor účetní firmy. Tyto úspory jsou představeny v tab. 2. 

Tabulka č. 2: Náklady na vedení účetnictví externí firmou před a po zavedení nového 

PIS. 

Náklady před zavedením PIS 

počet položek 
čas/položka (prům), 

min 
čas celk, hod mzda/hod mzda celk. 

den 

měsíc 

rok 

41 4 2,7 300 810 

833 4 55,5 300 16650 

10000 4 666 300 199800 

Náklady po zavedení PIS 

počet položek 
čas/položka (prům), 

min 
čas celk, hod mzda/hod mzda celk. 

den 

měsíc 

rok 

41 1 0,68 300 204 

833 1 13,8 300 49140 

10000 1 166 300 49800 
Zdroj: vlastní zpracování. 

Účetní firma dosáhla v důsledků zavedení nového systému úspory spojených s manuální 

práci nákladů ve výši 150 000 Kč, což představuje pokles o 75 %. Tato úspora umožňuje snížit 

cenu poskytovaných služeb. 

Závěr  

V tomto článku byl navržen komplexní informační systém společnosti jako součást celkového 

systému řízení podniku. Tento návrh zahrnuje proces vytváření informačního systému, jeho 

následné rozšíření a nastavení pracovních procesů. Dále byly popsány procesy přizpůsobování 

nového systému práci pracovníků, včetně procesu školení zaměstnanců a identifikace a řešení 

souvisejících s tím problémů. Poslední součástí tohoto návrhu byl popis možností jeho využití 

pro controllingovou činnost a pro celkové řízení podniku. 

Každá část tohoto systému je zaměřena na digitalizaci procesů a optimalizaci využití 

moderních technologií. Úspěšná realizace tohoto návrhu umožňuje dosáhnout následujících 

výsledků: 
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1) Veškeré podnikové procesy jsou optimalizované v rámci jednoho podnikového 

informačního systému.  

2) Controllingová činnost je zefektivněná. 

3) Zvýšená je také odolnost vůči změně podnikatelského prostředí a celková 

stabilita podniku. 

4) Podnik má možnost více se zaměřit na rozvoj své hlavní podnikatelské činnosti 

a na zvýšení své konkurenceschopnosti. 

Je třeba také poznamenat, že tento návrh je zaměřen především na optimalizaci práce 

malých a středních podniků. Při implementaci je nutné vzít v úvahu specifiku konkrétního 

podniku a v souladu s touto specifikou modifikovat tento systém. 

Výpočty provedené v části 3. Potvrdily příznivý dopad nového podnikového systému 

na výkonnosti podniku. Po jeho implementaci došlo k poklesu mzdových nákladů o 63 %, 

a k poklesu nákladů na vedení účetnictví externí firmou o 75 %. 

Jako další oblasti, na které se lze zaměřit v rámcích tohoto tématu lze vymezit: 

- Přechod na práci v cloudu.  

- Celkové převzetí podnikové administrativy a účetnictví externí firmou.  

- Vytvoření dalších přesnějších vazeb podnikového informačního systému 

na controllingovou činnost a na řízení podniku.  

Dedikace 

Tento příspěvek vznikl v rámci studentského projektu (projekt specifického vysokoškolského 

výzkumu na VŠFS) Perspektivy vývoje eurozóny v kontextu evropských změn v roce 2018. 
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Vliv čerpání dotací na marketingovou vitalitu českých 

rodinných firem 

Andrea Tomášková 

Abstrakt  

O rodinném podnikání lze říci, je celosvětově nejstarší a nejrozšířenější formou podnikání. 

Prolínají se v něm tři oblasti, a to rodina, firma a vlastnictví. Jednou z determinant rodinného 

podnikání je snaha zakladatele, majitele předat firmu následující generaci. Aby bylo možno 

firmu „posunout“ k další generaci, je důležité, aby firma vykazovala „dobré finanční zdraví 

a celkovou vitalitu.“ Výzkumným cílem bude vyhodnotit čerpání dotací rodinnými firmami 

a vyvodit jejich možný vliv na marketingovou vitalitu firem. Na základě výsledků zkoumaných 

dat jednoznačně nelze říci, že by čerpané dotace měly vliv na marketingovou vitalitu rodinných 

firem, i když v daném vzorku vykazují lepší vitalitu firmy, které dotace čerpají. Tato zjištění 

budou podstatná pro další kvalitativní výzkum. 

Klíčová slova  

Rodinné podnikání, definování rodinného podnikání, dotace, marketingová vitalita, statistická 

právní forma 

Klasifikace JEL  

D10, M10, M13, M19 

Úvod  

Rodinné podnikání patří k nejrozšířenější a pravděpodobně i nejstarší formě podnikání ve všech 

zemích světa (Hutcheson, 2007, Koráb a kol., 2008). Rodinné podniky tvoří dlouhodobě páteř 

světového hospodářství. O´Hara si kladl otázku ve své známé knize „Století úspěchu,“ zda 

existuje vůbec trvalejší a univerzálnější instituce než rodinná firma (O´Hara, Mandel, 2003). 

Rodinné podniky byly v ČR zakládány především po roce 1989 a jejich historie má 

poměrně krátkou tradici (Petrů, Havlíček, 2016). Přestože má rodinné podnikání v ČR krátkou 

tradici, má dlouhé kořeny. Historicky lze rodinné firmy vystopovat už v dobách středověku – 
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a to u šlechtických rodů. Později přibylo podnikání řemeslné - statkáři, mlynáři a všudypřítomní 

hospodští (Odehnalová, 2011). Rozmach zažilo rodinné podnikání v době první republiky. 

