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Plenární zasedání
Teoretické aspekty konkurence
Alena Zemplinerová

Abstrakt: Konkurence je pro ekonomické myšlení klíčová, přesto ekonomická teorie nepodává jednoznačnou
definici konkurence. Konkurence má v ekonomii mnoho významů a vývoj konceptů a modelů konkurence je do
značné míry spjat s historií ekonomického myšlení a s blahodárnými dopady konkurence na ekonomiku.
Poznatkem současné ekonomie je, že konkurence se nemusí odehrávat pouze při velkém počtu firem na trhu, že
konkurence souvisí s překážkami vstupu do odvětví, se změnou technologií a inovacemi.
Klíčová slova: Konkurence, tržní struktura, chování firem, efektivnost
Summary: Competition is a key concept for economic thinking; despite it economics does not provide
unanimous definition of competition. Competition has many meanings which developed in the course of the
development of economic thinking and effects of competition on the economy. Modern economy argues that big
number of firms is not necessary for competition, competition is related to barriers to entry, change of
technology and innovation.
Key words: Competition, market structure, behavior of firms, efficiency

ÚVOD
‘Konkurence je rivalství mezi jednotlivci (nebo skupinami či národy) a vzniká vždy, když se dvě a více stran
snaží o něco, co nemohou všichni získat‘. Konkurence existuje od doby, kdy existuje lidstvo. Darwin si půjčil
koncept konkurence od Malthuse a aplikoval jej na zvířecí říši tak jako ekonomové jej aplikovali na lidské
chování.1Koncept konkurence je nepochybě pro ekonomické myšlení klíčový.2 Přesto, zeptáte-li se ekonoma co
je to konkurence, nedostanete jednoznačnou odpověď.
Konkurence může mít mnoho přívlastků – může být svobodná, volná, dokonalá konkurence, nedokonalá,
monopolistická, zdravá, nekalá, destruktivní, funkční, oligopolní nebo mezinárodní – to vše jsou pojmy, se
kterými se setkáváme v ekonomické literatuře. Odpověď na otázku „co je konkurence“ bude zřejmě záviset do
značné míry na tom, ve které době se ptáte, koho se ptáte a který aspekt konkurence chcete zdůraznit. Odpověď
na otázku co je konkurence bezprostředně souvisí s jejími efekty a dopady na ekonomiku.
Při vysvětlování fenoménu konkurence se v podstatě prosazují dva hlavní aspekty – konkurence jako struktura
trhu a konkurence jako chování firem. V případě tržní struktury jsou rozhodujícími charakteristikami počet firem
na trhu, jejich podíl na trhu (tržní koncentrace) a překážky vstupu na trhu. V případě chování firem pak
stanovování cen a množství, investice, výdaje na reklamu, výzkum a vývoj apod. Konkurenční chování pro
většinu podnikatelů znamená snižování cen, snižování nákladů, diferenciace výrobku a inovace. Pro spotřebitele
nebo zákazníky konkurence znamená nízké ceny, možnost volby a výběru mezi dodavateli a široký sortiment
výrobků. Oba výše zmíněně aspekty konkurence se vzájemně nevylučují, ale doplňují se.
Konkurence je přirozeně spojována s ekonomickou efektivností. Toto spojení sahá až k A. Smithovi, který
v “Pojednání o podstatě a původu bohatství národů” hovoří o neviditelné ruce, jež vede jednotlivce k dosažení
cíle, o který mu nejde, a který přesto přispívá k blahobytu společnosti. A to, že jemu o nic takového nejde,
nemusí být společnosti nějak na újmu. Tím, že jednotlivec jde za svým vlastním zájmem, prospěje mnohdy
zájmu společnosti vydatněji, než když mu chce opravdu prospět. Pekař peče housky, protože mu to přináší zisk
1
2

„The New Palgrave: A Dictionary of Economics“ str. 531
Zadáte-li heslo „konkurence“ JSOR nabídne 67 tisíc odkazů v odborných ekonomických časopisech, Googel, více než
2 miliony odkazů
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a snaží se přitom uspokojí chutě kupujících. To, že houska bude kvalitní, nebude předražená a přitom zdroje
budou efektivně využity, zajišťuje konkurence.
A. Smith a další klasikové dávali konkurenci do souvislosti především s alokací vzácných zdrojů, tedy s alokační
efektivností, neuvažovali ale zdroje produkční efektivnosti a a dynamický aspekt konkurence ve smyslu
technologické změny a inovací, tedy proces, který ve své práci pojednal J. Schumpeter a popsal jako koncept
„tvořivé destrukce“.3
Ve svém příspěvku se nejprve věnuji stručnému historickému vývoji teoretických konceptů konkurence
a překážkám vstupu do odvětví. Dále se soustředím na vztah konkurence a efektivnosti ve snaze zdůraznit, že
konkurence znamená především proces a změnu. Příspěvek uzavřu několika poznámkami ohledně vztahu
teoretických konceptů konkurence a soutěžní politiky.

HISTORICKÝ POHLED
Tento příspěvek není vhodný pro hlubší prezentaci historického vývoje konceptů konkurence, ale stručný nástin
snad bude užitečný. Klasičtí liberálové přemýšleli o konkurenci ve smyslu chování firem a “konkurování si” a ne
ve smyslu tržní struktury. Když chtěl A. Smith vysvětlit proč omezená nabídka vede k vyšší ceně a převis
nabídky vede ke snížení ceny, hovořil o konkurenci mezi kupujícími nebo konkurenci mezi prodávajícími.
Konkurence byla chápána jako proces, proces, jehož prostřednictvím je dosahována nová rovnováha na trhu.
A. Smith sice konkurenci nedefinoval, poukázal nicméně na její předpoklady. Ohledně počtu firem na trhu říká,
že by měl být dostatečný k tomu, aby eliminoval mimořádné zisky, a že intenzita konkurence roste s počtem
rivalů. Nevznáší požadavek homogenity výrobku a nevylučuje tedy konkurenci, která později získala přívlastek
‘monopolistická‘. Mezi podmínky existence konkurence zahrnul především požadavek nezávislého rozhodování
firem na trhu, a tím ovšem zároveň vyloučil oligopolní konkurenci. Zdůrazňoval však nutnost a dostupnost
informace o tržních příležitostech a svobodu rozhodovat se a konat podle této znalosti. Také hovoří o dostatečně
dlouhé době nutné k tomu, aby zdroje plynuly ve směru a množství, které si přejí jejich vlastníci.4
J.S. Mill ve svém díle říká, že jenom ‘díky zásadě konkurence má politická ekonomie nárok mít charakter
vědy’.5 Klasičtí liberálové formulovali nicméně předpoklady konkurence relativně volně. Nerealistické a vysoce
abstraktní předpoklady konkurence se objevují až v 19. století, když začíná do ekonomie pronikat matematika. S
ní vstupuje požadavek velikého počtu prodávajících, požadavek homogenního produktu a další předpoklady jako
jsou dokonalá informovanost o současných a budoucích podmínkách a trhu, nekonečná dělitelnost vstupů a
výstupu. V tomto duchu byla definována dokonalá konkurence a rovnováha na trhu v závislosti na množství
nabízeném konkurenty a v závislosti na počtu konkurentů za podmínky maximalizace zisku. První matematickou
a elegantní formulaci konkurence mezi výrobci podal A. Cournot6, který řešil rozhodovací problém výrobce
maximalizujícího zisk a rozhodujícího se o množství homogenního produktu a došel k závěru, že výsledkem
konkurence je snížení ceny. Formulaci modelu dokonalé konkurence tak jak jej známe z dnešních učebnic
mikroekonomie podal F. Knight7, který vyjmenovává charakteristiky, které by ideálně měla mít dokonalá
konkurence, přičemž klade důraz na volný vstup na trh. Historický vývoj modelu dokonalé konkurence popisuje
vynikajícím způsobem G. Stigler.8
Snaha přiblížit předpoklady modelu dokonalé konkurence reálným trhům vedla ekonomy ke konstrukci modelů,
které některé z předpokladů uvolňují a které modelují tzv. nedokonalou konkurenci. E. Chamberlin9 uvolňuje
předpoklad homogenity výrobku jako vlastnosti dokonalé substituce mezi výrobky a definuje konkurenci na
základě diferenciace produktů. Výrobky jsou diferencované v důsledku kvality, fyzických vlastností, kvalitě
servisu, balení, umístění nebo díky informaci, kterou o výrobku má spotřebitel. Podstatné je, že spotřebitel
vnímá jinakost výrobku, která způsobuje, že některým výrobcům (značkám) dávají přednost před jinými.
3

Schumpeter, J. A. 1942. Capitalism, socialism and democracy. New York: Harper and Brothers.
Smith, A. [1776] 1937. The wealth of nations. New York: Modern Library.
5
Mill J. S., Principles of political economy, (1948 [1848] str. 147, citováno podle Vickers J., Concepts of Competition, 1995,
Oxford Economic Papers, New Series, Vol., 47 No. 1, January, str. 1-23
6
Cournot, A. [1838] 1929. Researches into the mathematical principles of the theory of wealth. New York: Macmillan.
7 Knight, F. H. 1921. Risk, uncertainty and profit. Boston: Houghton Mifflin
8 Stigler, G. J. 1957. Perfect competition, historically contemplated. Journal of Political Economy 65 (February):1–17.
9
Chamberlin E., 1933, The Theory of Monopolistic Competition, Cambridge, Harvard University Press
4
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V případě značky vykazuje určitá část poptávajících určitou věrnost, loajalitu. Diferenciace a s ní spojené
náklady na změnu dodavatele tak představuje určitou překážku pro vstup na trh.
V 70. letech H. Demsetz10 poukázal na to, že i v odvětví s několika málo firmami může vládnout konkurence,
pokud neexistují překážky pro vstup konkurence. Koncept potenciální konkurence, tedy hrozby vstupu nové
firmy na trh je rozvinut v teoretické práci W. Baumola, J. Panzara a R. Williga 11, kteří ukázali, že chování
oligopolních firem závisí na tzv zapuštěných nákladech (sunk cost). Trhy jsou dobyvatelné (contestable), pokud
na ně mohou firmy rychle vstoupit, pokud odvětví dosahuje mimořádného zisku a mohou také rychle a s nízkými
náklady vystoupit. Na takto dobyvatelných trzích se firmy chovají jako v dokonalé konkurenci – ceny se rovnají
mezním nákladům a nepoužívají cenové strategie. Naopak na trhy, u nichž vstup je spojen se značnými
zapuštěnými náklady, firmy vstupují neochotně a firmy na trhu tak mohou po delší období dosahovat
mimořádných zisků.
V současné době je modelována především oligopolistická konkurence pomocí teorie her. Modely oligopolu
uvolňují nejen požadavek velkého počtu soutěžících ale také požadavek volného vstupu. Jejich základním rysem
je vzájemná závislost rozhodování firem na trhu a ta je výrazná při malém počtu firem. Základní modely
oligopolní konkurence představují nekooperativní hry. Chování firem je specifikováno nejen počtem firem
a možností vstupu do odvětví, ale také očekáváním ohledně počtu konkurentů skutečných a potenciálních
konkurenčních firem. Chování firem je popsáno volbou „strategické proměnné“ (cena, množství, kapacita,
umístění) a očekáváním firem ohledně akce a reakce na rozhodnutí či chování ostatních firem na trhu.
Specifikace tržní struktury a konkurence na trhu se podobá v mnoha ohledech definování pravidel hry pro
vzájemnou interakci firem na trhu již zavedených (incumbents) a firem na trh vstupujících. (Shy str. 59)12
Proto také poznatkem současné ekonomie je, že konkurence se nemusí odehrávat pouze při velkém počtu firem
na trhu, ale ke konkurenci stačí pouze dvě nebo několik firem na trhu. A nejen to, konkurenčně ve smyslu
stanovení ceny blízko mezním nákladům se může chovat i firma v monopolním postavení. O chování firmy
rozhoduje charakter překážek vstupu do odvětví a hrozba vstupu od potenciální konkurence. Pro oligopolní
konkurenci je důležité, zda a jaké existují bariéry vstupu jiných firem na daný trh – to ovlivňuje strategii a chování
firmy. Charakter těchto překážek určuje, jak rychle a s jakými náklady může vzniknout konkurence.

PŘEKÁŽKY KONKURENCE
Na cestě od konkurence k monopolu tedy leží překážky vstupu na trh (barriers to entry). Podobně jako v případě
definování konkurence, ani ohledně překážek vstupu nelze poskytnout jednoznačnou a vyčerpávající definici.
Obecně lze říci, že překážky vstupu na trh (a výstupu z trhu) jsou překážky konkurence. J. Bain13 definoval
překážky vstupu jako výhody firem na trhu etablovaných (incumbents) před firmami na trh vstupujícími.
Překážky vstupu na trh tvoří náklady výroby, které musí vynaložit nově vstupující, ale které nemají firmy na trhu
již fungující. Konkrétně to může být náročnost odvětví na kapitál, diferenciace produktu, výhoda v nákladech,
úspory z rozsahu, které umožní uzamčení (locking-in) do méně konkurenční struktury.

Strategické překážky konkurence jsou ty, které vytváří samotné firmy svým chováním, aby zabránily vstupu
nových konkurentů na trh. Ekonomie zabývající se organizací odvětví studuje zda investice do reklamy,
diferenciace produktů, výdaje na výzkum a vývoj a cenové strategie mohou zabránit novému vstupu na trh
neboli zachovat monopolní či dominantní pozici na trhu. Do chování, zabraňujícího vstup do odvětví, jsou také
zahrnovány všechny typy vertikálních omezení ve smlouvách a důsledkem je i zahrnutí vertikální integrace –
vertikálních fúzí do schvalovacích procedur, přičemž se argumentuje tím, že díky vertikální integraci mohou být

10

Demsetz H., 1968. Why regulate utilities? Journal of Law and Economics 11, April, 55-65
11 Baumol W., J. Panzar a R. Willig, 1982. Contestable Markets and the Theory of Industry Structure. New York: Harcourt
Brace Jovanovich
12 Shy O., 1995, Industrial Organization, Theory and Applications, MIT Press
13 Bain J., 1956, Barriers to New Competition, Cambridge, Mass.: Harvard University Press
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monopolní ceny a chování rozšířeny na trhy ležící „po proudu“ a „protiproudu“, resp. na trhy subdodavatelů
a odběratelů, resp. distributorů.
Soutěžní zákony se snaží odlišit překážky vstupu na trh, které jsou předpokladem efektivnosti od strategických
překážek vstupu, které jsou vytvářeny praktikami samotných velkých podniků na trhu zavedených jako například
loupeživá tvorba cen (predatory pricing) nebo vázaný prodej (tie-in sale). Zatímco v teorii lze pomocí teoretických
modelů odlišit konkurenční a monopolní chování, v praxi není mnohdy jednoduché rozdlišit chování, které je
konkurenčním bojem a vede k efektivnosti od chování, které je strategií vytvoření překážky vstupu. Ekonomové
a ekonomeři se snaží pro toto odlišení využít statistická data nebo expertní odhady obtížnosti vstupu na trh.
Výzkum ukázal, že některá z odvětví, která měla značné úspory z rozsahu a vysoké kapitálové nároky byla
v dlouhém období odvětví, do nichž relativně často vstupovaly nové firmy. Naopak empirický výzkum potvrdil
větší význam diferenciace produktu jako barieru vstupu v dlouhém období. Empirické studie, které se věnují
počtu vstupujících a vystupujících firem na trh ukazují, že z trhu, na který firmy často vstupují, také často firmy
vystupují. Velké firmy zůstávají déle na trhu a častější vstup je spojen s menší velikostí vstupujících
a vystupujících firem (viz. Např. Cave R. 1998)14. V dlouhém období jsou zřejmě ekonomické překážky vstupu
na trh odstraněny na základě tržních sil a konkurence. Jediné překážky, které dlouhodobě způsobují monopolní
chování jsou administrativní, tedy vládou vytvořené překážky vstupu na trh.
Na překážky vstupu na trh a do odvětví, které souvisí s vládní regulací vstupu do odvětví, patentovou politikou
a kontrolou základních vstupů poukazuje G. Stigler15. Mezi administrativní překážky patří nejen opatření
a procedury, které je třeba absolvovat při vstupu na trh, ale také patentová ochrana, dotace a subvence vybraným
podnikům. V případě patentu či licence je argumentováno ochranou investice do výzkumu a vývoje a očekává
se, že patentová politika bude podporovat inovace a efektivnost v dynamickém smyslu. Překážku konkurence
mohou vytvářet státy poskytováním státní pomoci podnikům z veřejných prostředků.
F. Hayek16 poukázal na to, že možnost každého jednotlivého účastníka směny využívat své znalosti pro své
účely je považována za jednu ze základních podmínek existence konkurenčního trhu. V případě trhu, který není
ovlivněn státními dotacemi a zásahy, nelze nikdy přesně předvídat chování ostatních účastníků obchodů
a účastníci obchodu jsou si rovni v možnosti předvídat situaci na trhu. Každý z nich má svůj omezený počet
z nekonečného množství informací, jež ve svém důsledku určují situaci na trhu. Nesplní-li se jeho očekávání, je
to důsledkem jeho individuální špatné kalkulace, naopak správné kalkulace vede k naplnění očekávání.
Vstoupí-li na trh stát se svými dotacemi, subvencemi a regulací, nepůsobícími na všechny účastníky soutěže, ale
pouze na jednoho či omezený počet, stávají se původní informace, jejichž správné využití vedlo k úspěchu,
zavádějícími. Ten, kdo kalkuloval správně, prohrává. Ten, kdo dostal dotaci, obvykle vyhrává. S neúspěchem
toho, kdo správně kalkuloval, počítal málokdo, a zásah státu se v podobě narušení volné soutěže řetězově šíří až
do velmi odlehlých oblastí ekonomiky. Trh se tím stává hrou, kde se hraje s vědomím, že kdykoli může přijít
nečekaný zásah shora, který přerozdělí karty tržních hráčů. Reakcí hráčů je znechucení hrou, odstoupení od hry,
změna hřiště nebo hra na dotace. 17

Jako zdroj administrativních překážek vstupu lze také identifikovat výjimky udělené státem či jinými správními
orgány, zaručujících exklusivitu zakotvenou v zákonech a nařízeních. Podniky často vynakládají nemalé úsilí
za účelem vytvoření takové překážky a získání monopolního postavení touto cestou. Vlády jednotlivých států
mohou dát přednost intervenci, která omezuje konkurenci. Vlády mohou být také zkorumpovány - náklady
na získání privilegií a výjimek, tedy monopolního postavení formou úplatků, financování politických kampaní,
14

Cave R., 1998, Industrial Organisation and New Findings on the Turnover and Mobility of Firms, Journal of Economic
Literature 36: 1947-82
15
Stigler G., 1968 The Organisation of Industry, Homewood, Illionois: R.D. Irwin
16
Hayek von F. A., The Use of Knowledge in Society, American Economic Review, 35, September 1945, 519-30
17
Zemplinerová, A. 2006, Efekty státní podpory podniků. Politická ekonomie, 2006, vol. 54, no. 2, s. 204-213. ISSN 00323233. IF 0.156
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a jiných forem ovlivnění byrokracie a legislativy s cílem zajistit si výlučná práva či vládní zakázky a vytvořit
administrativní překážky pro vznik konkurence mohou být nižší a spojené s nižším rizikem, než snaha zvítězit
v konkurenci na trhu cestou snížení nákladů či novým výrobkem. Velké podniky mají sice při tomto dobývání
rent (rent-seeking) výhodu, takovou výhodu však může získat i malý podnik, má-li dobré politické vazby.18

KONKURENCE A EFEKTIVNOST
Ekonomové se shodnou v tom, proč je konkurence důležitá a jaké jsou její efekty případně jaké plní funkce
v ekonomice. Konkurence umožňuje distribuci omezených zdrojů mezi vzájemně si konkurující ekonomické
činnosti, zajišťuje primární rozdělení výkonů na základě jejich ocenění trhem. Konkurence působí jako řídící
faktor protože tržní cena působí jako indikátor nedostatkovosti a nástroj alokace, selekce a koordinace
a v neposlední řadě má konkurence stimulační funkce, vytváří tlak na firmy a motivaci k získání výhody
ve směnném procesu prostřednictvím překonání svých soupeřů snižováním nákladů či technologickými
inovacemi. Je zřejmé, že konkurenční tlaky způsobují, že firmy hledají efektivní velikost, organizaci a vnitřní
uspořádání, které umožňuje produkční efektivnost. Konkurenční trhy vybírají a ponechávají ve hře pouze
nejlepší hráče – firmy, které nejefektivněji využívají zdroje a nabízí výrobky, které nejlépe uspokojují
spotřebitele a maximalizují jejich užitek.
Ekonomové zdůrazňují význam konkurence pro její dopad na blahobyt a efektivnost. V rámci neoklasického
modelu dokonalé konkurence je kauzalita mezi strukturou trhu, chováním firem na trhu a výsledkem
jednoznačná a jednosměrná. Tržní struktura determinuje chování firem a to determinuje výsledek. Tržní
struktura „dokonalá konkurence“ vede k tomu, že ceny jsou na úrovni mezních nákladů a alokace zdrojů je
optimální či efektivní, firmy si konkurují, inovují a uspokojují maximálně spotřebitele. Při takto jednoznačné
determinaci vztahů mezi strukturou, chováním a výsledkem je možné chování firem ze schématu vynechat
a odvozovat výsledek ze struktury trhu.
Modely oligopolu a monopolistické konkurence nepodávají vztahy tržní struktury a výsledku trhu tak
jednoznačné a černobíle, nicméně ukazují, že i v případě, že tržní struktura se odchyluje od ideálu dokonalé
konkurence, nemusí se výsledek - efektivnost a dopad na blahobyt - od ideálu dokonalé konkurence nutně
odchylovat. Trhy mohou být efektivní (nebo téměř efektivní) i pokud nejsou splněny předpoklady dokonalé
konkurence, například pokud je na trhu jen několik podniků.
Modely monopolistické konkurence a oligopolu vychází z toho, že kauzalita vztahů mezi tržní strukturou
a chováním firem není jednosměrná. Jak bylo řečeno výše, samotné chování a cenové strategie firem mohou
strukturu trhu ovlivňovat. Firmy na trhu etablované mohou investovat do rozšíření kapacit, které vzhledem
k existující poptávce nepotřebují, jen aby vyjádřily své odhodlání bojovat s konkurencí o monopolní postavení.
Firmy na trhu etablované mohou masivně investovat do výzkumu a vývoje, a snažit se tak odradit nové
konkurenty od vstupu na trh. Firmy mohou ovlivňovat poptávku a měnit preference spotřebitelů reklamními
kampaněmi. A konečně firmy mohou fúzovat. Tímto chováním mohou ovlivnit zpětně strukturu ve smyslu její
vyšší koncentrace a tendece k monopolu.
Model dokonalé konkurence se odlišuje od konceptu konkurence jako procesu soupeření (rivalry). Konkurence
je chápána více ve smyslu chování a to nejen ve vztahu k cenám v prostředí nejistoty a nerovnováhy. Koncept
dokonalé konkurence byl proto kritizován F. von Hayekem a J. Schumpeterem. Kritika se vztahovala jak
k implikacím modelu dokonalé konkurence pro produktivní efektivnost, tak pro dynamickou efektivnost, která
může být důležitější pro ekonomický růst než efektivnost alokační. R. Solow (1957) odhadl, že v USA
ve zpracovatelském průmyslu 80 % růstu produktivity (hrubé výroby na zaměstnance) 1909-1949 v USA lze
přičíst na vrub technologickému pokroku. 19

18 více např. Zemplinerová A., 2008, Úvod do organizace odvětví a trhů, Oeconomia VŠE Praha a tam uvedená literatura
19

inovace jsou považovány za výstup investice do výzkumu a vývoje (R&D
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Technologická změna ovlivňuje strukturu trhu v tom smyslu, že inovace zvýhodňují firmy, které jsou první
na trhu a znevýhodňují opožděně vstupující firmy, a tím určují strukturální podmínky odvětví a cenové strategie
jednotlivých hráčů na trhu. Firmy mohou investovat do výzkumu a vývoje značné prostředky jako předpoklad
budoucích inovací. Možnost každého jednotlivého účastníka směny využívat své znalosti pro své účely je
považována za jednu ze základních podmínek existence konkurenčního trhu (Hayek F., 1945). Podle Friedricha
A. von Hayeka je trh procesem nepřetržitých změn, nikoli stavem klidu.20 F. von Hayek (1945) proto zdůrazňuje
pojetí konkurence jako procesu objevování. Schumpeter (1942) vymezuje konkurenci jako tvořivou destrukci
a dynamickou teorii podnikatele - intuitivního objevitele tržní mezery uvádějícího na trh inovace. Tato aktivita
pak vede k tzv. kreativní destrukci, čili k narušení původní tržní rovnováhy, k realokaci výrobních faktorů
a k restrukturalizaci ekonomiky.
Dynamická interpretace konkurence je blízká rakouské škole ekonomického myšlení. Rakouská škola chápe
konkurenci spíše jako proces než jako rovnováhu a tržní strukturu. Dynamický přístup předpokládá vtělení
procesu změny do statických modelů hlavního proudu, což je možné díky využít teorii her a práce rakouských
ekonomů, které jsou založeny na přizpůsobení a evolučním přístupu k výkonu firmy a trhu.
Při popisu vztah konkurence a efektivnosti je často zkoumán vztah vztah mezi strukturou trhu, respektive tržní
koncentrací a efektivností, respektive ziskovostí. Řada existujících empirických studií však nedochází
ke stejným závěrům. Jako jeden z prvních autorů se vztahu mezi ziskem a koncentrací věnoval J. Bain21, který
došel k závěru, že ziskovost firem v odvětvích s vysokou koncentrací je v průměru vyšší než u firem v odvětvích
s nižší úrovní koncentrace a potvrdil tak tzv. hypotézu koluze na koncentrovaných trzích.
Od 70. let počínaje H. Demsetzem22 se objevuje nový pohled na hodnocení koncentrace a efektivnosti. Podniky
ve více koncentrovaných odvětvích mohou být ziskovější a konkurenceschopné, protože jsou efektivnější díky
úsporám v nákladech – tzv. Úsporám z rozsahu (hypotéza efektivnosti). K podobnému závěru dochází i analýza
struktury trhu na základě teorie her. Suton23 říká, že konkurence mezi existujícími oligopolními firmami může
vést ke koncentraci – tvrdá konkurence vede k nízkým cenám a vytlačuje z trhu slabší konkurenty a nové
nepřitahuje. Soutěžní politika tak ztrácí jedno z významných kriterií identifikace monopolu – míry koncentrace.

SOUTĚŽNÍ POLITIKA
Motivace ke studiu teorie konkurence a jejích efektů není pouze akademická, ale pramení z potřeb soutěžní
politiky států, regulace odvětví a obecně s intervencí státu do ekonomiky. V současné době se diskutuje
konkurence na finančních trzích, možnosti konkurence na trhu dodávek plynu, konkurence na trhu prostředků
pro výzkum a vývoj, konkurence ve zdravotnictví či ve školství.
Soutěžní politika je “ soustava zákonů a jejich vykonávání s cílem zajistit blahobyt“.24 Tuto soustavu zákonů
tvoří zákony, které zakazují chování, které považují za zneužívání dominantního postavení, zakazují kartelové
dohody, zákony zakazující státní podporu omezující obchod a konkurenci a zákonné úpravy schvalování fúzí.
Moderní zákony na ochranu konkurence vznikly jako reakce na technologické změny koncem 19. století.
Zlevnění dopravy a komunikace díky železnicím a telegrafu spolu s vývojem kapitálových trhů umožnily levnou
masovou výrobu. To vedlo k růst koncentrace výroby doprovázenému vlnou fúzí a vytvářením trustů, což
20

Viz [Ježek 1991, str. 101]. Na tomto místě zmiňme Misesovu myšlenku, že kdyby ekonomika nikdy neopustila stacionární
stav, pak by například na trhu práce (neomezeném vládními zásahy či působením odborů) neexistovala nezaměstnanost.
Ale národní hospodářství nikdy nespočívá v klidu. Viz [Mises 1998, str. 71].
21
Bain, J. 1951. Relation of Profit Rate to Industry Concentration. Quarterly J. of Econ. 203-324.
22
Demsetz, H. 1973. Industry Structure, Market Rivalry, and Public Policy. J. of Law and Econ. (16) 1, 1-8.
23
Sutton J., 1991, Sunk Costs and Market Structure: Price Competition, Advertising, and the Evolution of Concentration 126
24

Motta M., Competition Policy, Theory and Practice, Cambridge University Press 2004
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ve svých důsledcích způsobilo, že odvětví oceli, nafty, tabáku, cukru, uhlí, železnice či bankovnictví tvořila
jediná firma, tedy monopol. Obava z politické moci velkých podniků spolu se stížnostmi farmářů a malých firem
na vysoké ceny vstupů vedly v USA v roce 1890 k přijetí antitrustového Shermanova zákona, který zakazuje
monopolizaci a každou smlouvu, spojení nebo tajnou úmluvu, jejímž cílem je omezení obchodu. 25 Vsoučasné
době má soutěžní zákony většina zemí světa.
V ekonomické literatuře nepanuje ohledně soutěžní politiky ve smyslu existence a výkonu zákona na ochranu
konkurence zcela jednoznačný názor. Některé školy ekonomického myšlení poukazují na její neefektivnost
a navrhují reformy, jiné dokonce doporučují její zrušení s tím, že tržní síly a hrozba vstupu nových konkurentů
dříve nebo později každý monopol zlikvidují.26 Hlavní směr ekonomického myšlení zdůvodňuje existenci
soutěžních zákonů s tím, že trh sám o sobě není schopen zajistit konkurenci.
Při výkonu soutěžních zákonu požadují soudy a soutěžní instituce, které rozhodují o porušení zákona na ochranu
konkurence ekonomie jednoznačná, transparentní hodnotící a rozhodovací kriteria. Jak ovšem plyne
z předchozího přehledu, ekonomie nepodává vyčerpávající definici konkurence, která by byla platná ve všech
aspektech a za všech okolností. Je-li obtížné definovat, co je to konkurence, pak je obtížné formulovat cíl
soutěžní politiky, a proto je také obtížné stanovit jednoznačná a transparentní rozhodovací kriteria. Při výkonu
soutěžních zákonů je na jedné straně patrný vliv teoretických koncepcí konkurence. Aplikace neoklasická teorie
dokonalé konkurence vede k rozdělování velkých podniků a ke snaze o dekoncentraci trhů. Teorie
dobyvatelných trhu do značné míry ovlivňuje výkon soutěžních zákonů v tom smyslu, že velikost firmy,
dominantní postavení či vysoká koncentrace na trhu nejsou zakázané, jelikož mohou být zdrojem efektivnosti.
Zakázané je chování firem, které omezuje konkurenci, tedy zneužití dominantní pozice, jelikož poznatkem
současné ekonomie je, že konkurence se nemusí odehrávat pouze při velkém počtu firem na trhu. Konkurovat si
mohou dva deníky právě tak jako stovky či tisíce internetových obchodů.
Na jedné straně tedy teoretické modely a konstrukce konkurence ovlivňují výkon soutěžní politiky, na druhé
straně vývoj teoretických koncepcí konkurence souvisí do určité míry s existencí a výkonem soutěžních zákonů.
Jednotlivé případy, diskuse a argumentace s nimi související (v poslední době například případy související
s chováním Microsoftu) jsou motivací pro vývoj nových modelů a pro vypracování nových empirických studií,
expertýz a analýz, které pak zpětně ovlivňují soutěžní politiku. V současné době statický model dokonalé
konkurence, který v minulosti představoval teoretické zázemí pro strukturální řešení a rozdělování velkých
podniků, případně neschválení velkých fúzí ustoupil moderním oligopolním modelům konkurence s důrazem na
chování firem.
Navíc, konkurence se stále více odehrává prostřednictvím inovací, jejichž předpokladem je výzkum a vývoj.
Ve světě, kde inovace jsou každodenním jevem, nemůže být konkurence chápána jako statický stav - konkurence
je vždy dynamický proces boje mezi firmami, v němž ti nejlepší vyhrají a přežijí. Soutěžní politika musí tudíž
brát v úvahu i dynamické aspekty konkurence.27
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25

Slovo “trust” znamená jakoukoliv formu organizace, komunikace, smlouvy mezi firmami, které jsou zaměřeny na omezení
konkurence.
26
Blíže např. Zemplinerová, A. 1991. “Současné směry antimonopolní politiky,” Politická ekonomie, 11-12: 941-948.
27
Viz např. Audretsch D., Baumol W., Burke A., 2001, Competition policy in dynamic markets, International Journal of
Industrial Organization 19 , 613-634
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Konkurenční prostředí v období hospodářské krize jako hybná síla rozvoje malých
a středních podniků
Jakub John
Abstrakt: Počátek 21. století je symbolizován vysokou dynamikou ekonomického prostředí a významnou
potřebou restrukturalizace a přizpůsobení se podniků novým směrům, výzvám a trendům moderní ekonomiky.
Změny v ekonomice jsou převáženě vnímány jako aspekty komplikující rozvoj podniků a připravující pro
podniky zvýšený výskyt podnikatelských rizik. Současná hospodářská krize ještě více prohloubila turbulenci
hospodářského prostoru a zvýšila napětí v konkurenčním prostředí. Takto zhuštěné konkurenční prostředí se
stává nejen hrozbou, ale současně také pro mnohé podniky motivací ke změnám, zvyšování efektivity, snahou
o dobytí nových pozic a hraje tak i pozitivní roli ve vývoji mnoha podniků.
Klíčová slova: konkurence, rozvoj, efektivita, MSP
Summary: The beginning of the 21st century is symbolised by high dynamics of the economic environment and
by important needs of restructuralisation and adaption of the enterprises to new directions, challenges and trends
of modern economics. Economical changes are mainly felt as an aspect complicating business development and
as a field of higher business risk density. Contemporary economic crisis deepened the dynamics of the economic
environment and increased the tension of the competition. This condensed competitive environment is becoming
not only a threat but also for many companies a motivation for changes, effectiveness increasing, an effort for
entering new markets and this way it plays a positive role in development of many companies.
Key words: competition, development, effectivity, SME

Ekonomická krize ovládla svět. Banky, podniky, národní hospodářství (myšleno v plurálu) jsou vystavena
velkým tlakům ze strany ekonomického prostředí. Dynamika ekonomiky se zpomaluje. Trhy stagnují. Měny se
stávají nestabilními. Dlouhodobé plánování zažívá vysokou nepřesnost. Turbulence prostředí ženou úrokové
sazby komerčních bank vzhůru. Veřejná podpora státu soukromým podnikům již není tak striktně odsuzována
jako před měsíci. Stoupá nezaměstnanost. První podniky ukončují svou činnost. To je jen několik důsledků
současné globální ekonomické krize. Veskrze většina světa hledí do krátkodobé budoucnosti se skepsí
a s obavami. Právem.

Ekonomická krize – pouze negativa?
Pesimisté hledají na fenoménech zpravidla negativní stránky, optimisté ty pozitivní. Satirik tvrdí, že „optimista,
je pouze člověk s nedostatkem informací“. Možná tomu tak je, nicméně i optimisté mají v prostředí svou roli.
Ekonomická krize ovládla svět a hovoří se téměř výhradně o jejich negativních dopadech. Nemá snad jedinou
pozitivní stránku? Ekonomická krize je periodický jev v ekonomickém prostředí, který se opakuje nezávisle
na vůli lidstva. Je to jev systémový. Globální ekonomika, jako kterýkoli jiný systém, má své vlastnosti, chování,
skládá se z prvků a vazeb, kterými jsou tyto prvky propojeny a které je a sebe navzájem ovlivňují. Z toho
důvodu, při určité kombinaci faktorů, jsou některé recese nevýrazné a nevýznamné a jiné, jako například
současná, velmi hluboké. Tato krize odstartovala hypoteční krizí v Americe, předlužením jedné významné
složky ekonomického prostoru – domácností. Následná hysterie a snížení dynamiky ekonomiky následně snadno
rozprostřely pokles po celém světě. Dopady se již projevují. Ale nemá snad jedinou pozitivní stránku? Každá
negativní záležitost má svá pozitiva. Krize nás významně upozornila na předlužení všech sfér ekonomiky –
pozitivní zjištění. Krize nás upozornila na ztuhlost některých ekonomických vazeb – pozitivní zjištění. Krize
potvrdila umění soudržnosti – pozitivní zjištění. V neposlední řadě – ekonomická krize je motivací pro podniky
realizovat rozvojové projekty a aktivity, které by v běžném prostředí realizovány nebyly – nikoli investiční, ale
marketingové, úsporné a restrukturalizační.

Motivační role ekonomických krizí
Pohybuji se v oblasti malého a středního podnikání. Skupina EST, jíž jsem generálním ředitelem, je složena
z pěti samostatných ekonomických subjektů podnikajících v různých oborech (poradenství, vzdělávání, obchod
a cestovní ruch, strojírenství, stavebnictví, software). S podivem všechny obory jsou postiženy globální recesí,
nicméně vedle problémů přináší tato recese i motivaci k novým projektům a aktivitám. V běžném stavu bychom
zřejmě s takovým nasazením nepřipravovali nové produkty a inovace, nepřinášeli nové marketingové aktivity,
neprocházeli úsporovou restrukturalizací. Za tyto činnosti, které v současné době provádíme, paradoxně,
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vděčíme ekonomické krizi. Z hlediska dlouhodobého výhledu, až krize pomine, budeme do stabilního prostředí
vstupovat kupodivu zřejmě vnitřně silnější a připravenější. Pokud krizi přežijeme.
Čím tedy ekonomické krize motivují k rozvoji? Jedním z možných vysvětlení je právě konkurence. Její
zvyšování. Lze tvrdit, že zpomalováním dynamiky ekonomického prostředí se toto prostředí zahušťuje. Zvýšení
hustoty jakéhokoli prostředí můžeme interpretovat i tak, že se vlastně jednotlivé prvky, entity, k sobě přibližují,
snižují se jejich vzdálenosti - nikoli geografické, ale, řekněme, socioekonomické. Dalším zvyšováním tlaku se
pak prostředí začíná „přehřívat“, „třít“ a znovu nabývá na dynamice – s podivem i termodynamicky je možné
vysvětlovat ekonomické cykly. Přibližování jednotlivých entit v ekonomickém prostředí mimo jiné znamená
i přibližování se k sobě podniků uvádějících na trh shodné nebo obdobné produkty, případně možné substituty –
konkurentů. Konkurence se pak jeví bližší, silnější, nebezpečnější a motivuje k dalším aktivitám.

Blízkost konkurence v dobách ekonomických propadů tak motivuje k vyšší aktivitě. Tato aktivita se projevuje
zejména v oblasti marketingu a diverzifikace produktového portfolia. Marketingové aktivity jsou hnány kupředu
právě onou relativní socioekonomickou blízkostí konkurentů. Firmy rozbíhají nové marketingové projekty
a snaží se dostat na nové trhy – zpravidla trhy kde je míra recese nižší než na současných trzích.
Praktický příklad mohu uvést na naší strojírenské společnosti. Tato malá strojírna produkuje elektrogenerátorová
soustrojí. V Evropě je identifikováno 5 významných konkurentů. V době „běžného ekonomického růstu“ tito
konkurenti relativně spokojeně koexistovali na trhu vedle sebe. Vzhledem k ekonomické krizi, kdy se zpomalují
klientské tržní sektory (klesá poptávka) a následně tak ovlivňují objem trhu, pro naše produkty se s našimi
konkurenty dostáváme do bližší socioekonomické vzdálenosti – v současné konfiguraci producentů začíná trh
být těsný. Tento fakt pozitivně motivuje výrobce k novým projektům působícím proti těmto tlakům – v našem
případě se jedná o projekty inovační a marketingové.
Inovační část – uvádíme na trh nové typy strojů – po analýze konkurence se dostáváme na výkonovou
a technickou úroveň, kterou konkurence nenabízí – máme několik unikátních zařízení (de facto naše činnosti
rozkládáme do širšího pole působení, kde se konkurence již nenachází a tím snižujeme její tlak). Dosud nemáme
zprávy o tom, že by konkurenční podniky reagovali obdobným způsobem a poptávka po našich zařízeních
stoupá. Projekt zafungoval. Realizuje se díky ekonomické krizi jako motivačního stimulu.
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Marketingová část – analyzujeme míru propadu v jednotlivých částech Evropy. Soustředíme se na export. Vliv
výkyvů kurzu EURa a dolaru nic jiného neumožňuje. Západní trhy nejsou vhodným odbytištěm – míra recese je
vysoká, tedy míra zhuštění prostředí a snížení vzdálenosti konkurentů také. Otáčíme se na východ – bariéry na
ruské trhy nejsou krátkodobě překonatelné. Nicméně nacházíme v Evropě ostrůvky, kde se ekonomická krize
tolik neprojevuje – paradoxně ty země, kde před krizí hospodářský růst nebyl vysoký. Díky zpomalení růstu
v okolí se ovšem pro nás stávají atraktivní. Orientujeme se na země jako Albánie, Chorvatsko, Kosovo,
Makedonie, Moldávie. Rozbíháme ucelený marketingový projekt. Úspěšný. Odezva z těchto zemí je pozitivní
a jsou uzavřeny první kontrakty. Motivace k tomuto směru – ekonomická krize uzavírající stávající prověřené
trhy.
Ekonomická krize tedy nemá jen negativní efekty. Je možné nalézt i pozitivní stránky. Právě například motivaci
k rozvoji, která je mimo jiné tlačena socioekonomickým přibližováním konkurentů v průběhu hospodářských
útlumů.
Kontaktní údaje na autora/autory:
Ing. Jakub John
EST Group
Okružní 963
674 01 Třebíč
Česká republika
tel.: +420 568 84 6601
fax: +420 568 42 0905
e-mail: jakub.john@estgroup.eu
http://www.estgroup.eu
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Finanční krize, konkurenceschopnost, konkurenční postavení regionů
Martin Černý
Cílem tohoto příspěvku je pozastavit se nad problémy globální finanční krize a pokusit se identifikovat její vazbu
na konkurenceschopnost ČR se zaměřením na regionální dimenzi. Pozornost je věnována přechodu ekonomiky
od přímých zahraničních investic ke konkurenceschopnosti a znalostní ekonomice.
Rok 2008 byl rokem, kdy v České televizi probíhal pořad Osudové osmičky pro dějiny národa českého. I rok
2008 byl z ekonomického hlediska rokem výjimečným. V jeho průběhu nás zasáhla finanční krize. Nejdříve
jsme sledovali průběh krize prostřednictvím médií, někteří politici komentovali dění v zahraničí jakožto obraz
nadcházející ekonomické krize, která naši zemi nezasáhne, případně jen mírně. Čas od času se objevovaly
spekulace, že jsme udělali dobře a nechvátali s přijetím EURA. Zároveň nastala obava, aby do naší koruny,
nejvíce tvrdnoucí měny roku 2007, neukládali jiní střadatelé vklady. To vše bylo na počátku dění. Ke konci roku
již bylo známo, že se situace i u nás výrazně změní, a tak první firmy v důsledku finanční krize a následné
ekonomické recese začaly propouštět zaměstnance. Nejvíce finanční krize zasáhla ke konci roku 2008 sektor
automobilového průmyslu. Poslední čtvrtletí byl ve znamení propadu ekonomiky.
Kdo způsobil finanční krizi a jaké byly její příčiny?
Faktorů je několik, ale původ krize se dá ukotvit do amerického finančního sektoru. Vše začalo v oblasti hypoték
a na trhu s nemovitostmi. Politici a ekonomové (zejména teoretičtí) volali po deregulaci a omezení kontroly.
Američané chtěli žít v luxusu a na dluh. Vyvolávali tak uměle poptávku, a tím i růst cen nemovitostí. Banky byly
shovívavé a půjčovaly bez větších záruk hypotéky na bydlení. Vycházely z předpokladu, že v případě problému
budou moci uplatnit a zpeněžit své pohledávky následným prodejem nemovitostí. Postupně se ale rychle
ukázalo, že tyto pohledávky se stávají nedobytnými a není možné někomu jinému nemovitost nabídnout
k prodeji.
Globální ekonomika je propojená. To má své výhody i nevýhody. Zjednodušeně řečeno se buď globálně daří,
nebo globálně nedaří. Trhy se navzájem ovlivňují. Výrazný pokles poptávky na americkém trhu rozkolísal
i ostatní trhy. Ekonomové jsou za jedno v tom, že je dobře, že se nacházíme ve volném trhu v dokonalé
konkurenci a bude otázkou času, kdy se trh opět ustálí. Jak dlouho to bude trvat, to si nikdo netroufne říci.
Česká republika prošla fází přímých zahraničních investic a bylo zjevné, že nás čeká fáze konkurenceschopnosti.
Jednou z příležitostí pro přechod do fáze konkurenceschopnosti je fakt možnosti využití finančních zdrojů z EU
k vybudování infrastruktury pro vědu, výzkum a inovace. V období finanční krize jsou na tom lépe drobní, malí
a střední podnikatelé, než velké společnosti. Mají větší manévrovací prostor a mohou rychleji reagovat na změny
v globální krizi.
Konkurenceschopnost je měřena na základě matice znalostního hodnocení – Knowledge Assesment Matrix.
Jedná se o srovnání ukazatelů ve 4 základních oblastech:
•
•
•
•

Kvalita správy
Lidské zdroje
Inovační systém
Informační a komunikační technologie

Kvalita správy
V rámci kvality správy jsou zaznamenávány parametry (právní řád, výkonnost vlády, demokracie, politická
stabilita, kontrola korupce, kvalita regulace, studující ženy VŠ, studující ženy SŠ, ženy poslankyně, ženy
v pracovní síle, rovnost příležitostí)
Dle pramenů KAM, World Bank 2006 – 2007 a úprav [1] je nejhůře dlouhodobě hodnocena kontrola korupce,
což odráží nízkou institucionální úroveň. Moc lépe na tom není ani právní řád a výkonnost veřejné správy.
Inovační systém
Zahrnuje síť institucí, pravidel a procedur, které ovlivňují získávání, vytváření a využívání znalostí. Sledují se
parametry (výdaje na VaV, výzkumníci, studenti přírodovědných oborů, studenti technických oborů, výdaje
na licence, příjmy z licencí, patenty, rizikový kapitál, odborné články, příliv zahr. investic, odliv zahr. investic,
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spolupráce mezi podniky a univerzitami, obchodní toky, vývoj Hi-tech., hodnototvorný řetězec, absorpce
technologií).
Dle pramenů KAM, World Bank 2006 – 2007 a úprav [1] je nejhůře dlouhodobě hodnocena produkce
technických znalostí (patentů a odborných publikací). Pozitivní je příliv zahraničních investic, slabší jsou
mezinárodní toky technologií v podobě nákupu a prodejů licencí. Nízký je počet výzkumníků, míra studujících
přírodovědné obory, dostupnost rizikového kapitálu.
Lidské zdroje
Vzdělaná a kvalifikovaná populace je klíčová pro vytváření, šíření a využívání znalostí. Sledují se parametry
(výdaje na vzdělání, přístup k internetu, délka života, počet studentů na SŠ, VŚ, délka vzdělání, gramotnost, únik
mozků, kvalita manažerských škol, vzdělávání pracovníků, odborní a techničtí pracovníci, matematické znalosti,
přírodovědné znalosti, kvalita přírodovědného a matematického vzdělání).
Dle pramenů KAM, World Bank 2006 – 2007 a úprav [1] je příznivě hodnocena kvalita přírodovědného
a matematického vzdělání, vysoké je i relativní zastoupení skupiny technických a odborných pracovníků a délka
vzdělávání. Problém je ve výdajích na vzdělání, přístupu k internetu, kvalita manažerských škol.
Informační a komunikační technologie
ICT ovlivňuje přístupnost, spolehlivost a efektivnost počítačů, telefonů, televizí a různých sítí. Sledují se
parametry (kapacita internetu, domácnosti s TV, počítače, mobilní telefony, telefonní linky, telefony, ICT
výdaje, Internet v podnicích, e – Government, náklady internetu, uživatelé internetu.
Dle pramenů KAM, World Bank 2006 – 2007 a úprav [1] je na vysoké úrovni vybavenost mobilními telefony
a podíl výdajů ICT na HDP. Výrazně zaostáváme v otázce e-Government.
Pro hodnocení inovačně založené konkurenceschopnosti se používá Evropské inovační skóre. Hodnotí se
vstupy - hnací síly inovací (především ukazatele vzdělanosti, využívání širokopásmového internetu), tvorba
znalostí (zejména výdaje na výzkum a vývoj), inovace a podnikání (zejména inovace MSP, nabídka rizikového
kapitálu, výdaje na ICT). Znalostní výstupy – aplikace inovací (zaměstnanost v Hi tech oborech, uplatnitelnost
výrobků na trhu), duševní vlastnictví (patenty, licence, užitné vzory).
Regionální konkurenceschopnost podle [1] vychází ze tří klíčových složek – ekonomické, inovační a kvality
života. Vezmeme-li v úvahu tyto tři základní složky, které zahrnují níže uvedené ukazatele

MAKROEKONOMIKA
INOVAČNÍ SCHOPNOST
KVALITA ŽIVOTA
Produktivita práce
Nezaměstnanost
Průměrná tvorba HFK na obyvatele
Čistý disponibilní důchod domácností na obyvatele
Průměrné výdaje na výzkum a vývoj na obyvatele
Stav přímých zahraničních investic na obyvatele
Počet zaměstnanců výzkumu a vývoje na 1000 zaměstnanců
Podíl vysokoškoláků na zaměstnaných v NH
Spáchané trestné činy na 1000 obyvatel
Střední délka života (naděje dožití)
Emise na km2
Průměrná hrubá měsíční mzda
dostáváme výstup [2] znázorněný na obr. 1
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Obr 1 Celková pozice krajů

Výše uvedený graf zachycuje závislost výkonnosti krajů na její dynamice. Pohled na kraje může být dále
dělen dle jednotlivých oblastí. Podívejme se blíže na kraj Vysočina a na pohled inovační schopnosti.
Souhrnný ukazatel inovační schopnosti je složen ze 4 základních ukazatelů (Průměrné výdaje na vědu
a výzkum na obyvatele, Stav přímých zahraničních investic na obyvatele, Počet zaměstnanců výzkumu
a vývoje na 1000 zaměstnanců, Podíl vysokoškoláků na zaměstnaných v NH).
Na obrázku 2 sledujeme Inovační výkonnost dle krajů, opět závislost výkonnosti a dynamiky
Obr. 2 Inovační výkonnost krajů

Z výše uvedeného vyplývá, že inovační výkonnost Vysočiny oproti jiným krajům je nízká, ale z hlediska
dynamiky se nachází nad průměrem ČR. Podívejme se ještě blíže na rozbor těchto jednotlivých ukazatelů.
Nejdříve na průměrné výdaje na výzkum a vývoj na obyvatele. Ukazatel vyjadřuje důležitost výzkumu
a vývoje v regionu.
- 21 -

Obr 3 Porovnání krajů – výdaje na výzkum a vývoj na obyvatele.