Produkce prvorepublikového Československa získala uznání, úspěch (vitalitu) napříč mnoha 

průmyslovými odvětvími, od lehkých průmyslových výrobků, jako jsou textil, oděvy a obuv, 

stroje, spotřebiče, pohonné hmoty, až po potraviny a sklo (Hanzelková, 2004). 

Thierry Lombard říká, že rodinné podniky se více než jiné vyznačují „lidskou tváří“. 

Za lidskou tváří vidí pravdivější obraz hodnot jejich zakladatelů a lidí, kteří je předávali 

z generace na generaci (Kenyon-Rouvinezová, Ward, 2016). Pro převod na další generace musí 

být firma v dostatečně dobré kondici, těšit se dobrému finančnímu zdraví a vitalitě 

a prosperovat. Pro rodinné firmy je významná podpora podnikání ve smyslu přílivu investic, 

které jsou klíčové pro udržitelný růst, tvorbu nových pracovních míst a zvyšování 

konkurenceschopnosti. Z pohledu podnikatelské podpory je důležité především efektivní 

čerpání evropských dotací.  

1 Rešerše literatury  

1.1 Definování rodinného podnikání  

Rodinné podnikání se od podnikání nerodinného typu liší v mnohém. Odlišnosti lze najít 

v participaci aktivních i neaktivních členů rodiny, v míře jejich zapojení do managementu, 

ve zdrojích financování, v řízení lidských zdrojů, v apelu na rodinnou značku, v procesech 

spojených s kontrolou apod. Aby mohlo být diskutováno o rodinném podnikání, je nutno 

stanovit definici tohoto podnikatelského segmentu. Přímou vládní definici rodinné firmy 

uplatňuje v současnosti Španělsko, Finsko, Itálie, Rumunsko. Maďarsko využívá definici 

pro rodinné zemědělské podniky a Dánsko, Rakousko, Litva, Bulharsko, Malta mají 

pro rodinné firmy zvláštní právní předpisy. V ČR rodinné podnikání dosud není legislativně 

ukotveno. Toto lze považovat za překážku vyhodnocení rodinného podnikání z pohledu 

makroekonomických veličin, ale i z pohledu jejich další podpory (např. daňového zvýhodnění 

pro začínající rodinný podnik nebo pro firmu, která byla úspěšně předána a v následujících pěti 

letech je úspěšná, podpory vzdělávání apod.). Na evropské úrovni je rodinné podnikání 

doporučeno legislativně ukotvit Usnesením Evropského parlamentu ze dne 8. září 2015 

o rodinných podnicích v Evropě (Evropský parlament, 2015). V ČR bude základem pro definici 

rozlišení rodinné obchodní společnosti, rodinné živnosti a rodinné farmy. Hospodářský výbor 

Poslanecké sněmovny Parlamentu přijal na žádost AMSP ČR usnesení, kterým žádá příslušné 

resorty, aby obratem zahájily legislativní kroky pro ukotvení rodinných firem v zákoně (AMSP 

164



 

 

ČR, 2018). Tím, že bude mít rodinné podnikání legislativní základ, bude možno rodinné firmy 

monitorovat, vyhodnocovat jejich činnost, výkonnost, konkurenceschopnost, podíl 

na zaměstnanosti, sociální přínos, jejich sílu, rozvoj a stabilitu.  

1.2 Podpora (rodinného) podnikání prostřednictvím dotací  

Vycházíme-li z toho, že rodinné firmy jsou především segmentem malých a středních podniků, 

tak právě jim je určena pomoc v podobě dotační příležitosti vycházející z Koncepce podpory 

malých a středních podnikatelů na období let 20142020. Operační program Podnikání 

a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) je stěžejním programem pro podporu českých 

podnikatelů v programovém období 20142020. OP PIK je zaměřen na zvýšení inovační 

výkonnosti podniků, využití výsledků průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje 

a rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP. Podporuje aktivity vedoucí ke snižování 

energetické náročnosti podnikatelského sektoru, činnosti směřující ke zvyšování podílu energie 

z obnovitelných zdrojů, rozvoj distribučních sítí a uplatnění nových technologií v energetice, 

rozšíření vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a rozvoj informačních 

a komunikačních technologií (MPO, 2018). Dalším poskytovatelem podpor je ÚP ČR. Jedná 

se o projekt podpory z Evropského sociálního fondu EU. Projekt se zabývá problematikou 

adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení 

konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou 

pracovní silou a vzdělávat své zaměstnance (ÚP ČR, 2018). 

1.3 Vitalita 

Problematikou nazvanou zdraví či vitalita rodinného podnikání se dlouhodobě zabývá kolektiv 

autorů Technické univerzity v Liberci. Teorii obecné podnikové vitality v ČR představil 

a dlouhodobě zkoumá Plamínek. Vychází z podobnosti různých typů systémů, obsahujících 

živé složky  systémů ekonomických, ekologických i sociálních. Takové systémy potřebují 

ke svému přežití především úspěch  situaci, v níž je dosahováno toho, čeho má být dosaženo. 

Pokud současné úspěchy nejsou dosahovány na úkor úspěchů budoucích, můžeme mluvit 

o dlouhodobě udržitelné úspěšnosti a o vitálních systémech, například o vitálních firmách. 

Proto, aby bylo dosaženo vitality je nutno zvládnout čtyři klíčové disciplíny  užitečnost, 

efektivitu, stabilitu a dynamiku. V případě užitečnosti hovoříme  komu, proč a čím hodláme 

být užiteční. V rámci efektivity se firma potýká se zvládáním procesů, zdrojů a struktur. 