Z výše uvedeného dílčího ukazatele vyplývá, že Vysočina má třetí nejnižší výdaje na výzkum a vývoj a v oblasti
dynamiky patří pod průměr ČR. Tento ukazatel velmi snižuje hodnotu souhrnného ukazatele Inovační schopnosti
Vysočiny.
Obr. 4 zobrazuje další individuální ukazatel a tím je stav přímých zahraničních investic na obyvatele (tis. Kč).
Jedná se o majetkové účasti zahraničních subjektů, reinvestovaný zisk, případně ostatní kapitálové vztahy mezi
investorem a společnosti v daném kraji. Jedná se o indikátor technologických změn.
Obr 4 Stav přímých zahraničních investic na obyvatele

Z obr 4 vyplývá, že Vysočina obdržela nejvíce zahraničních investic a v absolutní hodnotě zaujímá čtvrté místo
v rámci ČR. Za zmínku také stojí to, že Průmyslová zóna D1 v Jihlavě patří mezi největší průmyslové zóny
v ČR, co se týká počtu nově vytvořených pracovních míst. Tento ukazatel velmi přispívá souhrnnému ukazateli
inovační schopnost.
Dalším individuálním ukazatelem je počet zaměstnanců výzkumu a vývoje na 1000 zaměstnanců. Ukazatel
odráží pozici výzkumu a vývoje v regionu.
Obr. 5 Počet zaměstnanců výzkumu a vývoje na 1000 zaměstnanců
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Z obrázku 5 vyplývá, že jak celková výkonnost, tak dynamika je v kraji Vysočina velmi nízká a ukazatel velmi
snižuje hodnotu celkového ukazatele inovační schopnosti.
Posledním individuálním ukazatelem, který je zahrnut v příspěvku pod inovační schopnost je podíl
vysokoškoláků na zaměstnaných (v %).
Obr 6 Podíl vysokoškoláků na zaměstnaných (v %)

Z obrázku 6 vyplývá, že v kraji Vysočina roste nadprůměrně podíl vysokoškoláků na zaměstnaných, ale
v celkové výkonnosti je kraj stále pod průměrem.
Z hlediska souhrnného inovačního indexu je vidět, že výrazný podíl složky dynamiky, tak výkonnosti je dán
příspěvkem přímých zahraničních investic. Z hlediska vývoje to znamená, že geografické oblasti dnešního kraje
Vysočina byly po sametové revoluci oblastmi atraktivními pro zahraniční investory a tento trend se ještě udržel
i v období vzniku nových krajů. Zahraniční investoři zejména ocenili dobrou geografickou polohou, dopravní
napojení, relativně kvalifikovanou pracovní sílu a nízké platové podmínky.
Závěr
Finanční krize bude mít pravděpodobně vliv na urychlení přechodu naší ekonomiky od přímých investic
ke konkurenceschopnosti. Vysočina se od 2004 intenzivně připravuje na toto období přechodu
ke konkurenceschopnosti a zajišťuje přípravu infrastruktury pro podporu vědy, výzkumu a inovací. Díky
historickému dluhu regionálního uspořádání, neexistencí stálé kamenné vysoké školy produkující výzkumné
pracovníky v přípovědném či technickém oboru, se nyní o to intenzivněji pokouší vyrovnat s oblastí podpory
přilákání lidského kapitálu pro oblast vědy, výzkumu, inovací a jeho udržení v regionu. Za tímto účelem jsou
dlouhodobě připravovány strategické kroky týkající se jak přípravy infrastruktury, tak přilákání lidského
kapitálu. Kraj Vysočina má uzavřenou spolupráci s vysokými školami v ČR – Technickou univerzitou Liberec,
Vysokým učením technickým v Brně, Univerzitou Palackého Olomouc, Akademií věd ČR a regionálními
partnery Vysokou školou polytechnickou Jihlava a statutárním městem Jihlava za účelem rozvoje vědy,
výzkumu a inovací v našem kraji Vysočina. Vytvoření infrastruktury a etablování lidského kapitálu je během na
desetiletí. Věřím, že Vysočina zůstane krajem, který je konkurenceschopný, který bude mít dostatek kvalitního
lidského kapitálu, jež bude schopen nové technologie nejen obsluhovat, ale i vyvíjet.
Zdroje:
[1] Kadeřábková a kol. Ročenka konkurenceschopnosti ČR 2006 – 2007, CES VŠE
[2] Šulc, M. Jak se žije na Vysočině, KrÚ kraje Vysočina, 2008
internet
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ICT jako nástroj konkurenceschopnosti
Prokop Toman
Abstrakt: ICT můžeme jako nástroj konkurenceschopnosti analyzovat zhruba ve třech hlavních rovinách: první
vrstvou jsou výrobci ICT (včetně ASW), druhou vrstvou projektanti IS systémoví integrátoři (resp. další
mezičlánky) a třetí – nejdůležitější – uživatelé informačních systémů.
Jednou ze základních kvalitativních charakteristik konkurenceschopnosti IS/ICT je míra systémové integrace
v nejširším slova smyslu. Úspěšnost výběru, implementace a využití jednotlivých komponent se promítá
do efektivnosti využití IS a tím do konkurenční výhody jednotlivých podniků. Zároveň můžeme hovořit
o dimenzích horizontální (interní i externí) a vertikální konkurence.

Plné znění příspěvku nebylo v době finální editace sborníku k dispozici.
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Teoretické aspekty konkurence
Faktory konkurenceschopnosti regionů
Lucie Vrtěnová
Abstrakt: Článek se zabývá v současnosti aktuální problematikou konkurenceschopnosti regionů a hodnocením
jejích faktorů. Vliv jednotlivých faktorů na konkurenceschopnost regionů nelze paušalizovat. Vždy záleží
na současném stavu daného regionu, přítomnosti vybraných faktorů v regionu a jejich vzájemném působení.
Proto se jeví vhodným zobecnit regiony na základní archetypy, pro které již lze určit předpokládaný dopad
jednotlivých faktorů.
Klíčová slova: konkurenceschopnost, regiony, faktory
Summary: This article deals with actual problems of regional competitiveness and evaluation of their factors.
The influence of individual factors on regional competitiveness is not possible to be generalized. It depends on
status quo of a region, presence of chosen factors in a region and their interference. On the basis of this fact we
can generalize regions according to basic archetypes. Afterwords we are able to determine assumed impact of
separate factors.
Keywords: competitiveness, regions, factors

1 Úvod
Současná světová ekonomika [4] je výrazným způsobem determinována dvěma různými protikladnými procesy,
rostoucí internacionalizací, interdependencí a globalizací, akcelerovanou vědeckotechnickými a technologickými
impulzy. Proces globalizace homogenizuje světovou ekonomiku a díky tomu dochází k prosazování vztahů
funkční spojitosti. Díky globalizaci trhů a ekonomik založených na vzniku potenciálně a globálně jednotného
trhu, zahrnujícího široké spektrum zboží, služeb a faktorů, se v konečném důsledku ukazuje a upozorňuje
na rostoucí význam odpovědnosti státních a regionálních orgánů za konkurenceschopnost.

2 Konkurenceschopnost
Nejprve je nutné upozornit [7] na řadu problémů spojených s vymezením pojmu konkurenceschopnosti. Tento
pojem je primárně vztahován k podnikatelské sféře. Ani zde však není jeho interpretace zcela jednoznačná. Tato
skutečnost vyplývá z toho, zda tento pojem chápeme v absolutním či relativním smyslu. V prvním případě lze
za konkurenceschopnou považovat každou firmu působící na trhu, která dosahuje ekonomicky pozitivních
výsledků. Ve druhém případě se konkurenceschopnost firmy odvozuje z její pozice vůči dalším firmám.
V dlouhodobém pohledu lze za základní sjednocující kritérium považovat dobu působení firmy na trhu, neboť
nekonkurenceschopné firmy jsou z něho vytlačovány. Potíže nastávají, pokud chceme konkurenceschopnost
firem hodnotit na základě sofistikovanějších kritérií. Do úvahy je třeba brát i další faktory, zejména chování
firem ve vazbě na neustálé narušování rovnováhy trhu inovacemi, heterogenitu jejich produkce, necenovou
konkurenci atd.
Složitější je posuzování konkurenceschopnosti na makroekonomické či regionální úrovni. Základním rozdílem
oproti mikroekonomickému pojetí je skutečnost, že dlouhodobé snižování konkurenceschopnosti států nebo
jejich regionů vede „pouze“ k adekvátnímu snížení životní úrovně jejich obyvatelstva. Pro hodnocení
konkurenceschopnosti států se používají různé systémy kritérií primárně vycházejících z produktivity ekonomiky
(přitom nezáleží na tom, zda tuto produktivitu vykazují domácí (či zahraniční firmy).
Podle definice Evropské komise [3] je konkurenceschopnost chápána jako schopnost vytvářet relativně vysoký
příjem a úroveň zaměstnanosti při vystavení mezinárodní konkurenci. V poslední době dochází k rozšiřování
těchto definic o kvalitu života a ke zdůrazňování celkové udržitelnosti rozvoje.

2.1 Měření konkurenceschopnosti
Konkurenceschopnost regionů lze měřit [8] nebo vyjadřovat dvěma základními způsoby. První spočívá
v kvantitativním a kvalitativním popisu jednotlivých součástí a jejich vyhodnocení (technická infrastruktura,
dostupnost vhodných ploch nebo budov, kvalifikace a mzdová náročnost, fungování veřejného sektoru,
bezpečnost, kvalita životního prostředí, občanská vybavenost).
Druhou možností je měřit důsledky, tedy ekonomickou úroveň regionu souhrnem ukazatelů (úrovní hrubého
domácího produktu, daňovou výtěžností, mírou nezaměstnanosti, průměrnými příjmy). Při použití pouze jednoho
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ze jmenovaných základních ukazatelů se obvykle dostávají odlišné výsledky. V praxi se např. obecně
neprosazuje vztah, že čím vyšší HDP na obyvatele, tím nižší nezaměstnanost.
Pro analytické účely je možno ukazatel HDP rozdělit na dílčí faktory, zejména: produktivitu práce, míru
nezaměstnanosti a podíl obyvatel v produktivním věku na celkovém počtu obyvatel.
Aby byl region konkurenceschopný, měl by dosahovat jak vysoké úrovně produktivity práce, tak zaměstnanosti.
Obě tyto skutečnosti jsou závislé na nabídce pracovních příležitostí. Mezi produktivitou práce a zaměstnaností
existuje velice složitý vztah, který lze v nejjednodušší podobě interpretovat jako vztah nepřímo úměrný, tedy čím
vyšší produktivita, tím nižší zaměstnanost. Tento vztah se do určité míry prosazuje na úrovni firem, nicméně
není tak jednoznačný na regionální úrovni.

3 Faktory konkurenceschopnosti regionů
3.1 Základní faktory regionální konkurenceschopnosti
Regionální ekonomická konkurenceschopnost [7] je podmíněna multifaktorově. Velký význam má přitom
vzájemná kombinace faktorů, které společně vytvářejí „vhodné lokální prostředí“. To je v současnosti chápáno
především jako příznivý endogenní vývoj zaměřený na vnitřní zdroje regionu, atmosféru, etiku práce, vzájemnou
důvěru, spolupráci a efektivní vztahy v regionu.
Na regionální úrovni se nepřímo úměrná vazba mezi produktivitou práce a zaměstnaností prosazuje jednoznačně
v krátkodobém časovém horizontu v tom případě, kdy region prochází významnou restrukturalizací. Za této
situace dochází k úbytku pracovních příležitostí v tradičních odvětvích, a tento úbytek není současně doprovázen
tvorbou nových pracovních příležitostí, nahrazujících rušená místa. Z dlouhodobého hlediska by se však měl
prosadit vztah přímo úměrný. Regiony, které vykazují rostoucí produktivitu práce, většinou přitahují další
investory, dochází tudíž k čistému přírůstku pracovních míst, a tím i k růstu zaměstnanosti.
Meziregionální rozdíly v dosahované výši HDP na jednoho obyvatele jsou úzce spojeny zejména se čtyřmi
základními faktory [7]:
•

ekonomickou strukturou vyjádřenou prostřednictvím podílu zaměstnanosti v zemědělství, průmyslu,
stavebnictví, tržních a netržních službách na celkové zaměstnanosti; regiony s vysokým HDP se
vyznačují vysokým podílem zaměstnanosti v tržních službách a/nebo průmyslu),

•

rozsahem inovací, který lze měřit počtem přihlášených patentů a vynálezů; (silné regiony vykazují větší
inovační aktivitu),

•

dopravní dostupností regionu, která je měřena indexem okrajovosti zahrnující nejen vliv geografické
polohy, ale i rozdíly ve vybavenosti dopravní infrastrukturou; (regiony s nadprůměrným HDP jsou lépe
dopravně dosažitelné),

kvalifikaci pracovní síly, která je vyjadřována podílem obyvatelstva s dosaženým vysokoškolským,
středoškolským a základním vzděláním na celkovém počtu obyvatel věkové skupiny 25 - 59 let;
(ve vyspělých regionech je vykazován větší podíl obyvatelstva s dosaženým vyšším stupněm vzdělání).
Tyto čtyři faktory vysvětlují téměř tři čtvrtiny rozdílu HDP na obyvatele v regionech EU. Nicméně je třeba tyto
závěry dokumentu EU interpretovat velice obezřetně, neboť se mohou vyskytovat regiony, které mají příznivou
výši HDP, ale jeden nebo více z těchto faktorů dosahuje podprůměrných hodnot. Mnohdy je důležitější vnitřní
složení pěti základních sektorů ekonomiky než jejich relativní zastoupení v ekonomické struktuře regionu.
Závislost mezi dosahovanou úrovní HDP a základními faktory, které ji ovlivňují, není pouze jednostranná, ale
prosazuje se zde naopak závislost obousměrná. Ekonomická struktura podmiňuje dosahovanou výši HDP,
na druhou stranu však růst HDP vyvolává poptávku po určitých aktivitách, a tím dochází k dalším změnám
v ekonomické struktuře. S růstem HDP se například zvyšují i možnosti a zájem o růst kvalifikace pracovních sil.
Kromě toho, že platí oboustranný vliv mezi dílčími faktory a úrovní HDP, prosazuje se také důležitá vzájemná
vazba mezi jednotlivými faktory. Změna pouze jednoho faktoru, pokud není doprovázena odpovídající změnou
dalších faktorů, nemusí vyvolat žádoucí efekt. Příkladem může být zlepšení dopravní infrastruktury,
a v důsledku toho i zlepšení dostupnosti regionu. Pokud však nedojde i ke zlepšení ostatních faktorů, dopad na
ekonomickou situaci v regionu je pouze časově omezený.
Hodnocení regionální konkurenceschopnosti [6] lze nepochybně chápat jako významný nástroj získávání
informací pro koncepční tvorbu a systémovou optimalizaci regionálních, příp. hospodářských politik.
•

4 Typologie regionů
Ve vědeckém prostředí [2] stále neexistuje konsensus či ustálená typologie regionů, která by mohla sjednotit
různorodá východiska a která by se mohla stát „odrazovým“ můstkem pro další výzkum aspektů regionální
politiky.
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Rozdělení regionů do určitých typů lze provést dle široké škály hledisek. Na tomto místě lze uvést hledisko
hospodářského potenciálu, hledisko Evropské komise, hledisko Vlády České republiky, hledisko
administrativního členění, geografické hledisko či hledisko míry supranacionality. Uvedený výčet není
vyčerpávající, je koncipován tak, aby reflektoval typologie co možná nejširšího okruhu hledisek. Je jistě možno
předložit i jiné typologie, nicméně ty již vychází spíše z kombinací použitých kritérií.
Výkonné a rozhodující orgány států či EU tedy pracují s jinými typologiemi, které vycházejí vstříc konkrétním
regionálním podmínkám daného celku. Tyto typologie počítají především s těmi regiony, které kvůli svému
nedostatečnému rozvoji vyžadují přímou podporu. Cílem těchto účelových dělení tedy není předložit typologii,
jež by zahrnovala všechny typy regionů, nýbrž pouze ty, které potřebují finanční subvencí. Pro tyto účely dělí
EU regiony na základě své potřeby do těchto skupin:
•

zaostalé regiony, vyznačující se nedostatkem infrastruktury, nízkými příjmy, neefektivní zemědělskou
produkcí a nízkou úrovní pracovní síly,

•

regiony poznamenané průmyslovým úpadkem či ekonomickou recesí,

•

periferní regiony, které trpí geografickou izolací,

•

příhraniční regiony, jakožto zvláštní varianta periferních regionů,

•

regiony s urbanistickými problémy,

• venkovské regiony, jakožto zvláštní typ zaostalých regionů.
Česká republika, na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje vychází z jiného dělení:
•

strukturálně postižené regiony, ve kterých se projevují negativní projevy strukturálních změn,

•

hospodářsky slabé regiony, které na základě hospodářského a sociálního rozvoje vykazují podstatně
nižší úroveň rozvoje, než je průměrná úroveň v České republice,

•

venkovské regiony, které jsou charakterizovány nízkou hustotou zalidnění, odlivem obyvatel apod.,

ostatní regiony, jejichž podporování státem je žádoucí z jiných důvodů (např. příhraniční regiony,
bývalé vojenské prostory, regiony postižené živelnou pohromou apod.).
Další možný způsob členění regionů uvádí Studie faktorů regionální konkurenceschopnosti zpracovaná
Univerzitou Cambridge a institucí ECORYS-NEI v Rotterdamu [5]:
•

•






•




•





regiony jako místa vývozní specializace, pro něž jsou typické následující charakteristiky:
nižší nebo střední úroveň mezd,
produktivita odvozena na základě levných vstupů,
jejich atraktivita nespočívá v lokalizačních či urbanizačních úsporách, ale spíše v absenci záporných
urbanizačních efektů,
faktory konkurenceschopnosti často spočívají v oblasti základní infrastruktury a dostupnosti, s cenově
dostupným bydlením a dostupností lidských zdrojů za přijatelné ceny,
regiony jako nízko-nákladová místa přitahující vertikální přímé zahraniční investice,
regiony sice hustě obydlené, ale již „upadající“.
regiony jako zdroje rostoucích výnosů, které lze charakterizovat následujícími znaky:
rychlý ekonomický růst regionů s průměrnou hustotou obyvatel a výraznou ekonomickou strukturou –
tzv. dynamické a vitální regiony,
aglomerační úspory zahrnuté ve vybraných průmyslových odvětvích, které jsou důležitým zdrojem
bohatství,
lokalizační úspory zajišťující vysoké a stabilní příjmy,
mezi klíčové determinanty patří pracovní dovednosti, dělba práce ve firmě, efekty z tržní velikosti
a dostupnost dodavatelů.
znalostní regiony, které lze popsat následujícími charakteristikami:
regiony s vyšší hustotou populace a vysokým a stabilním růstem HDP,
jsou většinou tvořeny velkými urbanistickými oblastmi,
tyto regiony také využívají výhody aglomeračních úspor, nikoliv průmyslově specifické, ale
meziodvětvové,
díky znalostem a informacím jsou tyto regiony otevřeny mezinárodním aktivitám, nabízí nejlepší
pracovní příležitosti, které přitahují talentované pracovníky, způsobují nejlepší konkurenční boje mezi
nabídkou a poptávkou a jsou charakterizované vysokou úrovní R&D, podnikání, vytvoření nových
podniků a patentovými aktivitami,
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tyto regiony však dosahují značných urbanizačních ztrát, mezi něž patří např. vysoké mzdy, kriminalita
a vysoké náklady na bydlení,
tyto determinanty mohou pro konkrétní aktivity přinášet vysokou kvalitu lidských zdrojů, výborný
přístup na mezinárodní trhy a k informacím, ke spekulativnímu kapitálu, podnikatelským službám
a kulturním zařízením atd.

5 Analýza přístupu
Na základě výše uvedené typologie [5] je možné využít dvou přístupů k analýze dat. Jeden z těchto přístupů je
zaměřen na určení stěžejních faktorů konkurenceschopnosti a druhý je zaměřen na identifikaci typů
konkurenčních regionů. Pro oba přístupy je většina kroků v identifikaci stěžejních faktorů stejná, avšak jejich
základní motiv a pořadí jejich provedení stojí na docela odlišné koncepci.
První způsob identifikace stěžejních faktorů lze provést následujícími kroky:
1. krok – klasifikovat region podle typologie (HDP, hustota populace),
2. krok – identifikovat široké portfolio stěžejních faktorů,
3. krok – určit hlavní faktory pro každý typ regionu,
4. krok – zhodnotit vysvětlující sílu koncepce,
5. krok – přehodnotit a zdokonalit výsledky prostřednictvím případové studie.
Druhý přístup k identifikaci stěžejních faktorů mění pořadí výše uvedeného přístupu prvního. Na prvním místě je
krok identifikace širokého portfolia stěžejních faktorů a teprve v druhé řadě přichází krok klasifikace regionu
podle typologie. Další tři kroky mají již stejné pořadí.
Autorka tohoto příspěvku vyzdvihuje první přístup k identifikaci stěžejních faktorů. Tento přístup doporučuje
doplnit o posouzení kvality a množství dostupných dat pro analýzu faktorů a shromáždění dostačujícího
množství dat, která jsou potřebná k vytvoření regionální databáze, případně ke konstrukci modelu regionální
konkurenceschopnosti.
Využít lze také postupů a analýz [7], které využívají Ročenka světové konkurenceschopnosti (Global
Competitiveness Yearbook) od IMD Lausanne a Zpráva o globální konkurenceschopnosti (Global
Competitiveness Report) Světového ekonomického fóra. IMD ve svých analýzách vychází ze čtyř základních
skupin faktorů popsaných rozsáhlými soubory kritérií (ekonomická výkonnost, efektivnost vlády, efektivnost
firem a infrastruktura). Světové ekonomické fórum pak používá dvě základní oblasti hodnocení, z nichž první se
vztahuje na hodnocení institucí a ekonomických politik (tři dílčí indexy růstové konkurenceschopnosti pro
úroveň technologií, kvalitu veřejných institucí a makroekonomické podmínky) a druhá pak k indexu
mikroekonomické konkurenceschopnosti (dílčí indexy aktuální výkonnosti a kvality firem a dále kvality
podnikatelského prostředí).
Pro hodnocení regionální konkurenceschopnosti vytváří autorka na základě výše uvedených přístupů portfolio
klíčových determinantů. Toto portfolio je uzpůsobeno zejména pro hodnocení konkurenceschopnosti českých
regionů. Zmíněnými determinanty jsou:
1. geografické a demografické faktory,
2. ekonomická výkonnost,
3. inovační výkonnost,
4. institucionální výkonnost,
5. kvalita života.
Postup hodnocení konkurenceschopnosti se opírá o data získaná z datových skladů Českého statistického úřadu,
databáze OECD, Eurostatu, úřadů práce, ministerstev a v neposlední řadě regionálních rozvojových agentur. Pro
účely takové analýzy jsou v případě České republiky použita data na úrovni regionů NUTS 3.
Z vytvořené databáze jsou v tomto pojetí prostřednictvím matematicko-statistických metod identifikovány
základní znaky regionů. Podle hlavních znaků jsou regiony přiřazeny k jednotlivým typologiím regionů. Jako
vhodná typologie se jeví pojetí výše uvedené studie Univerzity Cambridge a instituce ECORYS-NEI. Na základě
zobecnění regionů do jednotlivých typologií lze vytvořit dynamické modely konkurenceschopnosti, jejichž
prostřednictvím je možné ohodnotit sílu a dopad jednotlivých faktorů. Deskripce modelu však již přesahuje
omezený rámec tohoto příspěvku.