Stabilita umožní úspěšně reagovat na změny a bránit se případnému ohrožení a poslední 
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disciplína dynamika předpokládá, že změny budou firmou předvídány a případně i vyvolávány 

a zajistí prognózování a ovlivňování vývoje. Tyto čtyři vitální disciplíny tvoří přirozenou 

posloupnost (Plamínek, 2014). Dle autorů je možno takto definovanou vitalitu získat 

i prostřednictvím správného marketingového řízení firmy. Klíčovým pojmem je systém složený 

z prvků a vztahů, všeho, co reálně je (Kolektiv autorů, 2017). V rámci specifického výzkumu 

probíhajícího na VŠFS je dlouhodobě sledována a vyhodnocována marketingová vitalita 

rodinných firem, je komparována s marketingovou vitalitou nerodinného podnikání (Petrů, 

Zich, 2017). 

2 Cíle a výzkumné metody  

Výzkumným cílem bylo vyhodnotit, zda má čerpání dotací vliv na marketingovou vitalitu 

českých rodinných firem. Hypotéza byla stanovena následujícím způsobem: firmy, které 

čerpají dotace, mají i vyšší hodnocení marketingové vitality. Pro účely tohoto článku bylo 

vymezeno rodinné podnikání, využita databáze rodinných firem, která byla vytvořena na VŠFS, 

a.s. a registr ARES, ze kterého byly získány údaje o výši dotací a o jejich poskytovatelích. 

2.1 Definování rodinného podnikání  

Vzhledem k legislativní absenci definice „rodinného podnikání“ bylo pro účely tohoto 

výzkumu definováno takto: rodinné podnikání zahrnuje podnikatelskou činnost vykonávanou 

manželi, ostatními příbuznými z první generace (rodiče, děti, sourozenci) popř. jinými 

příslušníky rodiny, pokud minimálně 50 % podílu ve firmě vlastní příslušníci jedné rodiny buď 

na základě pokrevní příbuznosti, nebo jiných rodinných vazeb, např. manželství; ve firmě 

společně pracuje více generací jedné rodiny, které jsou spojeny podnikatelskou politikou 

a záměrem majitele je firmu předat další generaci (Petrů, Havlíček, Tomášková, 2018). 

2.2 Sběr dat pro marketingovou vitalitu  

Od roku 2015 probíhá na VŠFS sběr dat a vytváří se seznam rodinných firem. Zprvu byl seznam 

vytvářen metodou „sněhové koule“ – techniky kvalitativního výzkumu, která je úspěšně 

využívána ke studiu tzv. hidden populations, k nimž je velmi obtížné se dostat prostřednictvím 

tradičních metod (populační šetření, institucionální indikátory a výzkumné studie). Následně 

byl doplňován o rodinné firmy účastnící se kulatých stolů, diskusních panelů, soutěže Rodinná 

firma roku, o firmy, které byly zpracovány v rámci zápočtových prací studenty VŠFS, 

TU v Liberci a VŠE v Praze. Vytipované rodinné podniky jsou prověřeny v administrativním 
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registru ekonomických subjektů ARES1 a následně jsou zaneseny do seznamu. Současná 

databáze čítá téměř 3500 firem, je zpracována v programu Excel. 

Studenti předmětu Marketingové řízení podniku, kteří zkoumali marketingovou vitalitu, 

si vybrali firmu, která se nachází v místě jejich bydliště, má počet zaměstnanců do 250 

a manažer je ochoten pravdivě odpovídat na otázky. Na tomto místě je nutno poznamenat, že 

se nejedná o klasickou metodu náhodného výběru. Vzhledem k charakteru výzkumného 

problému (zejména statisticky nesledovanému segmentu rodinného podnikání) 

a nejednoznačným definicím rodinných firem bylo nutné použít cílený výběr. Rozsah 

osloveného vzorku firem byl dán nízkým počtem hodnotících studentů.   

Manažeři či majitelé firem odpovídali na tyto ukazatele (8 ukazatelů), které byly vždy 

blíže specifikovány: marketingový plán, segmentace zákazníků, vztahy se zákazníky, využívání 

nových technologií, společenská odpovědnost a její komunikace, popis marketingových 

procesů, analýza poskytovaných hodnot, hodnocení efektivity komunikačních aktivit. 

Studenti ve spolupráci s majiteli těchto rodinných podniků či s rodinnými příslušníky 

provedli bodové ohodnocení/sebehodnocení naplnění stanovených ukazatelů (viz Tabulka č. 1). 

Tabulka č. 1: Hodnotící hlediska 

A (1)  B (2)  C (3)  D (4)  

0 –  10 bodů  Až 33 bodů  Až 67 bodů  Až 100 bodů  

Dosud nezahájeno  Urči tý do loži te lný 

pokrok  

Podsta tný 

doloži te lný pokrok  

Záměrů bylo zcela 

dosaženo  

Zdroj: vlastní zpracování 

Pozn.: zpracováno v rámci výzkumu Marketingová vitalita rodinného podnikání 

2.3 Sběr dat pro dotace  

Další data potřebná pro účely toho článku jsou údaje o dotacích, které získaly rodinné firmy 

(vzorek 215 rodinných firem) v období 1999–2016. Údaje byly získány z registru ARES 

autorkou. Rodinné firmy získaly dotace od následujících poskytovatelů dotace: 34 poboček 

Úřadu práce, MPSV, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, MPO, 

Ministerstvo zemědělství, MŠMT, Státní fond životního prostředí ČR, Státní zemědělský 

intervenční fond, Všeobecná pokladní správa. 

                                                           
1 Informační systém, který umožňuje vyhledávání nad ekonomickými subjekty registrovanými v České republice. 

Zprostředkovává zobrazení údajů vedených v jednotlivých registrech státní správy, ze kterých čerpá data 

(tzv. zdrojové registry).  
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2.4 Manuální úprava dat  

Pro účely tohoto článku je vycházeno z výstupu vyhodnocení marketingové vitality firem, bylo 

hodnoceno 265 respondentů. Následně byla provedena kontrola a manuální úprava dat autorkou 

pro získání relevantních dat. Vyloučeno bylo 50 firem nerodinného typu, které nejsou relevantní 

pro tento článek, v seznamu zůstalo 215 firem rodinného typu. Dále byl vyloučen 1 podnik 

z Ruska (relevantní jsou údaje o českých rodinných firmách) a vyloučeno bylo i 12 firem, které 

si nepřály být identifikovány (vyloučeny byly zde proto, že nelze zjistit údaje o čerpání dotací). 

Soubor pro zpracování dat pro účely tohoto článku tedy obsahuje 202 rodinných firem, které 

jsou výzkumným vzorkem. 

3 Výsledky výzkumu a diskuse  

V tomto článku je zkoumán možný vliv či souvislost mezi čerpáním dotací rodinnými firmami 

a vitalitou rodinných firem. Zkoumaný vzorek obsahuje 202 rodinných českých firem, které 

jsou zastoupeny v sedmi statistických právních formách. Jejich celkové zastoupení, 

ale i absolutní a relativní četnost uvádí níže Tabulka č. 2. 

Tabulka č. 2: Složení zkoumaného vzorku 

Četnost Statistická právní forma Celkem 

 101 105 107 112 121 421 932 

Absolutní 35 2 2 141 19 2 1 202 

Relativní 17,3 % 1 % 1 % 69,8 % 9,4 % 1 % 0, 5% 100 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Pozn.: Označení právní formy: 101 Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná 

v obchodním rejstříku; 105 Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona 

o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku; 107 Zemědělský podnikatel - fyzická osoba nezapsaná 

v obchodním rejstříku; 112 Společnost s ručením omezeným; 121 Akciová společnost; 421 Odštěpný závod 

zahraniční právnické osoby; 932 Evropská společnost. 

Největší zastoupení ze vzorku jsou společnosti právní formy společnost s ručením 

omezeným – v počtu 141 rodinných firem, fyzická osoba podnikající dle živnostenského 

zákona nezapsaná v obchodním rejstříku – v počtu 35 rodinných firem, akciová společnost – 

v počtu 19 rodinných firem a zbývající čtyři právní formy v souhrnném počtu 7 rodinných 

firem. Toto rozložení odpovídá rozložení firem v ČR.  
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Následující zjištění se týkají čerpání dotací. Ze zkoumaného vzorku bylo zjištěno, 

že dotace čerpají právě nejčastěji zastoupené tři právní formy společností uvedené výše. 

Vzhledem k tomu, že účelem tohoto článku je vyhodnotit možnou souvislost mezi čerpáním 

dotací a marketingovou vitalitou budou dále objektem zájmu pouze tyto tři segmenty. Níže 

uvedená Tabulka č. 3 zobrazuje tři segmenty rodinných firem, které čerpají dotace a konkrétní 

počet z jednotlivého segmentu, který dotace čerpá a nečerpá.  

Tabulka č. 3: Právní formy společností vs. dotace 

Právní forma Celkem firem Čerpá dotace Nečerpá dotace 

101 Fyzická osoba 35 9 26 

112 Společnost s 

ručením  

omezeným 

141 57 84 

121 Akciová 

společnost 

19 12 7 

Celkem 195 78 117 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celkový počet zkoumaných rodinných firem je 202. Z tohoto počtu čerpalo dotace 

78 rodinných firem, tj. 38,6 %, což je více jak třetina firem. Překvapivě v tomto vzorku s.r.o. 

více nečerpají dotace (84 firem), než čerpají (57 firem). Stejně tak u fyzické osoby převažuje 

nečerpání dotací (26 firem) oproti fyzickým osobám, jež čerpají (9 firem). V tomto vzorku 

firem naopak u a.s. převažuje čerpání dotací (12 firem) nad počtem nečerpání (7 firem). 

Výsledek zjištění je dán výběrem firem studentů a nelze výsledky nějak zobecňovat.  

Lze však říci, že firmy se celkem dobře orientují v dotační problematice, mohou mít 

kvalifikovaně proškolené zaměstnance, nebo dotační projekty jim může zpracovávat 

profesionální firma. V dotacích firmy mohou vidět posílení své konkurenceschopnosti, nebo 

možnost nové tržní příležitosti a expanze. 