Závěr
V poslední době se stále častěji vyzdvihuje myšlenka konkurenceschopnosti, která slouží jako základní měřítko
úspěšnosti regionů. Otázkou však zůstává, jak na regionální úrovni vymezit konkurenceschopnost a jak určit
a ohodnotit jednotlivé faktory konkurenceschopnosti. Východiskem se zde stává vytvoření dynamického modelu
regionu, na jehož základě bude možné zkoumat dopady faktorů konkurenceschopnosti. Aby bylo možné model
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vytvořit, je nutné zobecnit region podle určité typologie. Velmi komplexní typologii regionů nabízí studie
provedená Univerzitou Cambridge a institucí ECORYS-NEI. Vytvoření typologie však musí předcházet
podrobná analýza jednotlivých regionů.
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Vliv rozdílného konkurenčního prostředí na efektivitu řízení
Differences of the Competetive Environment and its Influence on the Management
Effectiveness
Antonín Moravec

Abstract
Příspěvek reflektuje vliv rozdílnosti konkurenčních prostředí na efektivitu řízení. Nabízí vidět konkurenční
prostředí jako vícerozměrný prostor tvořený časem a prostorem. Konkurenční prostředí je výslednicí procesů,
které probíhají v jednotlivých ekonomických subjektech. Změna prostředí tedy souvisí se změnou kultury
prostředí.
Institut „korporátní kultury“ není jen jakousi reflexí procesů, ke kterým dochází uvnitř toho kterého subjektu. Je
také receptorem informací, které jsou objektivně nabízeny k dalšímu „zpracování“, nebo odmítnuty právě
prostřednictvím vnitřní „korporátní kultury“.
Přicházející informace lze rozdělit do dvou skupin. Mezi skupinu informací „totalitní“ a skupinu informací
„inovativní“.
Veškeré cyklické společenské procesy ale neprobíhají pouze v bipolárním gravitačním prostředí mezi polaritou
totalitní, resp. polaritou inovativní. K tomuto je nutno připočíst ještě zakřivení trajektorií, které je způsobeno
vlastnostmi prostoru a času.
Zřejmě ale platí, že bez existence konkrétních ekonomických subjektů a bez konkrétního procesu změn, ke
kterému objektivně dochází u jednotlivých ekonomických subjektů, nemá prostor a čas v obecné relativitě
smysl….. prostě neexistuje.

Key words
Corporate Culture – Receptor institute – Innovator institute – Invisible hand – Spontaneous order institute
– Competitive environment – Management – Partnership

Úvod
Úvodem příspěvku je konstatování, že konkurence je mnohorozměrný institut. Zajímavým rozměrem, který
ovlivňuje pohled na institut konkurence je rozdílnost náboženská, kulturní, ekonomická, sociální, geografická,
vzdělanostní atd. Ale tím zásadním konstatováním je skutečnost, že institut konkurence jako proces se pohybuje
v bipolárním prostředí.
Schéma č. 1 nám zobrazuje bipolaritu totalita vers. inovace. Další bipolaritou by mohla být například bipolarita
strategických cílů (prostředí kvadrantů B vers. D), nebo bipolarita korporátní kultury atd. Každá bipolarita se
navíc ještě pohybuje v dalších inerciálních soustavách. Proto hovoříme také o kvadrupólovém rozložení procesů.
Dalším zajímavým úvodním konstatováním může být, že vlastně nic nevíme o skutečném obsahu termínu
inovace. Je pravdou, že teoreticky se problematikou inovací zabývalo a zabývá mnoho vědeckých kapacit. Ale
všem nám uniká skutečnost, že nejen naše minulé snažení ale i současné snažení, které nazýváme inovacemi,
zřejmě směřuje k nereálnému cíli …spojit nespojitelné. Podobné je i snažení o likvidaci korupce, když každý
totalitní systém je principielně korupční.
Kdysi pan Alexandr Dubček hovořil o „komunismu, resp. o socialismu s lidskou tváří“. Dovedl touto myšlenkou
nadchnout miliony lidí. Někteří za tuto myšlenku položili i své životy.
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Proto obdobně i současné snažení o vytvoření konkurenčního prostředí je teoretickým a praktickým nesmyslem
protože k realizaci tohoto záměru nevyužíváme odpovídající nástroje.

RECEPTOR POLARITY (GPT Gravitation Polarity Theory)
Q – innovation changes

“INNOVATOR polarity ( „Invisible hand…“ institute + „Spontaneous order“ institute )
free – heartedness freedom

TRANSFORM SCROLL

+

f (SDP)

τ – tension

A
transition limit A

S.E.E.P

τ

( = M / W)

+

lower „law power“ limit

δt

Lx

S.E.E.P
transition limit C

f (ISP)
transition limit B

S.E.E.P

lower „freedom“ limit

closeness of „the slave“

T - time

“TOTALITARIEN polarity (loading)

Schéma č. 1

Korporátní kultura
Korporátní kultura zasahuje do dřeně firemních procesů (schéma č. 2) a úzce souvisí s rozhodovacími procesy
a řízením. Firemní kultura se také může stát brzdou, nebo naopak katalyzátorem změn ve firmě.
Ve firmě, kde je firemní kultura hodnotou, na které se bazíruje, je třeba dbát na to, aby se nehromadila zklamaná
očekávání, pocit, že se káže voda, a pije víno. Napětí mezi firemní kulturou, jak ji firma deklaruje ve svém
etickém kodexu, a kulturou skutečně zažívanou může v čase změn vyvolat krátké spojení, vyústit v konflikt.
Oslabená autorita managementu, který ústně nastavil laťku vysoko tak, že ji sám nepřeskočí, se projeví ve chvíli,
kdy tentýž management má firmu úspěšně provést změnami.
Silná neformální firemní kultura, která vytváří silnou identitu firmy, může být celkově velkým přínosem, ale
oříškem v době změn. Nadstandardní kolegiální vazby mezi zaměstnanci, které stmelovaly tým a povzbuzovaly
ho i k velkému pracovnímu nasazení v době klidu, se v době změn někdy mohou stát překážkou, o které se vítr
změn láme.
Rostoucí zájem o problematiku firemní kultury předkládá před teoretiky řízení inspirativní otázky. Například:
Dobrá firemní kultura – špatný průvodce změnou? Firemní kultura a firemní cíle? Proměna firemní kultury
s růstem firmy? Střet firemních kultur při akvizici nebo fúzi? Deklarovaná versus existující.? Atd.
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Management Procesů Udržitelného Rozvoje a Kultura Organizace / Společnosti

S.E.E.P

ZMĚNA
EXPANSE; KONTRAKCE

PNPP
KOMPONENT
STRUKTURY

FAKTOR
INTERAKCE

Řízení procesů
Udržitelného rozvoje
S.E.E.P.

PRODUKT

FAKTOR
MANAGEMENTU

Vědecko-technický rozvoj
FAKTOR
ORIENTACE

S.E.E.P
KOMPONENT
PROSTŘEDÍ

KOMPONENT

FAKTOR
INTEGRACE

FAKTOR
CÍLE

STRATEGIE
ENVIRONMENT
- INSTITUT

„SPONTÁNNÍHO ŘÁDU“
- INSTITUT
„NEVIDITELNÉ RUKY…“

KOMPONENT
INSTITUT

INOVÁ
INOVÁTORA (GPS)

Firemní KULTURY

FAKTOR
IDENTITY

Bereshith (inovační změny)

Schéma č. 2

Na stinné stránky silné firemní kultury upozorňuje studie „Kultura organizace“ autorů Mayerové, Růžičky,
Raisové. Jsou to například „nadměrná uzavřenost hodnotového systému“ nebo „přehlížení a podceňování
informací a vlivů z vnějšího prostředí“.
Firemní kultura procházela historickými změnami. Zpravidla byla reflexí společenských změn. Existující
ideologie, společenské a ekonomické systémy již zřejmě postupně dovyčerpávají své disponibilní zdroje.
Příspěvek také nabízí širší pohled na možnosti managementu v souvislostech se současnými trendy
prostřednictvím „Teorie Gravitace Polarit“ (dále GPT) tím že:
o

Definuje základní společenské a ekonomické vztahy organizace ve vnějších a vnitřních historických
souvislostech……např. „CYKLICKÉ ZMĚNY“.

o

Otvírá možné souvislosti mezi problematikou „korporátní kultury“ a „Institutem Inovátora“.

o

Nabízí vidět reálnost dalšího procesu udržitelného rozvoje v závislosti na počtu inovátorů.

o

Zbavuje teorii managementu se současných mýtů tím, že z jakéhosi „firemního apendixu“ se stává
integrátor v procesu změn…..to ovšem za předpokladu, že do samotné korporátní kultura vstoupil „institut
inovátora“.(schéma č. 2)
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POROVNÁNÍ LOGISTIKY „SOFT“ A „HARD“ MODELŮ ŘÍZENÍ
(INSTITUTY S.P.I.N; SEKTORY P.N.P.P; SEGMENTY S.E.E.P;)

INSTITUT
„PROSTŘEDÍ PŘIROZENÉ SVOBODY“

KVADRANT „D“

PRIORITY D
(INSTITUT „SPONTÁNNÍHO
ŘÁDU“)

PARTNERSTVÍ D

INSTITUT
„NEVIDITELNÉ RUKY „D“

„UDRŽITELNÝ – PŘIROZENÝ ROZVOJ“

INSTITUT „INOVÁTORA“
(preexistence)

INSTITUT RECEPTORA
INSTITUT „IMITÁTORA

(corporate culture)

SUBJEKT

(preexistence)
TOUHA PO „MOCI“

MOC NAD
„CHLEBEM“

PRIORITY B“

PARTNERSTVÍ B

INSTITUT
„NEVIDITELNÉ RUKY „B“

PROCES KONTRAKCE

MOC NAD
„ŽIVOTEM“

INSTITUT
„PROSTŘEDÍ NEPŘIROZENÉ KORUPČNÍ TOTALITY“

KVADRANT „B“

Schéma č. 3
Korporátní kultura – receptor informací vnitřních a vnějších
Doposud jsme předpokládali, že komponent kultury je jakýmsi obrazem firmy, který můžeme vylepšit široce
publikovanými etickými pravidly. To s čím přichází teorie GPT je postupně ověřovaný předpoklad, že
komponent firemní kultury je přímo jakýmsi „vstupem“, kterým vstupuje do vnitřního prostředí společnosti
institut Inovátora, nebo institut Totalitních Priorit (schéma č. 3).
Komponent firemní kultury dominantním způsobem ovlivňuje chování ostatních komponentů a faktorů (schéma
č. 2)
Základní vlivy ovlivňující rozhodovací procesy ve firmě lze rozdělit na: vlivy vnější a vlivy vnitřní.
Jak je zřejmé ze schématu č. 3, ve výbavě každé firmy, instituce, prostředí existuje institut receptora. Jednotlivé
jeho odlišnosti lze vidět v míře citlivosti, respektive v míře ignorance, s jakou reaguje na vnější informace, které
s jakousi zákonitostí mají zájem vstoupit do společnosti. Míru citlivosti ovlivňuje polarita institutu Inovátora
resp. institutu Imitátora.
Chování podnikatelských subjektů je ovlivňováno polaritou: institut Neviditelné ruky B a institut Neviditelné
ruky D; institutem Inovátora a institutem Imitátora; institutem Priorit B a institutem priorit D .
Podle charakteru podnikatelských aktivit můžeme proto subjekty ještě rozdělit na: sektor privátní, sektor NGO
a sektor veřejný.
Jak je zřejmé, management firmy zpracovává množství množin a podmnožin informací, které vstupují
do procesu zpracovávání:
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Definování podnikové kultury
Obecně se podle prof. J.Vebera (Management) má za to, že „Kultura organizace“ (corporate culture) je
souhrnem zvyklostí, symbolů, rituálů a ceremoniálů užívaných v organizaci, jednak souhrnem zásad, přístupů,
norem a hodnot v organizaci sdílených a udržovaných jako obecné vzorce chování, jednání a vystupování.


Všechny definice „podnikové kultury“ vycházejí z obecného pojetí kultury a liší se podle jednotlivých
autorů. V literatuře se setkáváme s pojmem:





kultura firmy (culture of firm),
organizační kultura (organizational culture) nebo
manažerská kultura (managerial culture).
Někdy se používá, zejména v britské literatuře, termín organizační klima (organizational climate)

Terminologie korporátní kultury v souvislostech
a. CORPORATE CULTURE (aramejská a hebrejská kultura)
 Etymologicky se vyjadřuje jako „jádro věci“; nebo „vnitřní orgán“
 Charakteristické znaky:
 uzavřenost;
 otevřenost;
 citlivost;
 subjektivnost
 centrum:
o vědomí
o myšlení
o vůle
o síly
o iniciace změn
 použitelnost: ANALÝZA FIRMY (soft); STRATEGIE
b. RECEPTOR
 Inforeceptor; fotoreceptor; atd. Tuto funkci ve společnosti plní CORPORATE CULTURE.
c. INSTITUT INOVÁTORA – Josef Alois Schumpeter
 SPONTÁNNÍ ŘÁD – Adam Smith
 NEVIDITELNÁ RUKA – Adam Smith
Vyčerpatelnost resp nevyčerpatelnost disponibilních zdrojů
Do reálného prostředí korporátní kultury vstupuje „Inovátor“ jako jakýsi zprostředkovatel doposud
nedefinovaného a tím nevyužívaného dalšího, čtvrtého „zdroje“. Tímto zdrojem je strategické partnerství
„Spontánního řádu“ a „Neviditelné ruky…“, definované v již Adamem Smithem především v jeho díle Bohatství
národů a institutem Inovátora popsaným J. A. Schumpeterem.
Návrh řešení současných disproporcí v modelech řízení doby postmoderní vychází z „Teorie Gravitace Polarit“
(dále teorie GPT – Gravitation Polarity Theory), která doposud používané modely řízení optimalizuje tím, že
vnitřní systém firmy odbřemeňuje od zbytečných nákladů, při současném zvýšení účinnosti nástrojů řízení.
Spokojenosti zákazníka je takto dosaženo zvýšením užitné hodnoty produktu za srovnatelnou, konkurenční
cenu.
Doposud se předpokládalo, že nevyčerpatelnými a dostatečnými „energetickými zdroji“ pro firmu generující zisk
byla „práce, půda, kapitál“. Náklady na přeměnu těchto zdrojů v produkt a zisk jsou již tak vysoké, že se pomalu
podnikat nevyplatí.
Existuje samozřejmě možnost, že deformované prostředí zůstává pod vlivem „Priorit“ (viz schéma č. 1), které
dílo „zkázy“ dokonají a firma by měla krachovat. To že nekrachuje je ovlivněno zpravidla dominantním
postavením institutu Korupce.
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Rozhodovací procesy probíhají v bipolárním prostředí institutu Inovátora a institutu Imitátora a v bipolárním
prostředí institutu Neviditelné ruky B a institutem Neviditelné ruky D
Jak je zřejmé ze schématu číslo 3, všechny procesy změn probíhají ještě v bipolárním prostředí kvadrantů B; D.

Nezastupitelnost bipolarity Inovátora, resp Imitátora v transformačních procesech
Samotný institut Inovátora lze vidět podle teorie GPT ve dvou vzájemně navazujících transformačních procesech
(schéma č. 4).
o

Proces „Reprodukční“: Jak vyplývá ze schématu č. 4, teorie GPT předpokládá, že si nelze představit
inovační procesy změn ve společnosti bez osobnosti inovátora. Výstupem tohoto procesu je schopnost
firmy jakési reprodukce v segmentu sociálním, environmentálním, ekonomickém a segmentu
privátním – firemní kultura.

o

Proces „Vůdcovský“: Výstupem, produktem tohoto procesu změn je Inovátor a to buď jako fyzická
osoba, nebo firma, nebo region, nebo stát atd. Tento transformační proces je v plné režii: Spontánního
řádu; Neviditelné ruky. Jakási teoretická materie pro tento transformační proces je získávána selekcí
z úspěšných „absolventů“ procesu „reprodukčního“.

Transformační procesy v etapách – „reprodukce“ a „vůdcovství“

STRATEGICKÉ PARTNERSTVÍ
(SPONTÁNNÍ ŘÁD; NEVIDITELNÁ RUKA; VEŘEJNÁ SPRÁVA)

SEGMENT V.

„REPRODUKCE“

SEGMENT IV.

STRATEGIE

SEGMENT III.

PŘÍLEŽITOST

SEGMENT II.

ORIENTACE V PROSTŘEDÍ

SEGMENT I.

REFLEXE; ANALÝZA

Inovační procesy změn – „REPRODUKCEÍ“

SEGMENT VI.

„LEADERSHIP“

INOVÁTOR – „GPS“

SEGMENT VII.

Inovační procesy změn –
VŮDCOVSTVÍ

( „SPONTÁNNÍ ŘÁD“; „NEVIDITELNÁ RUKA….“; INOVÁTOR + VEŘEJNÁ SPRÁVA; CÍRKEV; POLITICKÁ STRANA; NGO; ATD.)

Schéma č. 4

Dosavadní zkušenosti s uchopitelností teorie GPT ve firmě
Implementace teorie GPT do reálného podnikatelského prostředí probíhala od druhé poloviny roku
2007 především v prostředí firem, které začínaly s podnikáním někdy počátkem 90. let minulého století.
Iniciátory nezbytnosti změn byli jak zaměstnanci firem, nebo samotní podnikatelé, nebo akcionáři.
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Všichni se ovšem na začátku domnívali, že se bude konat jakýsi zázrak, kterému budou z bezpečné
vzdálenosti přihlížet, ba dokonce i průběh tohoto zázraku kontrolovat.
Každý začátek byl u dveří „korporátní kultury“. V průběhu týdne probíhali osobní komunikace se
zainteresovanými. Souběžně probíhaly analytická činnost. Výstupy se průběžně porovnávaly. Výstupem byla
•

Fakta a zjištění příčiny dosavadního stavu.

•

Nová orientace v prostředí

•

Nové příležitosti

•

Zpracovaná nová strategie firmy

•

Vize prosperující firmy

První velké rozčarování přišlo, když se všem zainteresovaným oznámilo, že změny budou realizovat
sami. Podnikatelé se bránili představě, že jsou právě těmi „žábami na prameni“. Domnívajíce se, že pro záchranu
jejich firem stačí jejich vize, že jsou to právě jen oni, kteří jsou schopni firmy řídit. Všechny problémy jsou
dílem zaměstnanců, svým dílem je kvalita podnikatelského prostředí. Zaměstnanci očekávali s nataženou rukou
na větší příjmy s tím, že se o ně postará pan podnikatel. Akcionáři chápali podnikatele a zaměstnance a očekávali
zisky cestou úspěšných finančních operací.
Tím, že rozhodovací proces zůstával na podnikatelích a akcionářích, proces „strávení“ výstupů
z jednotlivých transformačních etap se pohyboval v rozmezí 1 – 3 měsíců.
Doposud se žádný ze subjektů nestal subjektem schopným samostatné reprodukce (viz schéma 4), natož
aby bylo možno zařadit některý ze subjektů mezi subjekty „Inovátory“. Inovativní jsou pouze jejich představy.
Rádi by získali certifikát Inovátora a tím by rádi skončili.
Výrazně rychleji probíhají transformační procesy u firem, které jsou držiteli některého z certifikátu
norem ISO řady 9000 resp. 14 000 a jednak z neformálních přístupů k TQM.
Největším problémem zůstala realizace transformačních změn. Především tím, že nikdo nechce opustit
„své jisté“.
Dalším kamenem úrazu se stala tvorba osobních strategií každého zaměstnance, podnikatele, akcionáře.
V samém počátku žádná osobní strategie nekomunikovala se strategií firmy.
Zajímavým poznatkem bylo zjištění, s jakou rychlostí se průběžně měnila firemní kultura a jaký vliv
měl transformační proces ve firmě na osobní život jednotlivců. Zvýšila se osobní odpovědnost nejen za firmu,
ale i za partnera, resp. rodinu. Respondenti přicházeli s informacemi o „zázracích“, které nastaly v partnerských
vztazích.

Souhrn
Závěrem lze zvýraznit blahodárný inspirující vliv získaných zkušeností na zpřesnění formulace některých
teoretických předpokladů s tím, že teorie GPT doposud prokazuje vysokou míru abstrakce.
Relativně slabou stránkou potvrzující použitelnost teorie GPT jsou tyto skutečnosti:
o

Závěry trpí chorobou relativně nízkého počtu respondentů.

o

Respondenti se rekrutují z prostředí malého a středního podnikání mající charakter výrobní (stavebnictví,
strojírenství).

o

Relativně krátké období pro objektivní vyhodnocení dosažených výsledků

Zajímavě se jeví:
o

otevírající prostor pro transformační procesy do:


Bankovního prostředí.



Veřejné správy



Služeb
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o

Relativně příznivý poměr mezi investovanými prostředky do transformace firmy a rychlostí spojenou
s jejich návratností.

Teorie Gravitace polarit (GPT) reflektuje udržitelné procesy změn především pomocí „měkkých faktorů“ s tím,
že tvrdé faktory jsou jejím přirozeným výstupem. Tím se liší od dosavadních transformačních metod.
Teorie GPT je realizovatelná na základě širokého konsenzu zúčastněných, čímž se snižuje míra rizika, kterou
disponují metody „pokusu a omylu“.
Nezbytné transformační procesy při použití teorie GPT zvyšují svoji použitelnost a důvěryhodnost právě již
samotnou existencí teoretického základu.
Pro vysokou míru abstrakce teorie GPT, lze vidět její aplikaci v procesu změny konkurenčního prostředí
v souvislosti s optimalizaci efektivity modelu řízení.
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Daňová konkurence a ekonomické teorie28
Irena Szarowská
Abstrakt: Příspěvek zkoumá přístupy a názory ekonomických studií a teorií na daňovou konkurenci. Teoretická
platforma na téma daňového zatížení a daňové konkurence je velmi široká a na daňovou konkurenci a její
dopady na toky kapitálu, ekonomickou aktivitu a velikost daňové báze existují značně rozdílné pohledy. Proti
sobě stojí dva základní názorové proudy. První z nich zdůrazňuje úlohu tzv. daňové hry a hodnotí daňovou
konkurenci pozitivně, protože vede k efektivnějšímu využívání veřejných prostředků a omezení neproduktivních
aktivit. Druhý proud ji hodnotí negativně a preferuje daňovou harmonizaci, přičemž zdůrazňuje negativní vliv
kapitálové mobility na sazby daně z kapitálu a úroveň veřejných výdajů. Jednoznačně však nelze potvrdit ani
vyvrátit prospěšnost ani škodlivost daňové konkurence, a to teoreticky ani empiricky. Nicméně je potřeba
zdůraznit, že daňová konkurence není záměrně či uměle vytvořená, nýbrž je výsledkem neúspěšných
harmonizačních jednání a vyplývá z rozdílných podob daňových soustav jednotlivých zemí.
Klíčová slova: daň, daňová konkurence, daňová harmonizace, daňové zatížení, závod až na dno, volba nohama.
Summary: Paper analyzes opinion and approach of economic studies and theories on tax competition.
Theoretical platform which deals with tax burden and tax competition is very extensive and it is possible to find
two mainstream of tax competition and its impact on capital flows, economic activity and tax base. The first
group prefers tax competition and „tax game“ because of positive effects on public expenditure, reducting of
noneffective activities. The second stream jedges the impact of tax competition in a negative way and prefers tax
harmonization and puts stress on negative influence of capital mobility on capital tax rates and level on public
expenditure. Unambiguously it is impossible to confirm or disprove neither usefulness nor harmfulness of tax
competition. But it is necessary to point out fact the tax competition is not based purposely or artificially, it ´s
a result of unsuccessful harmonization process and it is a consequence of difference in tax systems.
Key words: tax, tax competition, tax harmonization, tax burden, rece to the botom, vote feet.