Výzkumným cílem tohoto článku bylo vyhodnotit čerpání dotací rodinnými firmami 

a jejich možný vliv na marketingovou vitalitu firem. Zjištění a výsledky zobrazuje Tabulka č. 4 

a Tabulka č. 5.  
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Tabulka č. 4: Firmy čerpající dotace vs. marketingová vitalita 

Právní forma Počet 

firem 

Objem dotací 

(v Kč) 

Marketingová 

vitalita (průměr) 

Nejvyšší bodové 

hodnocení 

Nejnižší 

bodové 

hodnocení 

101 Fyzická 

osoba 

9 10 385 021 45,70 73,25 28,13 

112 Společnost 

s ručením 

omezeným 

57 285 569 129 45,02 73,75 15,25 

121 Akciová 

společnost 

12 244 502 667 59,44 85 14,38 

Celkem 78 540 456 817 50,05 - - 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka č. 5: Firmy nečerpající dotace vs. marketingová vitalita 

Právní forma Počet firem Marketingová 

vitalita (průměr) 

Nejvyšší bodové 

hodnocení 

Nejnižší bodové 

hodnocení 

101 Fyzická osoba 26 39,28 63,63 4,38 

112 Společnost s 

ručením omezeným 

84 43,01 91,25 1,5 

121 Akciová 

společnost 

7 43,59 64,88 18,75 

Celkem 117 41,96 - - 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při porovnání a posouzení výsledků z výše uvedených dvou tabulek lze konstatovat, 

že lepší marketingovou vitalitu mají firmy, které čerpají dotace. Průměrné bodové ohodnocení 

je 50,05. Firmy, které nečerpají dotace, vykazují bodové ohodnocení 41,96. Toto zjištění 

jednoznačně potvrzuje hypotézu, že firmy, které čerpají dotace, mají i vyšší hodnocení 

marketingové vitality. Nicméně autorka konstatuje, že vzhledem k nízkému počtu 

respondentů uvedené zjištění nelze zobecňovat v tom smyslu, že by firmy čerpající dotace byly 

vitálnější než firmy, které dotace nevyužívají. Zjištění lze využít jako předpoklad pro 

kvantitativní výzkum o vyšším počtu náhodně vybraných firem.  

Za pozornost stojí skutečnost, že  hodnocených  78 firem vyčerpalo dotace v objemu 

540 456 817 Kč. Více než polovinu této částky čerpalo 7 společností. Jsou to velké 

potravinářské, průmyslové, nebo zemědělské společnosti; např. společnost Emco (výrobce 

mysli) čerpala téměř 38 mil. Kč z dotačního projektu od MPO a Ministerstva pro místní rozvoj. 

Předmětem projektu je modernizace technologií pro kontrolu kvalitativních parametrů 

výrobního procesu pro výrobu mysli a sušenek (Emco, 2018). Další velkou společností je 
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Zemědělský podnik Albrechtice, který čerpal téměř 48 mil. Kč od Ministerstva zemědělství 

a Státního zemědělského intervenčního fondu.2  

Největší objem dotací uvolnilo MPO, a to 320 897 085 Kč (čerpalo 22 společností), 

Ministerstvo zemědělství 57 446 834 Kč (čerpalo 8 společností), Ministerstvo pro místní rozvoj  

poskytlo 52 210 481 Kč  (čerpalo 7 společností) a Úřady práce poskytly celkem 27 804 833 Kč 

(čerpalo 52 společnosti). Vzhledem ke skutečnosti, že dotace čerpalo ze zkoumaného vzorku 

78 společností a 52 z nich čerpalo dotace z Úřadu práce, svědčí to o zodpovědném, nicméně 

i nutném, přístupu společností ke vzdělávání svých zaměstnanců, ke zvýšení jejich znalostí 

a odbornosti, potažmo ke zvýšení konkurenceschopnosti firem vedoucí k získání většího 

tržního podílu a udržení stabilního a pevného postavení na trhu. 

Nejvíce čerpaly s.r.o., ovšem s přihlédnutím k počtu firem efektivnější v čerpání byly 

a.s., kde částka 244 502 667 Kč připadá na 12 společností a téměř stejná částka připadá 

v případě s.r.o. na 57 společností. Z uvedeného lze konstatovat, že společnosti a.s. čerpají 

efektivněji, mají kvalifikované zaměstnance pro dotační politiku, nebo si mohou snáze dovolit 

pro vytvoření dotační žádosti a investičního záměru specializovanou externí firmu. Logicky lze 

též vydedukovat, že tyto firmy mají najaté marketingové odborníky, kteří zajišťují jejich 

vysokou marketingovou vitalitu. Uvedené nejnižší bodové ohodnocení marketingové vitality 

(4,38 a 1,5) by svědčilo v neprospěch firem nečerpajících dotace. Hodnocení jsou subjektivní 

v případě konkrétního hodnotitele a výstup na základě dvou čísel taktéž nelze zobecnit.  

Závěr  

Rodinné podnikání je aktuálně diskutovaným tématem. Ať je to proto, že v současné době 

probíhají kroky k legislativnímu ukotvení „rodinného podnikání“, nebo proto, že v mnoha 

rodinných firmách dochází ke generační výměně a nástupu nové generace. Účelem sepsání 

tohoto článku bylo zkoumat vliv čerpání dotací na marketingovou vitalitu českých rodinných 

firem. 

Problematika dotací je nyní v ČR aktuální. Dotační program na období 20142020 

se blíží k závěru. Některým firmám mohou dotace významně pomoci k rozvoji. Některé firmy 

jsou ovšem na dotacích do jisté míry závislé (AMSP, 2017). Obecně je možno v dotacích vidět 

určitou ambivalenci. Na jedné straně mohou firmám napomoci k růstu a prosperitě, ale na straně 

druhé si firma může na dotace „vypěstovat“ určitou míru závislosti (Tomášková, Havlíček, 

2018). To může být pro firmy velmi nebezpečné, vzhledem ke končícímu období dotačních 

                                                           
2 Konkrétní výši dotace lze dohledat v rejstříku ARES. 
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programů v roce 2020. Z tohoto výzkumu je pro problematiku dotací následující zjištění. 

Ze vzorku 202 rodinných firem dotace čerpá 78 firem, tj. 38,6 %, což je více než třetina. 