Úvod
Evropská unie (EU) zahrnuje v současnosti 27 členských zemí. Jak deklaruje, její fungování je spojeno
s jednotným vnitřním trhem, který je definován jako prostor bez vnitřních hranic, ve kterém jsou zajištěny čtyři
svobody, tj. volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu29. Členské státy EU mají v zásadě samostatné daňové
systémy a uplatňují samostatné daňové politiky. K prezentovaným úkolům daňové politiky Evropské unie patří
podpora harmonického vývoje ekonomických aktivit, plynulý a vyrovnaný vývoj, vzrůstající stabilita, růst
životní úrovně a těsná spolupráce mezi členskými zeměmi. Úlohou ani snahou Evropské unie není unifikovat
národní systémy daní a příspěvků, ale zajistit jejich vzájemnou srovnatelnost v souladu s přijatými smlouvami
zavedenými v Evropské unii30. Výsledkem je tedy 27 daňových soustav a systémů zdanění. S postupující
globalizací a internacionalizací se stále častěji diskutuje o daňové konkurenci a harmonizaci v Evropské unii.
V současnosti jsou dány mantinely pro jednotlivé typy daní takto: (1) osobní důchodové daně zůstávají
v kompetenci národních vlád, (2) nepřímé daně tím, že bezprostředně ovlivňují fungování jednotného trhu, stojí
v centru pozornosti a snah o jejich harmonizaci, (3) firemní daně mají napomáhat k volnému pohybu kapitálu
a nemají způsobovat škodlivou konkurenci mezi jednotlivými zeměmi, (4) sociální a penzijní systémy mají
eliminovat diskriminaci obyvatel jednotlivých států a nemají být překážkou svobodného usazování a investování
v kterékoliv z členských zemí Evropské unie. Z přehledu je zřejmé, že konkurence v daních je omezena
prakticky na přímé daně, daně nepřímé jsou předmětem harmonizačních procesů.
Cílem příspěvku je analyzovat názory ekonomických studií a teorií na daňovou konkurenci a vytvořit teoretickou
základnu pro možné posouzení aktuálních trendů daňové problematiky v Evropské unii.

28

Tento článek vznikl za podpory grantu - GAČR 402/08/0067 – Finanční integrace nových členských zemí EU
s eurozónou.
29
Široký, J. Daně v Evropské unii, s. 21.
30
Daňová politika patří mezi politiky se sdílenými kompetencemi. Členské země mohou vydávat vlastní
legislativu jen tehdy, pokud zde již neexistuje společná evropská úprava, případně jako doplněk k ní. Daňová
praxe je víceméně sumou fakticky nezávislých daňových politik jednotlivých členských zemí EU.
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Materiál a metody
Daňová konkurence je chápána jako nekooperativní stanovení daňových systémů a sazeb nezávislými vládami
států, naopak daňová harmonizace znamená přizpůsobení národních daňových soustav a jednotlivých daní
členských zemí společným pravidlům Evropské unie31. László Kovács, který je současným evropským
komisařem pro daně a celní unii, klasifikuje daňovou konkurenci podle své povahy na32:
•

„poctivou“ vyplývající z rozdílné úrovně celkového daňového zatížení obyvatelstva, která je výsledkem
preferencí voličů, jež přikládají stupni zabezpečovaných veřejných statků, vzdělávacímu systému,
infrastruktuře a výkonnosti veřejných institucí,

•

škodlivou, jestliže je zaměřena na přetahování zahraničního kapitálu při současné ochraně národního
trhu a vytváří tak podmínky pro zvýšení nezaměstnanosti,

spornou, která je na rozhraní škodlivé a poctivé a která se hlavně týká vlažnosti předávání daňových
informací a příp. prolomení bankovního tajemství.
Ačkoli se termín daňová konkurence používá často v negativních významech, je potřeba zdůraznit, že daňová
konkurence není záměrně či uměle vytvořená, nýbrž je výsledkem neúspěšných harmonizačních jednání
a vyplývá z rozdílných podob daňových soustav jednotlivých členských zemí. Přesto, že se názory na výši
a podobu daňového zatížení různí, význam daní, jakožto příjmů veřejných rozpočtů, je nepopiratelný a daňové
příjmy jsou ve všech zemích hlavním zdrojem na úhradu veřejných statků33. Daně jsou ovšem ze své podstaty
průřezovým nástrojem, který ve větší či menší míře zasahuje do sociální, hospodářské, environmentální,
zahraničněpolitické a dalších politik vlády. Mnohé změny v úpravě daní jsou proto výsledkem vládních priorit
v jiné oblast. Nicméně Kubátová uvádí: „Koncem 20. století se významně změnily podmínky, za kterých vlády
vybíraly po dlouhá staletí a tisíciletí daně. Zvyšující se propojenost národních ekonomik a trhů způsobuje růst
daňových úniků a silnou daňovou konkurenci mezi státy. Zejména se to dotýká daní s vysokou mobilitou základů,
tedy daní ukládaných na finanční kapitál, ostatní kapitál, zboží a služby. Nejméně mobilní je doposud pracovní
síla a nemobilní zůstává nemovitý majetek34“.
Tanzi 35pak uvádí následující rozhodující okolnosti vzniku tradičních daňových systémů, které však
v současnosti přestávají platit:
•

•

státy byly od sebe teritoriálně oddělené,

•

hraniční kontroly mohly účinně působit,

•

kapitál byl prakticky bez pohybu přes hranice,

•

vysoké tarify a kontrola na hranicích omezovaly pohyb zboží ze státu do státu,

•

kapitálový pohyb byl zakázán nebo přísně kontrolován,

•

lidé pracovali ve své zemi a nemohli být zaměstnáni jinde,

•

firmy operovaly v zemi vlastníků a ne v jiných zemích,

•
žádná daňová konkurence se nemohla rozvinout.
Jednotlivci i společnosti nyní mohou realizovat investice v různých zemích světa, zatajovat příjmy ze zahraničí,
zejména pokud daňové ráje neumožňují výměnu informací. Snaha států po zachování daňových příjmů tím, že
zpřísní podmínky a kontrolu, vede k odlivu kapitálu ze země.
Příspěvek bude zkoumat názory ekonomických studií a teorií na daňovou konkurenci. Základem analýzy bude
práce s dosud publikovanými odbornými studiemi a dalšími zdroji dat a informací, při zpracování bude rovněž
využívána metoda komparace, například při kritickém srovnání názorů na vhodnost či škodlivost daňové
konkurence.

Diskuse a výsledky
Daňová konkurence není nový fenomén. Jak uvedl před 200 lety Adam Smith, "Majitel kapitálu je vlastně
občanem Světa a není nutně připoután k určité zemi. Zemi, kde by ho podrobovali trapným výslechům jen proto,
aby mu mohli uložit tíživou daň, mohl by snadno opustit a svůj kapitál odstěhovat do některé jiné země, kde by
mohl buď pokračovat v podnikání, anebo užívat svého bohatství ve větším klidu. Tím, že by svůj kapitál
odstěhoval, zastavil by v zemi, kterou opouští, veškeré podnikání, jež tam jeho kapitál vydržoval. Kapitál
obdělává půdu, kapitál zaměstnává práci. Daň, která by vypuzovala kapitál ze země, vysušovala by tím všechny
31

Nerudová, D. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie, s. 15.
Bulletin Komory daňových poradců ČR, č. 1/2006, ss. 21-22.
33
V podmínkách České republiky se podílejí na celkových příjmech veřejného rozpočtu kolem 90 %.
34
Kubátová, K. Daně – konkurence nebo harmonizace?, s. 1.
35
Tanzi, V. Globalization, Tax Competition and the Future of Tax Systems, s. 4.
32
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zdroje důchodu panovníka i společnosti. Jeho odstěhováním snížily by se nutně více nebo méně nejen zisky
z kapitálu, ale i pozemková renta a mzdy"36. Smith daňovou konkurenci nechápal tak, že je třeba potrestat stát,
který má nižší daně. Nehodnotil ji tak, že státy s nižšími daněmi přitahují podnikatele. Chápal tuto záležitost tak,
že naopak stát s vysokými daněmi odrazuje podnikatele a doporučoval škodlivé daně odbourat.
V ekonomické teorii existují dva základní názory a přístupy k daňové konkurenci, a to:
•

pozitivní, který zdůrazňuje úlohu tzv. daňové hry

negativní, který tvrdí, že daňová konkurence je v zásadě škodlivá, protože pokles daňových příjmů vede
k poskytování veřejných statků pod společensky optimální úroveň.
Zastánci prvního směru (počínaje Tieboutem37) tvrdí, že daňová konkurence je optimálním konceptem pro
uspořádání daňových systémů a že vede ke zvýšení bohatství všech jednotlivců ve společnosti, neboť má
pozitivní efekty na ekonomický růst jednotlivých zemí, na efektivnější alokaci zdrojů, na zefektivnění činnosti
vlád a veřejných výdajů a efektivnější poskytování veřejných statků a služeb. Pozitivní hodnocení daňové
konkurence je spojeno zejména s efektivnějším využíváním veřejných prostředků a omezením neproduktivních
aktivit, jako např. rent-seeking, které jsou s rozhodováním ve veřejném sektoru spojeny. Názorový proud
počínající tzv. Tieboutovým teorémem tvrdí, že konkurence obohacená o mobilní domácnosti (resp. o mobilní
firmy) zvyšuje bohatství společnosti, a je tedy efektivní. Daňová konkurence spočívá v tom, že vláda musí mít
daně natolik nízké, aby přilákala dostatek obyvatel (či firem), ale současně byla schopna poskytovat dostatek
veřejných statků38, jinak obyvatelé využijí možnost „volby nohama - voting with the feet“ a přesídlí do pro ně
výhodnější oblasti. Naopak podle Stiglitze39 existuje mnoho důvodů, proč být vůči této hypotéze skeptičtí.
Hlavní důvod podle něj spočívá v omezené konkurenci mezi jednotlivými fiskálními jednotkami, neboť jejich
počet je v každé oblasti omezen a další autoři také namítají, že v realitě je „voting with the feet“ obtížné, jelikož
existují bariéry jazykové, administrativní, rodinné vazby atd. Dále je potřeba zmínit fakt, že vybírané daně
(majetkové, místní, důchodové či prodejní daně) mají distorzní účinky, což může spolu s externalitami vést
k neefektivnosti alokačních rozhodnutí na místní úrovni40.
Tieboutovu hypotézu dále rozpracovali Richter a Wellisch41, když rozšířili model o tzv. mobilní firmy, které se
mohou chovat obdobně a taktéž mohou “volit nohama”. Z tohoto pohledu je koncept daňové konkurence
pozitivní a není důvod jej měnit.
Podle Teathera42 funguje daňová konkurence mezi jednotlivými státy na velmi jednoduchém základním principu.
Jednotlivé státy se pomocí daňové konkurence snaží podpořit ekonomickou aktivitu v zemi a stimulovat
ekonomický růst. Existence daňové konkurence přináší dva základní efekty pro daňové systémy zavedené
v jednotlivých zemích. Pokud si mohou státy mezi sebou navzájem daňově konkurovat, bude prvním důsledkem
daňové konkurence snížení sazeb daní v několika státech, které jako první najdou k tomuto odvahu. Tyto státy
budou přitahovat kapitál a zdroje z ostatních zemí. Druhým efektem tedy je, že ostatní státy budou nuceny
reformovat své daňové systémy a snažit se snižovat své daňové sazby, aby získaly zdroje a kapitál nazpět
a vyrovnaly ztráty, které utrpěly kvůli konkurenci ostatních států. Dalším přínosem daňové konkurence je podle
Teathera pozitivní vliv na růst investic prostřednictvím snížení daní. Je zřejmé, že nízká úroveň zdanění má
pozitivní vliv na úrokové míry a na vytváření úspor. Pokud jsou sazby daně nízké, jsou lidé motivováni více
spořit, čímž vytváří více kapitálu, který je posléze možné investovat. Rostou investice, což vede k rychlejšímu
ekonomickému růstu, k vytváření většího množství pracovních příležitostí a tím i k růstu bohatství každého
jednotlivce. Na základě tohoto jednoduchého argumentu daňová konkurence napomáhá ke snížení daní a tím
přispívá ke zrychlení ekonomického růstu a zvýšení blahobytu všech členů společnosti. Dalším pozitivním
aspektem daňové konkurence je zefektivnění soukromého sektoru43. Liberalizace kapitálových trhů společně
s daňovou konkurencí značně zefektivňuje počínání soukromých subjektů. Investoři mají na výběr velké
množství rozdílných daňových systémů, kam uložit své peníze. Liberalizace kapitálových trhů má za následek,
že kapitál se může volně pohybovat mezi různými zeměmi. Tím, že je umožněn volný pohyb kapitálu a s pomocí
•
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daňové konkurence a daňových rájů je zajištěna větší efektivnost jeho alokace, si jednotlivé subjekty
nekonkurují pouze na trzích v jednotlivých zemích, ale konkurují si na celosvětovém trhu. Aby byli podnikatelé
úspěšní, musí se chovat efektivně. Aby uspěli na celosvětovém trhu, musí se chovat výrazně efektivněji, než
kdyby byli pouze na trhu lokálním. Aby uspěli na celosvětovém trhu, musí být schopni nabídnout dostatečný
výnos ze své činnosti, aby byli schopni získat kapitál a investice pro svou činnost. Výsledkem zefektivnění
soukromého sektoru je vyšší ekonomický růst.
Také Edwards a de Rugy zastávají názor, čím efektivnější jsou soukromé výdaje a čím méně pak utrácí stát, tím
vyšší je v konečném výsledku hospodářský růst. Pokud daňová konkurence vede k tlaku na globální snižování
daní, pak všechny země těží z vyššího ekonomického růstu. "Přijme-li jedna země efektivnější daňový systém,
aby zvýšila hospodářský růst, ostatní jsou nuceny následovat, což vede k podpoře růstu v globálním měřítku.
Nakonec jsou na tom všechny země lépe, když hájí své národní zájmy“44.
Zastánci daňové hry se rovněž snaží odhadovat daňové reakční funkce, které ukazují, jak je daný stát závislý
na daňové politice svých sousedů. Většina autorů v této oblasti došla k závěru, že vlády ve stanovování
daňových sazeb reagují na změny v daňových sazbách svých sousedů, což je v souladu s teorií daňové soutěže.
Jak uvádí Redoano45, daně z příjmu korporací ovlivňují především rozhodování firem o umístění investic, proto
je rozhodnutí vlády o daňové sazbě vedeno snahou přilákat v rámci daňové soutěže daňové základy a nikoliv
snahou o přilákání voličů, neboť těchto se daň z příjmu korporací dotýká jen okrajově.
Další autoři se zabývali empirickými odhady reakčních funkcí v oblasti sazby daně z příjmu korporací mezi
členskými zeměmi OECD. Ve všech případech prokázali existenci kladného korelačního koeficientu – tzn., že
snížení daňové sazby sousední země bylo sledovanou zemí následováno. Devereux, Lockwood a Redoano46
poukazují zejména na to, že každá země se při stanovování sazeb daně z příjmu právnických osob chová
strategicky s ohledem na daňové sazby stanovené v sousedních státech. Autoři ovšem zdůrazňují i další
skutečnost v daňové soutěži – politiky a voliče. Tvůrci vládní politiky sledují daňové sazby okolních států, neboť
v případě, že by stanovili vyšší daně než v sousedních srovnatelných zemích, riskovali by, že by ve volbách
nemuseli být znovu zvoleni.
Dalším směrem ekonomické literatury, který oponuje představě o škodlivé daňové konkurenci a potřebě
koordinace, je teorie veřejné volby. Brennan a Buchanan47 ve své studii tvrdí, že daňová konkurence zvyšuje
bohatství, protože brání nadměrné velikosti vlády a doprovodných aktivit vyhledávání renty. Teorie veřejné
volby zahrnuje do zvažování důsledků daňové konkurence vlastní zájmy představitelů státu. Daňová kooperace
pak může mít opačný účinek, než předpokládá Oates, protože nedokonalosti v politickém rozhodování mohou
vést k plýtvání vybraných daňových prostředků a dále k procesům vyhledávání renty zájmovými skupinami.
Někteří autoři, kteří zdůrazňují význam soutěže, poukazují na analogii ke konkurenci na trhu. Tak jako tržní
konkurence pracuje ve prospěch spotřebitelů a podporuje efektivnost výroby, daňová konkurence prý pracuje
ve prospěch daňových poplatníků a nutí státy k větší efektivnosti vlády. Vlády musí efektivně vynakládat
finance a vybírat daně. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii G. Becker tvrdí: “Konkurence mezi státy podporuje
zdravou soutěž, tím, že v každé zemi omezuje moc politiků a zájmových skupin pomocí donucení realizovat
vlastní představy na úkor zájmů drtivé většiny obyvatel.”48 Země s nízkými daněmi svojí existencí povzbuzují
ekonomické reformy v zemí s vysokými daněmi a drží na uzdě jejich vlády. Jinak by jim poplatníci uprchli.
Naopak představitelé druhého směru (např. Oates49) tvrdí, že daňová konkurence je v zásadě škodlivá, protože
pokles daňových příjmů vede k poskytování veřejných statků pod společensky optimální úroveň. Druhý přístup
zkoumá zejména vliv kapitálové mobility na úroveň a strukturu daňových sazeb. V této oblasti autoři zdůrazňují
negativní vliv kapitálové mobility na sazby daně z kapitálu a úroveň veřejných výdajů. Otázkám vlivu kapitálové
mobility na daňové zatížení se z domácích autorů věnují např. Nerudová a Kapounek50. Tvrdí, že za předpokladu
stabilní úrovně veřejných výdajů a příjmů státních rozpočtů mohou vznikat tlaky na příjmové stránky státních
rozpočtů, neboť nižší výběr daně z kapitálu musí být kompenzován vyšším daňovým zatížením ostatních,
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především nemobilních faktorů, jako je práce51. Tato skutečnost (často označovaná jako „závod ke dnu - race to
the bottom“) může v extrémním případě vést až k úplnému odstranění daně z kapitálu.
Také Musgrave52 považuje „závod ke dnu“ za velký problém. Pokud budou vedle sebe existovat země s vysokým
zdaněním a zároveň země se zdaněním nízkým, bude země s nízkými daněmi pomocí daňové konkurence
přitahovat zdroje, kapitál a tím i daňový základ ze zemí s vyššími sazbami daní. Na odliv zdrojů bude muset
reagovat země s původně vyšším zdaněním, aby se mohla daňové konkurenci bránit, a bude muset své sazby
daní snížit, aby získala nazpět zdroje, které byly přesunuty do země s nízkou úrovní zdanění. Snížením daní se
konkurenční výhoda přesune na stranu země s původně vyšším zdaněním. Druhá země bude muset na toto
reagovat a dojde k dalšímu snížení daní. Tímto principem se snižování daní dostane do nezastavitelné spirály,
která povede k velmi nízké nebo dokonce nulové úrovni zdanění, což způsobí značné snížení příjmů vlád
a způsobí neefektivnost v poskytování veřejných statků a významnou ztrátu pro celou společnost. Tímto
argumentem lze dojít k závěru, že daňová konkurence je hrozbou pro ekonomický rozvoj.
Také Grifith a Klemm53 potvrzují, že daňová konkurence může vést až k “závodu na dno” a k nedostatečnému
poskytování veřejných statků a služeb od státu – výsledkem je obětování státu blahobytu („welfare state“)
a dokládají své tvrzení na příkladu zemí jako Francie, Německo či Švédsko, které jsou v důsledku existující
daňové konkurence nuceny v posledních letech snižovat rozsah „welfare state“.
Naopak autoři jako Garrett a Mitchell54 hovoří o pozitivní vazbě mezi kapitálovou mobilitou a úrovní sazeb daní
z kapitálu a veřejných výdajů, což je ovšem v rozporu s hypotézou o závodu ke dnu, která byla zmíněna výše.
Východiskem teoretické argumentace zastánců pozitivního vztahu mezi mírou kapitálové mobility a úrovní
veřejných výdajů je tzv. kompenzační teorie, která vychází z myšlenky, že ekonomická integrace (a s ní spojený
růst mobility kapitálu) s sebou nese vedlejší efekty např. v podobě poklesu ekonomického růstu v určitých
odvětvích nebo vyšší volatility příjmu spotřebitele, což má za následek zvýšenou poptávku po veřejných
výdajích, zejména v podobě sociálních programů. Zastánci kompenzační teorie jako Rodrik (1998) se domnívají,
že vyšší daňové zatížení práce v důsledku růstu kapitálové mobility by poplatníkům mělo být kompenzováno
v podobě zvláštních sociálních programů, které by byly financovány právě ze zvýšeného výběru tohoto typu
daně.
Podle některých názorů vede daňová konkurence k výběru daní podle užitku, který přináší veřejné statky
jednotlivým daňovým poplatníkům, což je v rozporu s cíli, které by vláda měla mít. Jak zdůrazňuje Musgrave55,
vláda má mnohem více povinností a odpovědnosti, než pouze poskytovat veřejné statky daňovým poplatníkům.
Důležitými funkcemi vlády je také funkce redistribuční a stabilizační. Vzhledem k tomu, že jedním z hlavních
cílů vlády by měla být funkce redistribuční, nutnou podmínkou je zavedení daní podle schopnosti platit, protože
daně placené podle užitku z veřejných statků nemohou takovou funkci financovat. Vláda by měla poskytovat
takové množství statků a služeb a zaměřovat se na redistribuční programy především podle preferencí voličů.
Obecněji lze otázku daňové konkurence mezi vládami a jejími dopady pojmout jako otázku velikosti státu
v ekonomice, velikosti jednotlivých úrovní státní moci či rozsah žádoucích redistribučních procesů. Tyto dva
opačné pohledy se týkají také otázek daňové konkurence v případě různých stupňů ekonomické integrace, tedy
i integrace v Evropské unii. Oates upozorňuje, že výsledkem daňové konkurence může být tendence ke stále
nižší efektivnosti poskytování místních veřejných statků. Snižují-li místní vlády daně, aby přilákaly mobilní
kapitál, jsou veřejné výdaje pod úrovní, kdy se mezní společenské výnosy z těchto programů rovnají mezním
nákladům. Toto může nastat zejména u programů, které neposkytují přímý užitek lokálnímu podnikatelskému
klimatu. Oatesův závěr, že takové jednání vlád je neefektivní, je založen na tvrzení, že nakonec žádná vláda
nezíská v tomto boji konkurenční výhodu (princip vězňova dilematu56). Výsledkem daňové konkurence tedy je,
že všechny komunity jsou na tom hůře, než kdyby političtí představitelé používali běžné maximalizační pravidlo
(mezní užitky se rovnají mezním nákladům).
Názorům a obavám o nedostatečné výši veřejných výdajů lze oponovat na základě údajů uvedených v Grafu 1.
I když nejen v Evropě existovala a existuje daňová konkurence mezi státy a mohl by vzniknout tlak na snižování
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výdajů z důvodu nedostatečného množství veřejných příjmů, celkové výdaje veřejného sektoru se nesnižovaly,
nýbrž od roku 1870 se výrazně zvýšily.
Graf 1: Růst veřejných výdajů ve vybraných zemích v letech 1870 - 1996 (v % HDP)

Zdroj: vlastní zpracování podle Tanzi, V., Schuknecht, L. Public Spending in the 20th Century : A Global
Perspective, str. 6.

Další prameny uvádějí, že konkurence mezi vládami může vést k tomu, že vlády přestanou poskytovat některé
veřejné statky57. Uvedené pojetí „škodlivé“ daňové konkurence o přilákání investic bylo později aplikováno
na pracovní a environmentální standarty, redukci plateb sociálního zabezpečení či konkurenci v nepřímých
daních o přeshraniční spotřebitele58. Oatesův koncept škodlivé daňové konkurence byl podpořen řadou modelů,
které popisují následky nekooperativního chování regionálních vlád. Úspěch jedné vlády v přilákání daňové báze
v podobě nových obyvatel či firem vede k erozi daňového základu u jiných regionů. Takto vzniklé negativní
fiskální externality se projevují zejména v exportu zdanění, kdy vlády zdaňují příjmy nerezidentů, či erozi
daňového základu, tedy přesunem skutečné ekonomické aktivity do daňově výhodnějších lokalit, popř. přesunem
deklarace zisků.

Naopak Sinn59 uvádí, že daňová konkurence nemusí způsobit poddimenzovanost veřejných služeb, ale spíše má
redistribuční efekty, jelikož dojde k vyššímu zdanění práce. Podle Sinna přestane být stát blahobytu udržitelný
ve chvíli, kdy vzroste také mobilita pracovní síly. Také Keen a Marchand60 poukazují na to, že daňová
konkurence tlačí vlády ke změnám v daňové struktuře, která má neblahý dopad na distribuci příjmů a zvyšuje
podíl vládních výdajů ve prospěch mobilního kapitálu na úkor výdajů ve prospěch imobilní pracovní síly.
Devereux a Sorensen61 upozorňují na skutečnost, že fiskální konkurence znamená jednak přesun daňového
břemene z kapitálu na práci, ale také znamená pokles redistribuce zdrojů a růst vládních výdajů zvýhodňující
kapitál, např. investice do infrastruktury.
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Často prezentovaným názorem je, že prostředí daňové konkurence v jednotném trhu daleko náchylnější
k daňovým únikům a daňová harmonizace udělá systém daleko přehlednější, když ztíží možnost daňových úniků
a zpronevěry. Proto se objevují snahy zavést alespoň minimální daňové sazby v EU a dále harmonizovat daňové
systémy, jak uvádí např. Strauss-Kahn62.
Otázku škodlivé daňové konkurence a nutnosti daňové kooperaci či dokonce harmonizace je možné posuzovat
rovněž vzhledem k ekonomické velikosti států. Bucovetsky a Haufler63 či Baldwin a Krugman64 prezentovali
modely, kde velké státy mohou díky aglomeračním efektům udržovat vyšší daně než státy malé, což odpovídá
skutečnému vývoji ve vyspělých zemích. Aglomerační efekty ve velkých státech totiž vytvářejí lokalizačně
specifickou rentu. Malé změny či malý diferenciál v daňovém zatížení nemají významný vliv na toky kapitálu,
pouze velké změny či diferenciál mohou způsobit kolaps celé aglomerace. Menší země proto musí mít nižší
sazby, neboť čelí vyšší elasticitě nabídky kapitálu na světovém trhu než velké země. Růst mobility kapitálu se
tak projevuje ve výraznějším poklesu sazeb v malých zemích. Z těchto konceptů plyne, že v případě úspěšné
koordinace zdanění podnikových příjmů by dopad na toky kapitálu a ekonomickou aktivitu byl ve prospěch
velkých zemí s vyšším zdaněním na úkor těch s opačnými charakteristikami. Navíc negativní fiskální externality,
které plynou z nižšího zdanění malých států, jsou pravděpodobně méně významné.
Nové členské země jsou často kritizovány za svou „daňově příznivou politiku“, což je dokazováno nižšími
sazbami i celkovými výnosy zejména zdanění zisku podniků. Kubátová65 však oponuje, že motivací ke změnám
v daňových sazbách v těchto zemích není získat konkurenční výhodu či se přizpůsobit okolním zemím, ale snaha
„naplnit“ veřejné rozpočty.
Na základě výše uvedených teorií se nabízí otázka, zda daňové snížení (které je obvykle výsledkem působení
daňové konkurence) opravdu znamená vždy pokles výběru daní? To, že tomu tak není, dokazuje výzkum, který
uskutečnili Ganghof a Genschel66 a kteří zkoumali vztah mezi výší průměrné firemní daně a příjmy státního
rozpočtu z nich v zemích EU-15 v letech 1980 až 2005. Výsledky zobrazuje následující graf. Je patrné, že i přes
výrazný pokles sazeb nedošlo k poklesu daňového výnosu, nýbrž právě naopak, tedy k jeho zvýšení a tento
vývoj lze interpretovat jako uplatnění konceptu Lafferovy křivky67 v praxi.
Graf 2: Průměrné firemní daně a příjmy státního rozpočtu z nich v EU-15

Zdroj: Ganghof, S., Genschel, P. Taxation and Democracy in the EU, str. 6.
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daňový výnos klesat. Je-li totiž míra zdanění (daňové sazby) příliš vysoká, jsou daňové subjekty odrazovány
od zvyšování výkonu, od práce, od úspor atd., popř. přenášejí své bydliště nebo sídlo mimo daný stát, což se
v konečném efektu projeví v poklesu daňových příjmů.
63
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Otázku skutečné míry konkurence přímých daní rozebírá Široký68, když poukazuje rozdílnost propojení osobní
a firemní důchodové daně v jednotlivých zemích, neboť tvrdí, že pro posouzení parametrů přímých daní je
důležitý používaný systém integrace daně ze zisku firem do osobní důchodové daně. Rozlišuje pak tři základní
kategorie systému firemního zdanění: klasický systém s nulovou integrací, systém zamezující dvojímu zdanění
a systém eliminující dvojí zdanění (úplná integrace). Celý systém integrace obou důchodových daní se však
v praxi neustále vyvíjí a je komplikován i tím, že v mnoha zemích je použito rozdílné pravidlo v případě
tuzemských a zahraničních dividend.

Závěr
Jak vyplývá z výše uvedeného, teoretická platforma na téma daňového zatížení a daňové konkurence je velmi
široká a na daňovou konkurenci a její dopady na toky kapitálu, ekonomickou aktivitu a velikost daňové báze
existují značně rozdílné pohledy. Proti sobě stojí dva základní názorové proudy. První z nich zdůrazňuje úlohu
tzv. daňové hry a hodnotí daňovou konkurenci pozitivně, protože vede k efektivnějšímu využívání veřejných
prostředků a omezení neproduktivních aktivit. Druhý proud ji hodnotí negativně a preferuje daňovou
harmonizaci, přičemž zdůrazňuje negativní vliv kapitálové mobility na sazby daně z kapitálu a úroveň veřejných
výdajů. Jednoznačně však nelze potvrdit ani vyvrátit prospěšnost ani škodlivost daňové konkurence, a to
teoreticky ani empiricky. Nicméně je potřeba zdůraznit, že daňová konkurence není záměrně či uměle vytvořená,
nýbrž je výsledkem neúspěšných harmonizačních jednání a vyplývá z rozdílných podob daňových soustav
jednotlivých zemí.
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Vývoj výuky účetnictví a daní s ohledem na konkurenceschopnost studentů VŠPJ
v praxi
(The Development of Teaching Accounting and Taxes with Regard to the
Competitiveness of Students of College of Polytechnics Jihlava in Practice)

Jaroslava Leinveberová, Ivana Důrasová, Olga Kubová
Abstrakt: Vysoká škola polytechnická Jihlava je mladou školou, která zahájila výuku prvních studentů
v únoru 2005. Do začátku si nová VŠ přinesla osvědčené formy a postupy výuky účetnictví a daní. S ohledem
na požadavky praxe bylo potřeba těžiště výuky přesunout na finanční účetnictví, nákladové a manažerské
účetnictví a daně, s důrazem na jejich informační funkci. Tento vývoj výuky je poznamenán jak pozitivním tak
i v některých případech negativním přístupem zúčastněných stran v rámci VŠPJ. Výuka na VŠPJ se neustále
profiluje v oblasti náplně a náročnosti předmětů účetnictví a daní s ohledem na požadavky praxe a nutnost
samostatného přístupu studentů ke vzdělání. Vývoj výuky je charakterizován neustálými novelizacemi zákonů
platných jak v ČR, tak i v rámci harmonizace v EU. Úroveň dosažených znalostí absolventů z předmětů
účetnictví a daní se projeví v jejich profesním životě při dalším vzdělávání. Toto s sebou nese další vynaložené
náklady firem, což se v konečném důsledku projeví v kalkulacích produktů a ovlivní jejich konkurenceschopnost
na trhu.
Klíčová slova: Plány výuky, konkurenceschopnost, motivace, nepřímé náklady, kalkulace, praxe
Summary: College of Polytechnics Jihlava is a young college which started teaching its first students in
February 2005. From the very beginning, the new college brought in well-proven forms and procedures of
teaching accounting and taxes. With respect to the requirements of practice it was necessary to move the focus of
instruction towards financial accounting, cost and management accounting and taxes, with the accent on their
informative function. This development of instruction has been marked by both positive and, in some cases,
negative approach of parties concerned within the college. The teaching at the college is constantly shaping as to
the content and demand factor of the subjects of Accounting and Taxes in relation to the requirements of practice
and the necessity of students’ autonomous approach to the education. The development of the instruction is
characterized by frequent amendments to laws valid both in the CR and within harmonisation in the EU. The
level of graduates’ attained knowledge from the subjects of Accounting and Taxes will be manifested in their
professional lives in further education. This brings further incurred expenses to companies, which will eventually
show itself in product calculations and influence their competitiveness on the market.
Key words: learning schedule, competitiveness, motivation, indirect costs, calculation, practice

1. Změna v oblasti plánů výuky
Vysoká škola polytechnická Jihlava je mladou školou, která zahájila výuku prvních studentů v únoru 2005.
Jednalo se o výuku schváleného oboru Finance a řízení, který rámcově považujeme za kvalitativně vyšší
nástupnickou formu VOŠ Jihlava obor Finance a řízení.
1.1. Časová dotace
Do začátku si nová VŠ přinesla osvědčené formy a postupy výuky finančního účetnictví a daní, které na VOŠ
probíhalo v průběhu tří let. Organizace výuky na VOŠ byla šest období po šestnácti týdnech, z toho poslední
šesté období (nepoužívá se označení semestr) bylo věnováno celé praxi. Nová vysoká škola výuku finančního
účetnictví doporučuje ve dvou semestrech a výuku daní v jednom semestru, které si může student navolit již
od prvního semestru. Pro obor Finance a řízení byl nově zaveden předmět Manažerské účetnictví. Ten je
doporučen studentům po absolvování praxe, která na tomto typu školy trvá celý jeden semestr (doporučen je
semestr pátý). Na vysoké škole trvá semestr 14 týdnů a časová dotace předmětů je nesrovnatelně menší.
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1.2. Cíl výuky předmětů účetnictví
Se změnou časové dotace a s ohledem na potřeby praxe, na požadavek konkurenceschopnosti našich absolventů
na trhu práce, bylo potřeba těžiště výuky přesunout na účetnictví s důrazem na jeho informační funkci, na účetní
zpravodajství. Předměty Finanční účetnictví I. a II. na oboru Finance a řízení a Cestovní ruch jsou zařazeny jako
oborově povinné. Cílem pro studium uvedených předmětů je kvalitní zvládnutí jak teoretických znalostí, tak
zvládnutí i praktických výstupů. Za významné považujeme pochopení celého systému účetnictví s jeho
informační funkcí, která vychází z potřeb různorodých uživatelů. Pochopení informační funkce účetnictví
z pohledu řídících pracovníků a vlastníků je dávána zvláštní preference, protože ze zkušenosti víme, že
absolventi VOŠ se nejvíce v oblasti finančního účetnictví a řízení uplatňovali v menších a středních
společnostech s počtem zaměstnanců kolem několika set zaměstnanců. Předpokládáme, že u bakalářů tento trend
bude pokračovat i v budoucnu. Cíl výuky na VŠ je více orientován na informační funkci účetnictví pro potřeby
řízení a to „pouze“ v podnikatelské sféře, kdy počítáme s lepším uplatněním absolventů i ve větších
společnostech než bylo u absolventů VOŠ. V současné době se toto potvrzuje i zájmem větších společností
o naše studenty v rámci povinných praxí a výběrem témat bakalářských prací. VŠPJ má svých prvních sto
bakalářů, kteří své bakalářské práce převážně zpracovávali právě ve středních a menších firmách.
2. Změna v přístupu vyučujících
Vývoj výuky finančního účetnictví v oblasti časové dotace, cíle a plánu předmětu je poznamenán jak pozitivním,
tak i v některých případech negativním přístupem stávajících akademických pracovníků, kteří předmět vyučovali
na VOŠ či středních školách. S ohledem na mírně optimistické plány VŠ, kvalitně obstát v konkurenci
stávajících kamenných univerzit i nově vznikajících vysokých škol, bylo potřeba nejdříve přesvědčit vyučující
o změnách metodických postupů ve výuce. Museli jsme opustit zaběhnuté a osvědčené postupy, které často
pramenily z praxe na středních ekonomických školách. Většina našich vyučujících je s pedagogickou praxí
ze středních ekonomických škol a z VOŠ Jihlava. Výhodou je, že se jedná o vyučující s pedagogickou praxí
výuky účetnictví a zároveň i s aktuálními zkušenostmi z praxe. Úzká vazba na praktické znalosti je
předpokladem aktuální výuky a snazšího vstupu absolventů do praxe. Ustoupení od zaběhnutých metod spíše
středoškolského charakteru výuky se jevil zpočátku jako problémem. Vedlo nás vědomí, že na výuku jsou
kladeny jiné požadavky, v daném časovém limitu se nesmí slevovat z nastavených požadavků a zároveň je třeba
mít na paměti to, že i student musí být schopen látku zvládnout. Proto požadavky na výstupy, na znalosti
a dovednosti studentů, jsou jednotné. Všichni vyučující se na daném výstupu shodli, proto přizpůsobili –
zefektivnili formu výuky, všichni změnili metody ve výuce. Více prostoru je dáno studentům.
3. Změna v oblasti přístupu studentů
Problém v oblasti samostatnějšího přístupu studentů vyvstal ve výuce základů finančního účetnictví. Praxe
ukázala velice rozdílnou úroveň ekonomického povědomí, kdy finanční účetnictví pracuje se základními
ekonomickými pojmy. Pokud chybí dobrá znalost podstaty ekonomického fungování podniku, je problém
pochopit o čem a co finanční účetnictví vlastně je. V tomto případě si klademe otázku, jak tuto situaci poctivě
a spravedlivě řešit v rámci výuky i pro totální začátečníky. Takovýto student potřebuje základy, na kterých
později již samostatně může stavět. Dále se musí mnohem intenzivněji připravovat, než například absolventi
obchodních akademií. Proto je studentům doporučena určitá posloupná skladba předmětů při volbě osobního
studijního plánu formou doporučení. Nutnost aktivního přístupu studentů k výuce finančního účetnictví vede
k otázce jak studenty motivovat.
4. Motivace a závěry pro výuku účetnictví na VŠP Jihlava
Jak studenty motivovat je otázka stále živá. Pokud student umí, existuje předpoklad, že obstojí v konkurenci jak
na jiných vysokých školách, tak i v praxi. Rozhodli jsme se studenty v našem předmětu motivovat k pravidelné
přípravě, k pravidelnému studiu, k samostatnému přístupu. Studenti si nově v zimním semestru akademického
roku 2008/2009 vyzkoušeli v rámci prezenčního studia e-learning. Týden po každé přednášce je zpřístupněn test,
který motivuje studenta ke studiu. Student by takto měl být i teoreticky připraven na praktické cvičení, měl by se
pravidelně na předmět připravovat či zopakovat některé znalosti. Toto se nám jeví jako velice důležité, zvláště
pro účetní začátečníky. Samostatná práce a aktivní sebevzdělávání se projevuje ve skupinových
i individuálních seminárních pracích. Důležité je samostatně účetní problematiku řešit, naučit se ekonomicky
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a účetně myslet. Finanční účetnictví je velice praktický předmět a aktivní přístup ze strany studentů, zvláště
z technických škol, vždy ještě vzroste s využíváním účetního softwaru ve výuce. Využívání účetního softwaru
nám připadá nejenom pro část studentů motivační, ale efektivněji umožňuje pracovat v oblasti účetního
výkaznictví, účetního zpravodajství. Studenti se učí rychleji číst v účetních výkazech, nacházet a opravovat
chyby, vyhledávat předuzávěrkové operace a vyvozovat závěry. Problémem samostatného přístupu ke studiu
ze strany studentů je i v tom, jaké podklady pro studium má student k dispozici. K jakým informacím, k jakým
publikacím, mají studenti přístup, můžeme ovlivnit. Zpracování a prezentace přednášek i doporučená literatura je
studentům poskytnuta od prvního týdne výuky. Student má možnost přípravy s předstihem. Přesto aktivní přístup
ze strany studentů vyžaduje dostatečnou motivaci. V této oblasti je finanční účetnictví značně pozadu, protože se
jedná převážně o formu nedobrovolnou, nátlakovou.
5. Současný stav výuky předmětu daně
VŠP v Jihlavě realizuje vysokoškolské vzdělávání v bakalářských oborech ekonomického směru Finance a řízení
a Cestovní ruch. V rámci těchto oborů jsou vyučované odborné předměty zaměřené na finanční účetnictví, ale
pouze u oboru Finance a řízení je nabízen studentům oborově povinný předmět Daně. Jeho výuka je doporučena
ve čtvrtém semestru, časová dotace je 28 hodin přednášek a 28 hodin cvičení. Obor cestovní ruch nemá ve svých
studijních plánech tento předmět zařazen, a tudíž studenti slyší pouze základní informace o daňové problematice
v předmětu Finanční účetnictví II. a částečně v předmětu Veřejné finance.
Cílem předmětu Daně je studenty seznámit se základními daňovými pojmy, principy v podmínkách tržní
ekonomiky, s mechanismy fungování daňové soustavy ČR. Hlavní důraz je kladen na daň z příjmů fyzických
osob a podrobné výpočty jednotlivých částí týkajících se závislé činnosti, podnikání, kapitálových příjmů,
pronájmu a ostatních příjmů. Součástí je i problematika systému sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního
pojištění. Co se týká daně z příjmů právnických osob, je využívána v hojné míře znalost učiva finančního
účetnictví, na kterou se navazuje problematikou daňových a nedaňových příjmů a výdajů a transformaci účetního
zisku na daňový základ. Pozornost je věnována i majetkovým daním, dani silniční a DPH, i když v omezeném
rozsahu, neboť výše uvedená časová dotace neumožňuje tuto problematiku vyučovat v celé šíři.
Předmět je ukončen zápočtem a následnou zkouškou. Podmínkou pro úspěšné zakončení je docházka, seminární
práce, zápočtový praktický test a následně teoretická zkouška ze znalosti daňových zákonů. Důraz je kladen
především na praktické dovednosti, kdy studenti musí zvládnout vyřešit daň z příjmů u zadané konkrétní firmy.
Přitom nám nejde jen o pouhý výpočet, ale především o optimalizaci daně, kdy student musí sám rozhodnout, co
je z hlediska příjmů a výdajů pro danou firmu nejúčelnější. Tím dbáme na ekonomické myšlení a rozhodování
v dané situaci, ve které se právě firma nachází. Základním studijním materiálem jsou daňové zákony a interní
skripta Daňové problematiky I. a II. Součástí zkoušky je i odborná znalost a umění číst v těchto zákonech.
V posledním roce se nám osvědčily i takové seminární práce, kdy studenti musí vytvořit komentář k určitým
paragrafům zákona o daních z příjmů a jsou tak nuceni vyhledat i odbornou literaturu od externích dodavatelů.
V následujícím semestru přistoupíme v souvislosti s motivací k testům v e-learningové podobě. Po každé
přednášce bude spuštěn test s 25 otázkami, který bude časově omezen. Z těchto otázek budou následně
vytvořeny zkouškové testy. Měl by tím být posílen dobrovolný přístup studentů ke studiu, průběžné zvládání
teoretických znalostí během semestru a tím lepší aplikace poznatků v praktických příkladech.
6. Propojenost daní a finančního účetnictví
S ohledem na potřeby praxe, zaměření veřejné vysoké školy a konkurenceschopnosti absolventů je předmět
vyučován v úzké vazbě na finanční účetnictví. Cílem je připravit studenty na zvládnutí náročných úkolů a jejich
široké uplatnění v podnikatelské sféře, ve větších obchodních společnostech, ale také samostatné řízení
a poradenská činnost u malých a středních firem.
Obsahová náplň Finančního účetnictví se zaměřuje na účetní operace spojené s účetní závěrkou, tj. provedení
uzávěrkových operací. Velká část přednášek je věnována problematice časového rozlišení nákladů a výnosů
a zvláště pak finančnímu pronájmu. Následují opravné položky a rezervy, zúčtování vyplývající z inventarizace
majetku, dokladová inventarizace, přepočet kurzových rozdílů u pohledávek a závazků, devizové banky
a valutové pokladny, odložená daň. Minimálně třetina výukových hodin je věnována výkaznictví. Důsledně je
dodržována návaznost prací na roční účetní závěrce s důrazem na daňové problémy. Účetnictví může být
ve vztahu k dani z příjmu nebo může být realizováno různými způsoby – základ výsledku hospodaření je
zároveň základem daně z příjmu, kdy je potlačeno věrné zobrazení skutečnosti, - výsledek hospodaření a základ
daně jsou v České republice dvě různé veličiny, tzn, že účetnictví je do jisté míry podřízeno fiskální politice
státu, kdy cílem je mezipodniková srovnatelnost účetních výkazů (souvisí to se závazným uspořádáním
a obsahem vymezení účetní závěrky), výsledek hospodaření je výchozím bodem pro transformaci na základ daně
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z příjmů. V účetnictví jsou okrajově studenti seznámeni s nezdanitelnými výnosy a daňově neúčinnými náklady
a jejich vyloučením ze základu daně, s uplatněním odčitatelných položek od základu daně a slev na dani,
s uplatňováním ztráty z minulých let. Podrobný výčet a problematika převodu účetního hospodářského výsledku
na základ daně se stává právě obsahem výuky předmětu Daně, kdy studenti musí dokázat číst z daňových zákonů
a učivo tak dostává konkrétní podobu, kterou si studenti musí sami vyhledat a umět zdůvodnit. Důsledně je proto
ve studijním plánu studentům doporučena postupná volba oborově povinných předmětů v návaznosti Finanční
účetnictví I., Finanční účetnictví II., Daně. Závěrem pouze konstatujeme, že tato návaznost se nám velmi
osvědčila za dobu trvání VŠPJ u studentů oboru Finance a řízení, zvláště pak u státních závěrečných zkoušek.
Bohužel nedá se toto říci u studentů oboru Cestovní ruch, kde předmět Daně není zařazen do výuky a výsledky
komplexního chápání účetní závěrky a následně výpočtu daně z příjmů jsou ve srovnání podstatně horší.
7. Zájem studentů o studium daňové problematiky ve vazbě na volitelné předměty a propojenost s praxí
Oborově povinné předměty jsou rozšířeny o nabídku volitelných předmětů, aby každý student měl možnost
rozšířit si své znalosti v oborech, které ho zajímají, o které je v praxi zájem a to v rozsahu podle vlastních potřeb
a požadované odbornosti.Konkurenceschopnost všech typů škol je právě založena na co nejširší nabídce
těch oborů, o které je zájem a které jsou v praxi žádány. A mezi takové bezesporu účetnictví a daně patří.
Stávají se stále náročnější oblastí a s tím souvisí i zvyšující se nároky firem na absolventy vysokých škol.
Studenti sami mají poměrně velký zájem o nabídku volitelných předmětů a pociťují sami potřebu vzdělávat se
v této oblasti.
Od pátého semestru jsou jim nabízeny volitelné předměty Daňová evidence a Aplikace daňové soustavy.
Časová dotace u obou dvou předmětů je 28 hodin cvičení, jsou zakončeny zápočtem, který je podmíněn
docházkou a vypracováním seminární práce. Zájem o předměty je už vidět i v docházce, která je téměř
stoprocentní, což se nedá říci u předmětů oborově povinných, kde zaznamenáváme na přednáškách klesající
účast studentů během semestru. To dokazuje, že si tyto předměty vybírají právě ti studenti, kteří mají o daňovou
problematiku zájem a většinou se jí chtějí věnovat v profesním životě. Od letního semestru je nově zaveden
volitelný předmět Daně u oboru Počítačové systémy. Přestože výuka praktických předmětů jako je účetnictví
a daně u tohoto oboru chybí, překvapil nás zájem studentů tohoto oboru o předmět takového typu. Z rozhovorů
uskutečněných se studenty před zahájením výuky těchto předmětů a požadavků na výuku vyplývá, že většina
z nich buď vlastní živnostenský list a nebo se podílí na fungování rodinné firmy. To samo o sobě do jisté míry
ovlivňuje i rozsah probíraného učiva, neboť část výuky je věnována právě těm problémům, které studenty
zajímají. Také v těchto předmětech probíhají diskuze v mnohem větším rozsahu než je tomu na cvičeních
oborově povinných předmětů Daně a Finanční účetnictví. Výše uvedené volitelné předměty jsou předměty
praktické, kdy studenti využívají svých znalostí získaných v tomto oboru v předchozích semestrech a které jsou
aplikovány na praxi. V předmětu Daňová evidence dostanou studenti zadány konkrétní firmy středních
podnikatelů z regionu Vysočiny a jejich úkolem je zpracovat evidenci celého roku včetně výpočtu daně z příjmů.
Součástí je i používání všech tiskopisů, které vyplývají z praxe a které si studenti musí sami obstarat. Seznámí se
tak se všemi povinnostmi, které vyplývají ze styku podnikatelů s finančním úřadem, živnostenským úřadem,
sociální správou, zdravotními pojišťovnami. Při zpracování evidence jsou nuceni využívat daňové zákony, zákon
o účetnictví, obchodní zákoník, zákoník práce, uzavírat pracovní smlouvy, řešit vzniklé omyly, apod. Předmět je
vyučován v počítačových učebnách, takže běžně při své práci studenti využívají internetových stránek
ministerstva financí, sociální správy, zdravotních pojišťoven a účetních programů. Předmět Aplikace daňové
soustavy je prakticky zaměřen na rozšíření učiva předmětu Daně. Týká se jednak rozšíření poznatků především
z oblasti daní majetkových a daně z přidané hodnoty a jednak konkrétní řešení příslušných daní včetně sestavení
všech daňových přiznání na základě účetnictví konkrétní firmy. Studenti se tak seznámí s přiznáním k dani
z příjmů, k dani z nemovitostí, silniční daní, vyúčtováním daně z příjmu ze závislé činnosti, vyúčtováním
zvláštní sazby daně, přiznáním DPH, souhrnným hlášením, následným souhrnným hlášením, zvládnou udělat
roční zúčtování daně z příjmu atd. Přitom při studiu obou dvou předmětů je kladen především důraz
na optimalizaci daně, tudíž nejde o pouhé výpočty, ale především o daňové rozhodování. S tím je spojeno i různé
zadávání konkrétních vstupních údajů, neboť sami studenti si volí zda je vhodné, aby firma vedla daňovou
evidenci či účetnictví, zda se má stát plátcem DPH, zda zaměstnávat pracovníky na základě pracovních smluv či
dohod, atd. Vede to k tomu, že se ve skupinách vyskytuje řada variant a mezi studenty probíhají diskuze o tom,
proč právě zvolili příslušné zadání firmy vzhledem k činnosti, ke které byla zřízena.
Zájem studentů o daňovou problematiku je možno vidět i při zadávání témat bakalářských prací. O tuto
problematiku je poměrně velký zájem a tyto práce patří bezesporu mezi ty, ke kterým studenti přistupují
z důvodu, že se jí už určitým způsobem v praxi zabývají nebo se na ni chtějí zaměřit po ukončení studia. Témata
si studenti volí většinou z oblastí optimalizace daňových výdajů, zdaňování rodin při vedení středních
podnikatelských firem, optimalizace pořízení dlouhodobého majetku, plátcovství daně z přidané hodnoty apod.
Nechybí ani takové bakalářské práce, ve kterých studenti porovnávají zdanění příjmů v České republice
a ostatních států Evropské unie na konkrétní firmě.
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Veřejná vysoká škola je škola propojená s praxí a proto je výuka právě těchto předmětů koncipována tak, aby
studenti měli jakési vodítko do praxe, aby obstáli v konkurenci uchazečů o práci, aby měli usnadněn vstup mezi
stávající zaměstnance firem. Řada z těchto studentů se stane soukromými podnikateli, kteří mají už při studiu
svoji vizi firmy.
8. Možnosti rozšíření výuky daní vzhledem ke konkurenceschopnosti absolventů v praxi
Požadavky praxe na odborníky z oblasti daní se stále zvyšují, a proto je nutné studentům poskytnout možnosti
vzdělávání nabídkou předmětů právě z této oblasti. Bylo by nutné vnést do výuky především aktuálnost
probírané tématiky a podpořit ji atraktivními přednáškami odborníků z praxe, vytvořit kvalitní studijní materiály,
posílit výuku daňové terminologie v anglickém jazyce. Bylo by vhodné rozšířit výuku o volitelné předměty
z oblasti především daně z přidané hodnoty, správy daní a poplatků, zdanění ve třetích zemích. V současné době
by bylo vhodné rozšířit učivo o daňové systémy zemí Evropské unie, neboť přetrvávající rozdíly mezi těmito
systémy jsou považovány za překážku plynulého fungování jednotného trhu. Harmonizace je velmi obtížná,
národní politické zájmy silné a to vše je výsledkem toho, že prakticky doposavad nedošlo k žádné harmonizaci
základů daně i sazeb a pouze k částečnému pokroku týkajícího se daní přímých i nepřímých. Bylo by vhodné
rozšířit volitelné předměty z oblasti daní v oboru Cestovní ruch. Přestože u studentů tohoto oboru nepatří mezi
oblíbené předměty finanční účetnictví a narážíme zde na poměrně velké problémy s motivací, patří problematika
účetnictví a daní mezi základní vzdělání vysokoškolsky vzdělaného odborníka cestovního ruchu. Cestovní
kanceláře mají svá specifika a studenti by měly být přinejmenším informování o možnostech daňových
a nedaňových příjmů a výdajů a optimalizaci daně z příjmů. Nehledě na to, že nejsou seznámeni a nebo jen
velice sporadicky s fungováním daně z přidané hodnoty, která se většiny cestovních kanceláří týká. Celá řada
těchto studentů už v průběhu studia podniká na základě živnostenských listů v průvodcovské oblasti a minimální
znalostí je tedy umět si vypočítat sám za sebe daň z příjmů fyzických osob. Bylo by tedy ke zvážení, zda není
přímo nutností studentům tohoto oboru daňové předměty nabídnout.
Trh práce si žádá kvalifikované vysokoškolsky vzdělané odborníky v této oblasti. Studenti VŠP v Jihlavě, kteří
mají zájem o problematiku daňové soustavy a dokážou se dále sami vzdělávat, neboť je to obor, který to
vyžaduje a je to přímo povinnost odborníka, se zcela jistě snadno začlení a zorientují v praxi. Na základě svých
poznatků získaných studiem by měli snadno sestavit běžná daňová přiznání, vést poradenství při sestavení roční
účetní závěrky, vést poradenství v daňových otázkách souvisejících s roční účetní závěrkou, dokázat se snadno
orientovat v daňových zákonech a zákoně o účetnictví, vést poradenství optimalizace daně z příjmu malých
a středních firem.
9. Navazující vzdělávání v konkurenčním prostředí
V této práci je čerpáno, ze studie specializované agentury KPMG, která se zabývá
problematikou nákladů v ziskovém sektoru a která mapuje chování manažerů a vztah
ke sledování nákladů v podnicích, zejména nepřímých nákladů na vzdělávání
zaměstnanců.
„Každý podnik má ambici sledovat náklady co nejpodrobněji, jejichž výši se pravidelně snaží redukovat.
A některé tak vskutku činí. Nicméně studie KPMG věnována hlídaní nákladů i době růstu vypovídá o opaku.
Náklady bývají důležitým tématem, ale když výnosy rychle rostou, řešení nákladů není prioritou“.
Efektivní nákladová struktura je zdrojem dlouhodobé konkurenční výhody. Měli bychom se soustředit
na vytvoření co nejflexibilnější organizace, kde snižování nákladů nemusí být nutně cílem, nýbrž následkem.
V příznivých obdobích je důležité nepodlehnout euforii a náklady nejen řídit, ale nebát se přistoupit
k radikálnějším opatřením, což může vytvořit vnitřní pojistku do budoucnosti.
Nicméně studie KPMG věnována hlídání nákladů i v době růstu vypovídá o opaku.
Bezmála tři čtvrtiny ze 427 oslovených vrcholových manažerů z celého světa přiznaly, že když se firmě daří,
snaží se snížit náklady o pouhá tři procenta.
Tři čtvrtiny sledovaných firem sice zvyšují výnosy, ovšem jen desetina z nich dokázala náklady snížit a většina
přiznala, že jim výdaje rostly. Ke strategickým změnám nákladové struktury by je přiměla zostřená konkurence,
tlak na snížení cen či nutnost financovat expanzi.
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Právě snaha udržet se na otevřeném trhu přiměla v minulosti řadu českých podniků k ozdravění hospodaření,
které velmi úzce souvisí se vzdělaností zaměstnanců. V posledních třech letech prošlo mnoho podniků
restrukturalizací a snižování nákladů bylo jedním z klíčových opatření. Jednalo se většinou o jednorázové
snížení významných položek, respektive o optimalizaci nákladové struktury.
Dále podniky byly nuceny nastavit efektivní controllingovou strukturu plánování, sledování skutečnosti
a reportingu tak, aby náklady řídili a měli je dlouhodobě pod kontrolou i ve fázi růstu.
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je součástí celkové strategie a politiky organizace. Takto chápaný rozvoj
znalostí a dovedností je ku prospěchu jak organizace, tak rovněž zaměstnanců. Důležité je si uvědomit, že
vzdělání a rozvoj je především investicí a zaměstnaneckou výhodou, kterou zaměstnavatel poskytuje svým
zaměstnancům.
Především je nutné v organizaci vytvořit podmínky pro rozvoj jejich lidí formou učení se ze zkušeností
a prostřednictvím práce, i když tato forma rozvoje není jediná, ale pro organizaci důležitá. Současná literatura,
na základě poznání praxe, zdůrazňuje význam tzv. znalostního podniku, který požaduje propojenost strategie
podniku s orientací na zákazníka (klienta, procesní orientaci, týmovou práci, uplatňování znalostí a respektování
firemních hodnot). Se znalostním podnikem úzce souvisí další termín – management znalostí. Řízení znalostí
v podniku, ve firmě.
Management znalostí rozlišuje dvě základní skupiny znalostí:
•