Celkový objem dotací činí 540 456 817 Kč, který čerpají tři segmenty firem statistické právní 

formy fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, 

společnost s ručením omezeným a akciová společnost.  

Další zjištěné výsledky jsou v oblasti vitality, a to následující. Ohodnocení 

marketingové vitality v Tabulce č. 1 demonstruje, že lze v rámci sebehodnocení dosáhnout 

až na 100 bodů. Hodnoty, které byly zjištěny u firem čerpajících dotace – 50,05 bodů – jsou 

v poloviční hodnotící škále a bodové ohodnocení 41,96 u firem nečerpajících dotace se blíží 

polovině hodnotící škály. Jak bylo výše zmíněno v diskusi k výsledkům, daná zjištění nelze 

zobecňovat a lze je použít pro další výzkum kvalitativní, kde by byla analyzována konkrétní 

firma či její obor podnikání, pro výzkum kvantitativní, kde bude hodnocen vyšší počet 

respondentů. V případě hodnocení marketingové vitality se též naráží na problém, že pojem 

marketing není všemi majiteli malých a středních firem jednotně vnímán – mnohdy jsou 

jednotlivé jeho nástroje používány intuitivně a majitelé je nevnímají jako nástroje marketingu 

(Petrů, Havlíček, Tomášková, 2018). Zřejmě i nadále, zejména u malých firem, převažuje 

prakticismus, intuitivní přístup či nahodilost (Petrů, Zich, 2017).  

Dalším námětem na výzkum z těchto získaných dat může být zjištění možné souvislosti 

marketingové vitality, dotací a odvětví, v němž firmy působí. 

Příspěvek je výstupem řešení projektu č. 7427/2018/04 s názvem Evaluace vitality rodinného 

podnikání s využitím účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum Vysoké školy 

finanční a správní, a.s. 
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What were the risks the Czech insurance market faced 

at Solvency II Day One? 

Pavel Wünsch 

Abstract 

Solvency II introducing a new risk-based system defining the capital requirement needed when 

considering all material quantifiable risks the insurance undertaking is exposed to. 

The principal aim of this study is to present a quantitative research dealing with 

evaluation of the level of risks, in connection with model used to calculate a capital 

requirements, which the participants on the Czech insurance market are exposed to. As the 

measurement unit was used the Solvency Capital Requirement at opening Solvency II 

information – Day One. 

The analysis shows that the standard formula users are the most exposed to underwriting 

risks and then to market risks. The entities using partial internal model are principally the most 

exposed to market risk and then to underwriting risks. 

Key words 

Insurance risk, Solvency II, Solvency capital requirement, Solvency and financial condition 

report, Day One reporting 

JEL classification  

G22 

Introduction 

Solvency II is being introduced in response to escalating a need for protection the public 

interest, policyholders and beneficiaries and market development. Solvency II regulation aim 

is to harmonize insurance supervision and to effect greater consistency across the measurement 

of capital. This risk-based system first identify the risks an undertaking is exposed to and second 

to allocate capital accurately to the identified risk. The needed capital is expressed in form 
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the Solvency Capital Requirement (“SCR”), which can be calculated using the standard 

formula´s approach, a partial internal model or a full internal model. 

The set of implementing rules for Solvency II, is laid down primarily in Directive 

2009/138/EC (“Directive”) and its implementing measure Commission Delegated Regulation 

(EU) 2015/35 (“Delegated Regulation”), which came into force in the EU on the January 1, 

2016 and was transposed into Czech legislation in September 23, 2016. Given this timeline the 

undertakings in scope of solvency regime were required to submit opening Solvency II 

information at May 20, 2017, applied to annual reporting periods beginning on January 1, 2017, 

commonly referred to as Day One reporting.  

The aim of this study is to present a qualitative findings on the types of risks under 

Solvency II classification to which undertakings might be exposed to. And to present 

quantitative research related to risks which is either insurance segment or individual 

undertakings on Czech insurance market expose to, split according to the type of model used 

to calculate a capital requirements. 

The research sample was based on lists of regulated and registered financial market 

participants provided by Czech National Bank. As of January 1, 2017 was registered 

30 insurance undertakings, of which 6 undertakings were excluded mainly due to data 

unavailability or essential incoherence with the sample.  

The data source for the research was The Solvency and financial condition report 

(“SFCR”), disclosed publicly and on an annual basis on website of particular undertaking. 

So far there is not available any similar research with such an outcome. The topic related 

to risks was already addressed by Liebwein (2006), who in his case study demonstrates 

the benefits, besides fulfilling the regulatory obligations to calculate capital requirement, and 

wide possibilities of using the internal model in supporting risk-based business decisions, 

structuring reinsurance and other corporate decisions. Or Embrechts et al. (2009) who 

in the paper summarized some of the issues underlying the quantitative modelling of risks 

in insurance and finance. The topic of Solvency II is solved by Korbasova (2014), who in her 

papers present the overview of Solvency II principles, that confirms the need for a new solvency 

regime but also predicts termination of small insurance undertakings leading to merges of these 

small undertakings. Close to the topic are Cifuentes and Charlin (2016) who already addressed 

the correlation assumptions related to risks, namely operational risk, in the aggregation process. 
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1 The risks captured in the Solvency Capital Requirement  

The Directive (2009) prescribes, that all material quantifiable risks the undertaking is exposed 

to shall be taken into account in the calculation of Solvency Capital Requirement. As laid down 

in Article 101 of Directive, SCR shall cover at least the risks:  

a) non-life underwriting risk; 

b) life underwriting risk; 

c) health underwriting risk; 

d) market risk; 

e) credit risk; 

f) operational risk. 