Explicitní znalosti – to jsou formalizované znalosti, např. fakta o prodeji, nákladech, trzích nebo
zpracované postupy – manuály a pravidla

Tiché znalosti – tacit knowledge (jsou velmi osobní, nelze je formalizovat, jsou pevně propojeny
s konkrétní činností, pro organizaci mají tiché znalosti zásadní význam, protože bez nich se firma
nerozvíjí a nemůže inovovat)
Dělení znalostí na explicitní a tiché není samoúčelné. Explicitní znalosti jsou vlastně informace a také s nimi
takto pracujeme: přenášíme je, ukládáme, formalizujeme. Tiché znalosti vyžadují odlišný přístup. Přenos tiché
znalosti závisí především na úrovni interpersonální komunikace a na vztazích mezi lidmi. Řízení explicitních
a tichých znalostí nejsou jedinou možností, jak rozvíjet znalostní potenciál lidí v podniku.
•

Jedna ze studií EDS (Electronic Data Systém) z roku 1996 uvádí, že na pracovišti je proces vzdělávání ze 70 %
neformální, tj. jde o využívání tichých znalostí. K takovému vzdělávání dochází vždy, když někdo z firmy
za někým přijde pro radu, ten ho vyslechne a zná-li odpověď, tak ji sdělí (jedná se o jednu z forem sdílení
znalostí), příp. proběhne diskuse nad pracovním problémem. Pokud proces vzdělávání zahrnuje zkušenějšího
zaměstnance firmy, který uvážlivě „šije na míru“ předávání znalostí a dovedností, pak hovoříme o koučování.
Vzdělanost je motorem hospodářského růstu, ale o její úrovni se rozhoduje desítky let dopředu.

10. Co čekáme od školství
Dostupnost a kvalitu. Jsme třetí až čtvrtí v Evropě, pokud jde o kvalifikovanou pracovní sílu i její cenu. Otázkou
však je, bude-li to stačit v budoucnu. Souvislost mezi kvalitou pracovní síly, platy a životní úrovní je
nepochybná. Věda a výzkum, školství, právní stát, infrastruktura, to vše rozhoduje o úspěchu zemí, jako je
Česko. Pokud jde o dostupnost vzdělání, není na tom ale ČR tak špatně. I když nejsou data o dosaženém
vzdělání v různých zemích vždy srovnatelná (střední odborné školství se v některých zemích zařazuje již jako
bakalářský stupeň, tedy vysokoškolské vzdělání), v ČR je velmi vysoký podíl zejména absolventů středních škol.
Důležité ale je zda systém školství polarizuje zařazení do sociálních skupin nebo ne. Naše veřejné školy nejsou
celoživotním handicapem, jsou konkurenceschopné i ve srovnání s většinou soukromých. Je třeba odstranit
handicapy už na úrovni mateřských škol, což je první místo, kde dochází k selekci a kde ji lze odstranit. Stavu,
kdy některé děti až v první třídě drží poprvé v prstech tužku, lze předejít zavedením povinné mateřské školy.
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10.1 Žáci jsou lepší než studenti
Základní školy mají v ČR velmi slušnou úroveň, i když ve velkých aglomeracích jsou problémy větší. Kvantita
se ve školství měří výdaji, průměrnými roky vzdělání a podíly absolventů. Kvalita objektivními testy. Máme
ve srovnání s vyspělými zeměmi nejvíc středoškoláků a nejméně vysokoškoláků. V podílu výdajů z veřejných
rozpočtů jsme byli až na dolním konci žebříčku. Když se ale dělaly naposledy v roce 2005 testy patnáctiletých,
byli jsme uprostřed, nebo mírně nad průměrem, a to při malém školském rozpočtu. Hůře již dopadají
středoškoláci. Průměrný maturant není dostatečně připraven zejména v matematice, často nestačí ani v jazykové
výbavě, zhoršil se jeho všeobecný přehled.
V diskusi se proto objevil názor, že je tu něco zakletého. Čím je věk studentů vyšší, tím horší výsledek.
A nejhorší je to v dalším průběhu života. Pokud jde o celoživotní vzdělávání, jsme prý podle Eurostatu jedni
z posledních ve všech žebříčcích. Mladí absolventi nemají ambici rozšiřovat si vzdělání, školy jim to ani
nenabízejí. Lidé s nízkým vzděláním či nezaměstnaní se nevzdělávají, neexistuje k tomu systém ani motivace.
Počet vysokoškoláků sice stále roste, loni jich bylo přijato téměř sto tisíc, což je víc, než vyšlo ze středních škol
maturantů, ale to je právě jen kvantitativní ukazatel. Pokud jde o kvalitu škol, naše spokojenost musí být
podstatně nižší. Školy nejsou financované podle výsledků, některé dokonce produkují absolventy téměř
předurčené k nezaměstnanosti v oboru. Řada vysokých škol poskytuje velmi mělké vzdělání. Bylo by dobré
zavést objektivní testy škol, které vyjdou především z toho, jak se uplatnili absolventi na trhu práce. Musíme
měřit efekty, což lze bohužel jen tržně, lepší nástroj nemáme.
Nezájem o technické vzdělání se však netýká jen ČR. Nedostatek profesionálních inženýrů, kteří se zabývají
inovacemi, technologiemi a technikou, je znát po celé Evropě. Budeme dovážet z Číny nejen výrobky, ale také
inženýry? Produkuje jich totiž ročně víc než půl miliónu. Ale ani na špičkové školy, jako je matematickofyzikální fakulta, se nehlásí dostatek zájemců, ačkoliv jejich absolventi mají velmi dobré uplatnění a brzy
po absolvování školy dosáhnou na značně vysoké platy.
Nejde jen o znalosti, ale také o dovednosti. Znalostní ekonomika znamená vytvoření přidané hodnoty na základě
myšlenek. Příkladem může být např. Škoda Auto s tím, že podporují především technické vzdělání. Škoda má
vlastní střední i vysokou školu, zavedla systém stipendií. Finanční účast studentů přispívá ke kvalitě systému,
který musí být ucelený a sociálně podpořený. V době úpadku učňovského školství má Škoda střední odborné
učiliště s tisícovkou žáků, každý rok jich přijímá tři stovky. Dělnické profese se mění, úroveň se posouvá,
mechatronici střídají zámečníky.
Průmysl má ale dluh i v tom, že je oslabeno všeobecné vzdělání v odborných školách, chybí také vedení studentů
k tomu, aby se uměli prezentovat, pracovat v týmu, vyjednávat. Škoda Auto proto participuje na změně výuky,
dává značné prostředky do doškolování pracovníků. V zásadě si však tato investice vynucuje situace, že role
státu ve školství selhává. Nejenže se rozpadl systém učňovského školství, ale ani na vysokých školách se neučí
to, co podniky od svých zaměstnanců potřebují.

10.2 Pomalé, nebo rychlé školské reformy?
Není to vůbec zásadní. Přesto mají vliv na hospodářský růst mnohonásobně větší, než je to, co se do systému
investuje. Na doklad těchto tvrzení představil vědecký pracovník CERGE-EI Daniel Münich grafy, které
modelují jak zdánlivé, tak kauzální souvislosti školských reforem, jejich plody se však sklízejí až po desítkách
let.
Jestliže se u absolventů základních a středních škol dostaneme za deset let při srovnávacích testech na špičku,
pak za padesát let zaznamenáme růst HDP o 12 % vyšší, než by tomu bylo bez školské reformy. Za 60 let by to
bylo víc o 25 %. Tak vznikají rozdíly mezi zeměmi, říká Münich. Korelace mezi hospodářským růstem
a školským systémem podle Münicha prokazatelně existuje, ale kvantitativní ukazatele ji významně nezlepšují.
K růstu vede jedině kvalita.
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10.3 Pojetí a význam vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
Z výše uvedeného jsme se dověděli, že vzdělávání dospělých v ČR je velkým handicapem. Proto musí firmy, ale
také státní sektor na tuto situaci reagovat. Především si musí uvědomit, jaké podmínky jsou důležité pro úspěšné
vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Dále si musí připravit plán vlastního rozvoje a sebevzdělávání.

11. Vzdělávání dospělých – dílčí výzkum
Na základě informací, o kterých jsme zde výše hovořili, jsme provedli výzkum v jednom významném
tuzemském podniku. Zajímalo nás, jak probíhá vzdělávání dospělých ve firmě, která věnuje relativně dost
finančních prostředků na kvalitní vzdělávání svých zaměstnanců.
Z našeho průzkumu vyplynulo, že existují rozdíly v postojích ke vzdělávání mezi zaměstnanci v různých
úrovních řídících funkcí. Jednak působí fakt, že s růstem úrovně řídící funkce roste i pozitivní vztah k dalšímu
vzdělávání, ale četnost funkcí je nízká. Oproti tomu působí skutečnost, že nižší manažeři usilují o další postup
(a tím o plnění dalšího předepsaného vzdělávání). Počet těchto pracovníků je přirozeně vyšší.
Důležitou úlohu v přístupu ke vzdělávání hraje také věk zaměstnanců. Manažeři, kteří dosáhli třetí fáze
kariérního růstu, většinou nepovažují další vzdělávání za svou prioritu. Naproti tomu mladší zaměstnanci chápou
význam vzdělávání pro plnění stále náročnějších pracovních úkolů, resp. u části pracovníků pro jejich další
postup.
1.

Na vysokých školách, kde zaměstnanci získají titul MBA, studoval nebo ještě studuje počet pracovníků
na úrovni 0,2 %.

2.

Speciálních kurzů, které jsou určeny pro TOP manažery, se účastní počet pracovníků na úrovní 0,1 %
(jednotlivci a to ještě ne každý rok).

3.

Zvyšování předepsaného vzdělání studiem při zaměstnání – většinou se jedná o doplnění
středoškolského vzdělání pro cca 1% respondentů a společnost v tomto případě požaduje jako
protihodnotu podepsání závazku práce po určitou dobu pro společnost. Výjimečně se jedná
o vysokoškolské bakalářské studium.

4.

Studium cizích jazyků - této lze říci oblíbené formy vzdělání se účastní bezmála 28 % zaměstnanců.
Toto vzdělání je určeno pro všechny vedoucí pracovníky (manažery na všech úrovních řízení), vybrané
specialisty a část technického personálu. Drtivou část tvoří výuka angličtiny, výuka němčiny,
francouzštiny a ruštiny nedosahuje ani jednotek procent.

5.

Pravidelně probíhají kurzy tzv. měkkých dovedností (psychologické poznatky, komunikační
dovednosti, řešení krizových situací, prezentační schopnosti, atd.), pravidlem bývají dvoudenní kurzy
zhruba pro 100 vedoucích pracovníků ročně, což představuje 200 člověkodnů za rok.

6.

Zvláštní formu vzdělání pak představují speciální školící programy pro perspektivní pracovníky,
vychovávané jako pracovní rezervy pro vybrané funkce. Tuto skupinu tvoří 1 –2 % pracovníků. Tyto
programy bývají velmi nákladné a většinou jsou pořádány specializovanými agenturami.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v moderní firmě zaměstnanci chápou nutnost celoživotního vzdělání
a přijímají ho většinou pozitivně. Na druhé straně jim tento kladný přístup ke vzdělávání přináší zvyšování
příjmů, kariérní růst a možnost kontaktů se zahraničím.
Závěrem můžeme konstatovat, že vzdělávání dospělých má v této firmě vysokou profesionální úroveň a tudíž se
tato skutečnost musí samozřejmě projevit v nepřímých nákladech firmy, což v konečném důsledku ovlivňuje
kalkulaci produktů. Na druhé straně, jestliže zde zazněla teze, že vzdělanost je motorem hospodářského růstu,
tak v této firmě to platí bezezbytku a tyto nepřímé náklady jsou vynakládány velmi účelně, a v dlouhodobém
horizontu vedou k udržení konkurenceschopnosti firmy na trhu.
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Vývoj kvality regulace v České republice
Veronika Hedija
Abstrakt: Z pohledu institucionální ekonomie je kvalita institucí významným faktorem, který ovlivňuje
ekonomickou úroveň země. Jednou z determinant celkové institucionální kvality je výše a zejména kvalita
regulace uplatňované v zemi. Cílem příspěvku je analýza vývoje regulace a deregulace v České republice
v období let 1990–2007, postihnutí hlavních vývojových trendů v této oblasti. Kvalita regulace je zkoumána
v kontextu regulatorní kvality dosahované ostatními členskými zeměmi Evropské unie. Kvalitní a stabilní
regulatorní rámec a zasahování státu skutečně jen tam, kde trh selhává je jedním z předpokladů pro zvyšování
ekonomické úrovně v podmínkách vnitřní a vnější rovnováhy, což můžeme v širším slova smyslu ztotožnit
s konkurenční schopností ekonomiky.
Klíčová slova: regulace, konkurenční schopnost, institucionální kvalita
Summary: From the institutional economy point of view, the quality of institution in the country is very
important factor, which underlies economic level. The volume and quality of regulation represent one of the
institutional quality determinants. The main goal of this paper is to analyze the regulation and deregulation
development in the Czech Republic in the period 1990-2007, capture the main development trends in this area
and evolution of the volume of regulation as well as its quality. Regulating volume and quality are important
determinants of competitiveness. Well defined and stable regulatory frame and limited government role is the
background of sustainable economic growth in the terms of internal and external balance.
Key words: regulation, competitiveness, institutional quality

Úvod
Konkurenční schopností ekonomiky můžeme v širokém slova smyslu rozumět potenciál země dosahovat
dlouhodobého ekonomického růstu v prostředí vnější a vnitřní rovnováhy. Za motor dlouhodobě udržitelného
ekonomického růstu lze považovat tradičně především technologický pokrok a inovace. Z pohledu nové
institucionální ekonomie jsou jedním z vysvětlení různé růstové výkonnosti jednotlivých ekonomik rozdílné
instituce. Kvalitní a stabilní instituce vytvářejí strukturu podnětů, která podporuje efektivní hodnototvorné
chování ekonomických subjektů a vytváří prostředí jistoty. Tímto přispívá k vyšší ekonomické výkonnosti.
(North, 1991)
Nová institucionální ekonomie institucemi rozumí „pravidla hry“, ty zahrnují psané zákony i nepsané
společenské normy, které usměrňují chování ekonomických subjektů v dané zemi. Kvalita formálních (zákony,
ústava) a neformálních (zvyky, tradice, kodexy chování) institucí je potom chápána jako jedna z determinant
konkurenceschopnosti dané země. V moci vlády každé země je vytváření institucí formálních, tedy vytvoření
přehledné jednoduché legislativy s dobrým systémem kontroly jejího dodržování. Tato vytváří podněty pro
„správné hodnototvorné chování ekonomických subjektů“, omezuje transakční náklady směny, minimalizuje
možnost získávání ekonomické renty a vzniku morálního hazardu. Neformální instituce jsou již oblastí
problematičtější. Jejich podstata je historicky podmíněna a přesto, že se v čase mění, jejich změna je v mnoha
případech jen velmi pomalá. Kvalita institucí země je determinována mnoha faktory: úrovní politické stability,
efektivností vládní politiky, kvalitou legislativy, stupněm vymahatelnosti práva, celkovou úrovní korupce v zemi
a kvalitou regulace. Příspěvek je věnován poslední zmiňované kategorii.
Příspěvek popisuje vývoj kvality regulace České republiky v období 1990-2007, hodnotí pozici České republiky
v rámci zemí Evropské unie, snaží se identifikovat příčiny tohoto vývoje. V úvodní části příspěvku je vymezen
pojem regulace a identifikován vztah mezi kvalitou regulace a konkurenční schopností. V druhé části popsán
vývoj kvality regulace České republiky, v části následující potom tento vývoj komparován s vývojem v ostatních
členských zemích Evropské unie a zhodnocena pozice České republiky v rámci ostatních členských zemí EU.
V závěru je hodnocena kvalita regulace České republiky v kontextu konkurenční schopnosti země. Tuto lze
v širokém slova smyslu ztotožnit s dlouhodobou růstovou výkonností.