The specified risks shall reflect possible losses due to risk of loss or of adverse change 

in the value of assets and/or liabilities. The characteristics and assumptions related to the risks 

are addressed in following definitions. 

1.1 Non-life underwriting risk  

For the purposes of the Directive (2009), the “underwriting risk” is defined as the risk of loss 

or of adverse change in the value of insurance liabilities, in relation to the perils covered, due 

to inadequate pricing and provisioning assumptions.  

That in the case of non-life underwriting risk means the risk of change in the value 

of insurance liabilities, resulting from fluctuations in the timing, frequency and severity 

of insured events, pricing and provisioning assumptions and amount of claim settlements.  

1.2 Life underwriting risk  

The life underwriting risk shall reflect the risks arising from life insurance obligations, 

in relation to the perils covered and the processes used in the conduct of business, particularly 

risks resulting from changes in the level, trend or volatility of mortality and disability-morbidity 

rates, the change in expenses and the revision rates applied to annuities and to state of health 

of the person insured, further policyholder behaviour and also uncertainty in assumptions 

related to extreme or irregular events. 
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1.3 Health underwriting risk  

The health underwriting risk module shall reflect the risk arising from the underwriting of health 

insurance obligations, whether it is pursued on a similar technical basis to life or non-life 

insurance. 

1.4 Market risk  

In accordance with the Directive (2009), the market risk is defined as the risk of loss or 

of adverse change in the financial situation resulting, directly or indirectly, from fluctuations 

in the level and in the volatility of market prices of financial instruments which have an impact 

upon the value of the assets and liabilities of the undertaking. The market risk includes 

the sensitivity of the values of assets and liabilities due to changes in the term structure 

of interest rates and the level or in the volatility of credit spreads and currency exchange rates, 

as well as risks stemming either from lack of diversification in the asset portfolio. 

1.5 Credit risk  

As defined in Directive (2009), the credit risk means the risk of loss or of adverse change 

in the financial situation, resulting from fluctuations in the credit standing of issuers 

of securities, counterparties and any debtors to which insurance undertaking is exposed. 

The counterparty default risk shall reflect possible losses due to unexpected default, or 

deterioration in the credit standing of the counterparties and debtors of insurance undertaking. 

1.6 Operational  

The operational risk is defined as the risk of loss arising from inadequate or failed internal 

processes, personnel or systems, or from external events. For the Solvency II purposes 

the operational risk shall also include legal risks and exclude any risks arising from strategic 

decisions, as well as reputation risks. 

Dependencies among the risks are non-linear, underwriting, market and credit risk are 

aggregated using standardized correlation matrix, which leads to the benefit of diversification1. 

                                                           
1 Diversification effects means the reduction in the risk exposure of undertakings related to the diversification 

of their business, resulting from the fact that the adverse outcome from one risk can be offset by a more 

favourable outcome from another risk. 
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These individual risk are comprised in the Basic Solvency Capital Requirement (“BSCR”), 

using a standard linear formula defined in Delegated Regulation (2015): 

𝐵𝑆𝐶𝑅 =  √∑𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑖, 𝑗) ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑖 ∗ 𝑆𝐶𝑅𝑗

𝑖,𝑗

 + 𝑆𝐶𝑅𝑖𝑛𝑡 

The SCR is determined as BSCR plus the capital requirement for operational risk plus 

the adjustment for the loss-absorbing capacity of technical provisions and deferred taxes2. 

2 The overall  risk exposure  

A sample of 24 solo insurance undertakings consists of a one undertaking performing life 

insurance activities only, 9 undertakings performing non-life insurance activities and 14 

undertakings pursuing both life and non-life insurance activities (also called composite 

undertakings). Based on the information declared by each undertaking in its SFCR, it was found 

that 88% of the undertakings in the sample were standard formula users, only 12% of the entities 

used partial internal model and none of undertaking used full internal model to calculate its 

SCR. Type of undertakings versus type of model used to calculate the capital requirement is 

shown on the graph below. 

                                                           
2 The impact of adjustment is not a part of this research. And the impact of the adjustment on overall risk is 

neglected. 
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Fig. 1: Type of business and type of model applied 

Source: CNB (2018), 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB33.SUBJECTS_COUNTS_DETAIL?p_lang=en&p_DATUM=01.01.

2017&p_ses_idx=26 and authorial computation. 

Below in the particular chapter is presented the ranking of the risks according to their 

proportion to the total capital requirement, per segment (i.e. split per pursuing activities). 

In case of standard formula this was calculated in three steps. Firstly, the simple sum of capital 

requirements per risk before diversification per individual undertaking was aggregated using 

standard formula for BSCR, secondly the total diversification benefit was allocated 

to the individual risks using the standard formula modified as3: 

 

𝑆𝐶𝑅𝑗 =  
𝑆𝐶𝑅𝑖

𝐵𝑆𝐶𝑅
 ∑𝑆𝐶𝑅𝑗

𝑛

𝑗=1

∗  𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑖, 𝑗) 

And thirdly the overall ratio, and according to that the ranking, was calculated 

as the proportion of capital requirement after diversification related to individual risk to simple 

                                                           
3 Using the parameters as defined in the Directive (2009). 
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sum of the capital requirements (source for data in the Tabs.). The overview of the proportion 

of individual risk within the undertaking in the sample, was calculated as the share of the value 

of the capital requirement after taking into account the diversification benefit in proportion 

to the simple sum of the capital requirements (source for data in the Figs.). 

Following an internal model calculation the pattern for allocation the diversification 

benefit among the risk is not known, thus for aggregation purposes of capital requirements was 

used a simple sum of capital requirements, whether through a segment or undertakings. 

2.1 Undertakings pursuing life activities  

In the case of a life insurance segment, the top risks are health underwriting risk, followed by 

market risk and life underwriting risk, where these three risks together represent 95% 

of the SCR after diversification. The rank and share of risks on total is shown in table below. 

Tab. 1: Risk overview on aggregated level 

Rank 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Risk 
Health UW 

Risk 

Market 

Risk 

Life UW 

Risk 

Operational 

Risk 

Credit 

Risk 

Non-Life 

UW Risk 

Share 77% 9% 9% 4% 1% 0% 

Source: authorial computation 

2.2 Undertakings pursuing non-life activities  

The aggregated result for non - life segment indicates that the undertakings are the most exposed 

to the non-life underwriting risk followed by market risk and credit risk of the counterparty, 

where these three risks together represent 88% of the SCR after diversification. The rank and 

share of risks on total is shown in table below. 

Tab. 2: Risk overview on aggregated level 

Rank 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Risk 
Non-Life 

UW Risk 

Market  

Risk 

Credit 

Risk 

Operational 

Risk 

Health UW 

Risk 

Life UW 

Risk 

Share 55% 19% 14% 9% 3% 0% 

Source: authorial computation 
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In most cases, a similar pattern can be seen when looking at the particular risks across individual 

companies in the sample. It can be seen in the chart, that a prime risk is the risk coming from 

core underwriting activity, followed by market risk and counterparty default risk. 

Fig. 2: Proportion of individual risks per undertaking 

Source: authorial computation 

2.3 Undertakings pursuing both life and non -life activities using standard 

formula 

In the case of composite undertakings using the standard formula, the most dominant risks are 

life underwriting risk, market risk and non-life underwriting risk, where these risks represents 

87% of SCR after diversification. The rank and share of risks on total is shown in table below. 

Tab. 3: Risk overview on aggregated level 

Rank 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Risk 
Life UW 

Risk 

Market  

Risk 

Non-Life 

UW Risk 

Operational 

Risk 

Credit 

Risk 

Health 

UW Risk 
Intang. 

Share 42% 31% 14% 6% 5% 1,5% 0,5% 

Source: authorial computation 

The specificity of this sample is that one undertaking also calculated the capital 

requirement for intangible assets. Intangible assets risk is specified in Delegated Regulation 
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(2015), where are set a strict conditions for recognition and valuation of intangible assets which 

are later subject to stress. 

Fig. 3: Proportion of individual risks per undertaking 

Source: authorial computation 

2.4 Undertakings pursuing both life and non-life activities using partial  

internal model  

In case of composite undertakings using a partial internal model there is the change in rank 

of significant risk compared to the previous results of composite undertakings. The most 

significant risks became the market risk, followed by underwriting risks for life and non-life 

segment. 

Tab. 4: Risk overview on aggregated level 

Rank 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Risk 
Market  

Risk 

Life UW 

Risk 

Non-Life 

UW Risk 

Credit 

Risk 

Operational 

Risk 

Health UW 

Risk 

Share 33% 24% 20% 15% 7% >1% 

Source: authorial computation 

However, between the undertakings is a difference in the extent of use of the partial 

internal model, while Kooperativa pojišťovna and Česká podnikatelská pojišťovna use internal 
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model only for non-life underwriting risk, whilst Česká pojišťovna uses an internal model 

for all the risks, except for operational risk. There is a disproportion between the use 

of the internal model and the standard formula when calculating the capital requirement. 

Fig. 4: Proportion of individual risks per undertaking 

Source: authorial computation 

Conclusion 

The Solvency II regime was a reaction of financial sector in the European Union on a need 

of robust and risk sensitive solvency system, which identify the risks an undertaking is exposed 

to and allocate required capital accurately to the identified risks.  

Solvency II Directive specifies six particular risks: non-life underwriting risk, life 

underwriting risk, health underwriting risk, market risk, credit risk and operational risk, which 

shall be all material quantifiable risks the undertaking is exposed to in case of unexpected 

losses. 

The undertakings in the sample are 88% standard formula users and only 12% partial 

internal model users. 

In case of standard formula users, the assessment of the rank of individual risks and its 

proportion of capital requirement on total capital requirement, across the insurance market split 

by insurance activity, shows that undertakings pursuing life, non-life as well as both activities 
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are the most exposed to underwriting risk, secondly the market risks, followed 

by the operational risk and that regardless of the performed activity. A similar pattern is then 

reflected in the risks structure of individual undertaking. 

In case of a partial internal model users, the highest exposure is represented 

by the market risk, followed by the underwriting risk. On the contrary the operational risk 

became almost insignificant. And a similar pattern, observed across the segment, is reflected 

in the risk composition of individual undertakings. 

The research outputs cannot neither confirm nor refute Korbasova´s (2014) view, 

as the risk structure (respectively the relevant capital that is produced) is only a part of solvency 

ratios possibly used for evaluation any upcoming capital deficiency. However, the change 

in the method of aggregation of the capital requirement for operational risk, as presented 

by Cifuentes and Charlin (2016), could potentially affect, in form of diversification benefit, 

the structure of the risks to which the undertaking or the market is exposed to. 

The results presented above, may be partially influenced by the size of the sample, 

inparticular with respect to the undertaking pursuing life activity only, where the size 

of the sample is insufficient for the number of observations. And for the undertakings using 

a partial internal model, the sample is not large enough and there is also a high diversity 

in applying internal model on particular risk. 
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