Vymezení pojmu regulace a odhad výše a kvality regulace v zemi
Na regulaci můžeme nahlížet různě široce, v odborné literatuře se setkáme s velmi odlišným vymezením tohoto
pojmu. Regulace je převážně spojována s činností vlády, i když ani tato vlastnost není pravidlem. Organizace pro
ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) definuje regulaci jako soubor rozmanitých nástrojů, pomocí nichž
vláda uvaluje požadavky na podniky a obyvatele (OECD, 1997). V tomto pojetí lze pod pojem regulace zahrnout
veškeré kroky podnikané vládou. S ještě širším pojetím regulace pracují Braithwaite a Drahos, kteří ztotožňují
regulaci s normami, standardy, principy a pravidly, které řídí vzájemné vztahy mezi ekonomickými subjekty
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a jejich vynucování. Regulace zde není omezena pouze na činnost vlády, ale regulací jsou nazývány všechny
formální a neformální instituce, tedy i kultura, zvyklosti, náboženství atd. (Braithwaite – Drahos, 2000).
Abychom pojem regulace striktněji vymezili a ohraničili, budeme v dalším textu regulací rozumět ty aktivity
vlády, jejichž cílem je ovlivnit chování ekonomických subjektů a které přímo ovlivňují činnost podniků. I tato
definice může být ovšem chápána velmi široce. Pojem si proto dále zúžíme. Rozlišována bude ekonomická
regulace a regulace podnikatelského prostředí. Do ekonomické regulace spadají opatření podporující
konkurenční prostředí v zemi, regulace monopolů, cenová regulace a přímé zasahování státu do činnosti
jednotlivých podniků a regulace zahraničního obchodu. Do skupiny regulace podnikatelského prostředí potom
veškerá opatření, která kladou určité administrativní, finanční či časové nároky na podniky, tedy i veškerá
opatření sociální regulace.
K analýze vývoje kvality regulace je potřeba výši a kvalitu regulace určitým způsobem kvantifikovat. Ovšem
měření úrovně regulace v zemi a zachycení této míry způsobem, který by dovoloval posouzení úrovně regulace
v čase a navíc ještě dovoloval provádět mezinárodní komparaci, je velmi obtížné.
Jedním z důvodů je nejednotné chápání pojmu regulace, další komplikace jsou spojeny s rozmanitostí
uplatňovaných regulačních opatření. Regulační opatření mohou nabývat mnoha podob. Může se jednat například
o vládou stanovenou minimální mzdu, stanovené emisní limity, hygienické normy, regulaci cen některých
komodit či legislativu upravující pracovně právní či obchodní vztahy. Posouzení všech kvalitativních
a kvantitativních aspektů těchto regulačních opatření, zohlednění jejich prospěšnosti a účelnosti je věcí
nesnadnou. Stejně obtížné a do jisté míry subjektivní je potom pokus o číselné postižení těchto opatření. Pokud
chceme regulace jednotlivých zemí posuzovat komplexně, narazíme na problém obtížné je také je také vyčíslení
podílu jednotlivých regulačních opatření na celkové regulaci.
Jednou z možností velmi hrubého vyjádření výše regulace v zemi je srovnání podílu vládních (veřejných) výdajů
na hrubém domácím produktu. Tento ukazatel do značné míry zachycuje podíl státu v hospodářství a tak
vypovídá i o výši regulace v zemi. Nevýhoda tohoto ukazatele ovšem spočívá ve skutečnosti, že nepostihuje
veškerá regulační opatření (například cenovou regulaci, pracovně-právní legislativu atd.) a také nezohledňuje
jejich kvalitu. Pokud chceme zachytit výši regulace a navíc zohlednit její kvalitu, musíme se spokojit s tzv.
měkkými daty a využít ukazatelů kvality regulace publikované některými mezinárodními organizacemi nebo
čerpat z výstupů soukromých společností. Například index ekonomické svobody společnosti Heritage
Foundation, indikátor regulace trhu produkce publikovaný OECD či ukazatel kvality regulace zveřejňovaný
Světovou bankou.69
Námi vymezenému pojmu regulace nejlépe odpovídá ukazatel kvality regulace Světové banky. S pomocí tohoto
ukazatele bude v dalším textu kvalita regulace hodnocena. Ukazatel je dílčím ukazatelem, který slouží
k hodnocení celkové institucionální kvality země (Government Matters). Ukazatel kvality regulace posuzuje výši
a kvalitu regulace uplatňované vládou. Ukazatel zkoumá, zda využívaná regulační opatření nevytváří bariéry
působení tržního mechanismu a zda jsou uplatňována skutečně jen tam, kde trh selhává, a to takovým způsobem,
aby minimalizovala možná rizika jejich zneužití a čerpání renty. Posuzováno je, zda vláda nevyužívá regulační
opatření jako cenová kontrola, mzdová regulace, nepřiměřený bankovní dozor či regulace omezující volný
zahraniční obchod nebo vytvářející bariéry podnikatelské aktivity soukromého sektoru. Předmětem zájmu jsou
také vládní intervence, diskriminační tarify či nerovné zdanění domácích a zahraničních subjektů, posuzována je
složitost administrativních postupů při zakládání a provozování podnikatelské činnosti, dotování neefektivních
podniků vládou, snadnost vstupu zahraničního kapitálu do země, kvalita legislativy v oblasti ochrany
hospodářské soutěže, kvalita regulace trhu práce s ohledem na dopad regulace na náklady firem a celková
jednoduchost, průhlednost a prospěšnost uplatňovaných regulačních opatření. Hodnota ukazatele kvality
regulace se pohybuje v rozmezí -2,5 až +2,5. Vyšší hodnota ukazatele značí vyšší regulační kvalitu. Výhodou
tohoto ukazatele je, že na rozdíl od jiných je pravidelně publikován pro více než 200 zemí, umožňuje tedy
časovou a prostorovou komparaci. Tento ukazatel je publikován až od druhé poloviny 90. let, starší srovnatelná
data o vývoji regulace tak nejsou k dispozici.

Kvalita regulace a konkurenční schopnost ekonomiky
Určitá míra regulace je jistě žádoucí a bez její existence si lze život jen těžko představit. Antimonopolní
regulace, jejímž cílem je zamezit firmám vytvářet kartely či zneužívat dominantní postavení (a získávat tak
dodatečnou rentu) je důležitým stimulem efektivní alokace zdrojů. Konkurenční prostředí vytváří podnět
k vytváření konkurenční výhody založené na inovacích a technologickém pokroku. Stejně důležitá je regulace
externalit či poskytování veřejných statků. Žádoucí je také ochrana zdraví, ochrana spotřebitelů či životního
prostředí. Z hlediska konkurenceschopnosti podniků je ovšem klíčovou otázkou finanční a časová náročnost
dodržování stanovených regulačních opatření.
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Blíže o ukazatelích výše a kvality regulace např. Bachanová (2006).
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Při rozhodování vlády o tom, která regulační opatření budou uplatňována a jaká bude jejich forma, je velmi
důležité citlivé posouzení přínosů vynucovaných norem, limitů či procedur v porovnání s náklady, které tyto
přinášejí jak podnikům, tak celé společnosti. Obecně platí, čím jednodušší, přehlednější, jednoznačnější a stálejší
regulace je a čím omezenější je konečný manévrovací prostor regulátora, tím lépe. Tím vyšší bude ekonomická
výkonnost a konkurenceschopnost dané země. Vysoká kvalita regulace je tak významnou determinantou
konkurenční schopnosti ekonomiky.

Vývoj kvality regulace v ČR
Československo bylo na konci 80. let 20. století centrálně plánovanou ekonomikou, kde téměř veškeré
ekonomické aktivity podléhaly extrémní podobě regulace. Soukromý sektor téměř neexistoval. Většina
ekonomických aktivit byla plánována státní plánovací komisí v soustavě národohospodářských plánů. Struktura
československého hospodářství byla monopolní a činnost jednotlivých podniků byla řízena centrálním plánem,
který stanovoval kdo, co, jak a pro koho bude vyrábět. Centrálním plánem byly určovány také ceny. Tyto
neodrážely poměr mezi nabídkou a poptávkou. Byly převážně utvářeny na nákladovém principu a v mnoha
případech díky cenovým subvencím neodrážely tak ani skutečné náklady. Monopolizováno bylo také
bankovnictví a pojišťovnictví. V době socialismu v tehdejším Československu fungovala jednostupňová
bankovní soustava. Veškerá bankovní činnost byla centralizována do Státní banky československé, která byla
přímo podřízena vládě. Monopolizován byl i zahraniční obchod. Ten byl převážně orientován na trhy RVHP,
obchod se západem byl silně omezen.
Na počátku 90. let 20. století se tehdejší Československo vydalo na cestu k tržnímu hospodářství. Úroveň
a celková kvalita regulace uplatňovaná v bývalém Československu byla silně v kontrastu s potřebami tržního
hospodářství. Bylo třeba přijmout novou legislativu, vymezit nově funkce státu, provést celkovou liberalizaci
hospodářství a nastolit novou kvalitu regulace. Celková deregulace hospodářství a nastolení vysoké kvality
regulačních opatření tam, kde je to nezbytné, ovšem nebyla procesem rychlým a jednoduchým. Legislativa byla
přijímána v mnoha případech ve spěchu a trpěla řadou nedostatků. Uplatňovaná regulace se tak od roku 1990
dynamicky vyvíjela s cílem odstranění zjevných nedostatků a nastolení její vyšší kvality.
Obrázek č. 1: Vývoj kvality regulace v ČR
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Pramen: KAUFMANN, D. – KRAAY, A. – MASTRUZZI, M. (2008): Governance Matters VII: Aggregate
a Individua Governance Indicators for 1996–2007.
Souhrnný ukazatel kvality regulace je bohužel k dispozici až od roku 1996. Nicméně z hodnot dosahovaných
v současnosti např. Kubou či Severní Koreou, které jsou dosud centrálně plánovanými ekonomikami lze
odhadnout, že by byl ukazatel záporný a dosahoval by hodnot v rozmezí -2 až -1.
V období 1996-2007 se ukazatel kvality regulace již pohyboval v rozmezí od 0,75 do 1,15. Kvalita regulace
vykazovala relativně stabilních hodnot s výjimkou let 1998 a 2000, kdy došlo k výraznému propadu ukazatele.
Pokles kvality regulace v období 1997-2000 připadá na období, kdy byla Česká republika zasažena měnovými
turbulencemi. V této době se naplno projevila nedostatečnost existující regulace. Lepší hodnocení z roku 1996
bylo do jisté míry ovlivněno pozitivním hodnocením transformace české ekonomiky mezinárodními
organizacemi. Protože je ukazatel do značné míry postaven na měkkých datech, mohou významnou roli hrát také
převládající nálady ve společnosti. Pozitivní trend ve vývoji kvality regulace, který lze zaznamenat z hodnocení
pro rok 2002 lze vysvětlit změnami v oblasti regulace, které si vynutila příprava na vstup do Evropské unie.
I když byly tyto změny mnohdy hektické a kladly, tak vysoké nároky na přizpůsobení ekonomických subjektů,
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přesto přispěly k vyšší kvalitě regulace v České republice. Zmírnění cenové regulace a stanovení nezávislého
regulátora v oblasti regulace cen energie a telekomunikací, celkové administrativní zjednodušení regulace
v oblasti hospodářské soutěže, urychlení procesu privatizace či nová úprava ochrany a bezpečnosti práce
na pracovišti výrazně přispěly k růstu kvality regulace. Pozitivně se v hodnocení odrazilo také snižování daně
z příjmů právnických osob a postupné zjednodušování a urychlování procedury založení podniku.
Na druhou stranu slabým místem zůstává proces ukončení činnosti insolventních podniků. Dle údajů Světové
banky (2009) celá procedura konkurzu a vyrovnání trvala v roce 2008 v ČR v průměru 6,5 roku a výtěžnost
procesu konkurzu a vyrovnání představovala cca 21 % celkového dluhu. Neméně problematické zůstává stále
vymáhání plnění smluv. I přesto, že v těchto oblastech docházelo posupně ke zlepšení, kvalita regulace je zde
stále nedostatečná. Také mnohá zpřísnění a to hlavně v oblasti sociální regulace kladou nemalé nároky na firmy.
Zřejmá je tato skutečnost zejména v oblasti ochrany životního prostředí či ochrany veřejného zdraví.

Postavení České republiky v rámci zemí EU
Abychom získali lepší obrázek o tom, zda kvalita regulace vytváří konkurenční výhodu či nevýhodu České
republiky, srovnáme kvalitu regulace České republiky s kvalitou regulace ostatních členských zemí Evropské
unie.
V roce 1996 dosahoval ukazatel kvality regulace pro Českou republiku hodnoty blízko jedné. Česká republika se
v tomto roce kvalitou regulace umístila na pomyslném patnáctém místě z 27 členských zemí EU. Nejvyšší
kvality regulace v tomto roce dosahovala Velká Británie, kde ukazatel kvality regulace nabýval hodnoty 1,48.
Dobrých výsledků v tomto roce dosahovalo také Estonsko, které se v rámci zemí EU umístilo na druhé příčce
společně s Nizozemím.
Mezi lety 1996 a 2007 se ovšem postavení České republiky v rámci zemí Evropské unie zhoršovalo. Česká
republika se posunula z 15 místa, které zaujímala v roce 1996 na místo 21 v roce 2007.
Lichotivě nevyznívá ani postavení České republiky v rámci nových členských zemí Evropské unie (hodnoceno
bez Malty a Kypru), které stejně jako Česká republika prošly na počátku 90. let ekonomickou transformací
z centrálně plánované na tržní hospodářství. V rámci zemí EU10 (nové členské země EU bez Malty a Kypru)
Česká republika při hodnocení kvality regulace poklesla z druhé pozice, kterou v roce 1996 zaujímala
za Estonskem, na místo 6 v roce 2007. Horší kvality regulace ze zemí EU10 v tomto roce dosahovalo Slovinsko,
Polsko, Bulharsko a Rumunsko. Situaci ilustruje obrázek č. 2.
Obrázek č. 2: Ukazatel kvality regulace v zemích EU27 v roce 2007
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Pramen: KAUFMANN, D. – KRAAY, A. – MASTRUZZI, M. (2008): Governance Matters VII: Aggregate
a Individual Governance Indicators for 1996–2007.

Závěr
Jak bylo ukázáno, kvalitou regulace Česká republika stále zaostává a to nejen za vyspělými tržními
ekonomikami. Na jednu stranu se tento výsledek dal očekávat a může se jevit jako přirozený. Česká republika je
mladou tržní ekonomikou, nastolení vysoké kvality regulace není věcí, kterou lez zvládnout ze dne na den
a nastolení stabilního a kvalitního regulatorního rámce, který minimalizuje možnost získávání renty je věcí
obtížnou. Nicméně Estonsko je příkladem, že i mladá tržní ekonomika může relativně rychle dosahovat vysoké
kvality regulace. Relativně nízká kvalita regulace je tak slabým místem České republiky.
Zvýšení kvality regulace uplatňované v České republice je jednou s cest k růstu konkurenční schopnosti českých
podniků a tedy i růstu konkurenční schopnosti ekonomiky jako celku.
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Praktické aspekty konkurence
Poskytování on-line pojištění jako konkurenční výhoda na pojistném trhu
Lenka Lízalová
Abstrakt:
Pochopení a využití aktuálních změn ekonomických odvětví je základem úspěšné tvorby konkurenční výhody.
V odvětví pojišťovnictví je aktuálním trendem využití internetu jako informačního a distribučního kanálu. Jaké jsou
faktory ovlivňující rozsah on-line služeb na pojistném trhu? Co nahrává a co brání zavádění této moderní služby?
Jaký je současný stav a jaká jsou očekávání do budoucnosti on-line pojistných služeb? To jsou otázky, kterými se
zabývá příspěvek.
Klíčová slova: e-business, on-line pojištění, konkurenční výhoda, internetová populace, finanční gramotnost
Summary:
Understanding and using present changes of economic branches is the basis of the successful creation of
a competitive advantage. In the branch of insurance, the present trend is using the Internet as an information and
distribution channel. What are the factors influencing the range of on-line services on the insurance market? What
supports and what hinders the introduction of this modern service? What is the present state and what are the future
expectations of on-line insurance services? These are the questions this paper deals with.
Key words: e-business, on-line insurance, competitive advantage, Internet population, financial literacy

Úvod
Ve vývoji pojišťovnictví lze v posledním období sledovat obecně řadu trendů, které vyplývají z reakce odvětví
na měnící se podmínky. V publikaci Analýza globálních trendů ve světovém a českém komerčním pojišťovnictví [6]
autoři zdůrazňují nutnost: „…reagovat novými efektivními postupy na stále rostoucí a měnící se požadavky klientů,
a to jak na vyšší kvalitu a komplexnost služeb, tak i na nové efektivní formy komunikace“, jako příklad takové
efektivní formy komunikace uvádí prodej finančních služeb po telefonu a využívání internetu.
Rozsah nabídky a kvalita on-line produktů a služeb, které poskytují pojišťovny působící na českém trhu, se každým
rokem zvyšují. Internet představuje pro finanční instituce, pojišťovny a banky stále zajímavější distribuční kanál,
který jim umožňuje mnohem vyšší flexibilitu při poskytování produktů a služeb. Finanční instituce tak dosahují
značných provozních úspor, které mohou promítnout do nižších cen produktů a služeb. Pro klienta znamená tento
způsob uzavření pojistné smlouvy úsporu časovou i finanční. Oboustranná výhodnost on-line nabídky pojistných
produktů predikuje očekávaný vývoj tohoto odvětví finančního trhu a těm poskytovatelům, kteří reflektují aktuální
trend, dává jistou konkurenční výhodu.

Faktory ovlivňující využití e-businessu v pojišťovnictví
Rozsah a zlepšování kvality služeb na pojistitném trhu prostřednictvím Internetu závisí především na třech
následujících faktorech.
Prvním faktorem, který v minulosti bránil rychlému zavedení Internetu, jakožto alternativního prodejního kanálu, je
bezpečnost70. Konkrétně se jedná o problematiku identifikace a autorizace uživatele, šifrování komunikace,
elektronický podpis, certifikační autority, apod. Tyto technické bariéry byly v uplynulých několika letech, zdá se,
odstraněny a pojišťovnám umožňují využívat možností e-businessu v čím dál vyšší míře.
Dalším faktorem je finanční gramotnost klientů, která bohužel zaostává a zdaleka nedosahuje úrovně ostatních
vyspělých zemí Evropy. Tento fakt ovlivňuje nižší propojištěnost ČR oproti k západoevropskému standardu.
Propojištěnost ČR podle Ducháčkové [2] v současné době dosahuje pouze šestnáctiny úrovně zemí EU 15. V tomto
směru se dá očekávat jistý posun díky aktivitám Ministerstva financí ČR v oblasti ochrany spotřebitele na finančním
trhu, které mají napomoci klientům finančních institucí činit informovaná rozhodnutí. Tyto změny se však projeví až
v delším časovém horizontu.
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V úvahu je potřeba vzít technické, procesní i legislativní aspekty e-businessu.
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Posledním faktorem je internetová gramotnost populace. Ta, jak vyplývá z níže předložených výsledků, roste
a podle údajů z ostatních vyspělých zemí Evropy existuje v ČR potenciál k dalšímu růstu.

Stav a vývoj internetové gramotnosti populace
Sledování návštěvnosti internetu společností Mediaresearch71 [4] potvrzuje nárůsty internetové populace v ČR
během jednoho roku (za období listopad 2007 až listopad 2008)72 o 8,3 % a to ze 4 605 352 na 4 988 435 uživatelů73.
Podle těchto výzkumů rostly také ostatní ukazatele, počty zobrazených stránek, počet návštěv a průměrně strávený
čas na internetu.
Podle internetového portálu Internet World Stats [3] bylo v červnu 2008 49,9 % obyvatel ČR uživatelem internetu.
Viz Tabulka 1 Vývoj a stav uživatelů internetu v jednotlivých zemích Evropy.

Tabulka 1 Vývoj a stav uživatelů internetu v jednotlivých zemích Evropy
Evropské země

Albania
Andorra
Austria
Belarus
Belgium
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
Germany
Gibraltar
Greece
Guernsey & Alderney
Hungary
Iceland
Ireland
Italy
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg

Počet obyvatel
(rok 2008)

% vyjádření
% nárůst uživatelů
Počet uživatelů
% populace
internetu (poslední
z celkových
roku 2008 oproti
používající internet
dostupné údaje)
uživatelů v Evropě
roku 2000

3,619,778

471,2

13.0 %

0.1 %

18,748.0 %

72,413

24

33.1 %

0.0 %

380.0 %

8,205,533

4,650,000

56.7 %

1.2 %

121.4 %

9,685,768

6,000,000

61.9 %

1.6 %

3,233.3 %

10,403,951

5,490,000

52.8 %

1.4 %

174.5 %

4,590,310

1,055,000

23.0 %

0.3 %

14,971.4 %

7,262,675

4,000,000

55.1 %

1.0 %

830.2 %

4,491,543

1,995,400

44.4 %

0.5 %

897.7 %

792,604

380

47.9 %

0.1 %

216.7 %

10,220,911

5,100,000

49.9 %

1.3 %

410.0 %

5,484,723

3,762,500

68.6 %

1.0 %

92.9 %

1,307,605

780

59.7 %

0.2 %

112.8 %

48,668

34

69.9 %

0.0 %

1,033.3 %

5,244,749

3,600,000

68.6 %

0.9 %

86.8 %

62,177,676

36,153,327

58.1 %

9.4 %

325.3 %

82,369,548

52,533,914

63.8 %

13.7 %

118.9 %

28,002

6,2

22.1 %

0.0 %

287.5 %

10,772,816

3,800,000

35.3 %

1.0 %

280.0 %

65,726

36

54.8 %

0.0 %

80.0 %

9,930,915

4,200,000

42.3 %

1.1 %

487.4 %

304,367

258

84.8 %

0.1 %

53.6 %

4,156,119

2,060,000

49.6 %

0.5 %

162.8 %

58,145,321

34,708,144

59.7 %

9.0 %

162.9 %

91,533

27

29.5 %

0.0 %

237.5 %

2,245,423

1,070,800

47.7 %

0.3 %

613.9 %

34,498

23

66.7 %

0.0 %

155.6 %

3,565,205

1,333,200

37.4 %

0.3 %

492.5 %

486,006

345

71.0 %

0.1 %

245.0 %

71

Mediaresearch je výzkumná agentura, které se mimo jiné zabývá výzkumem návštěvnosti a sociodemografie
internetu v České republice.
72
Internetová populace je počet lidí ve věku od 12 do 79 let, kteří v tomto měsíci navštívili alespoň jednou internet
73
Vypočteno podle údajů z veřejných výstupů na stánkách
http://www.netmonitor.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=28
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Macedonia
Malta
Moldova
Monaco
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Russia
San Marino
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
Ukraine
United Kingdom
Vatican City State
Celkově Evropa

2,061,315

685

33.2 %

0.2 %

2,183.3 %

403,532

158,2

39.2 %

0.0 %

295.0 %

4,324,450

700

16.2 %

0.2 %

2,700.0 %

32,796

20

61.0 %

0.0 %

185.7 %

678,177

280

41.3 %

0.1 %

n/a

16,645,313

15,000,000

90.1 %

3.9 %

284.6 %

4,644,457

4,074,100

87.7 %

1.1 %

85.2 %

38,500,696

16,000,000

41.6 %

4.2 %

471.4 %

10,676,910

7,782,760

72.9 %

2.0 %

211.3 %

22,246,862

12,000,000

53.9 %

3.1 %

1,400.0 %

140,702,094

32,700,000

23.2 %

8.5 %

954.8 %

29,973

15,6

52.0 %

0.0 %

524.0 %

10,159,046

1,500,000

14.8 %

0.4 %

275.0 %

5,455,407

2,350,000

43.1 %

0.6 %

261.5 %

2,007,711

1,300,000

64.8 %

0.3 %

333.3 %

40,491,051

25,623,329

63.3 %

6.7 %

375.6 %

9,045,389

7,000,000

77.4 %

1.8 %

72.9 %

7,581,520

5,230,351

69.0 %

1.4 %

145.1 %

71,892,807

26,500,000

36.9 %

6.9 %

1,225.0 %

45,994,287

10,000,000

21.7 %

2.6 %

4,900.0 %

60,943,912

41,817,847

68.6 %

10.9 %

171.5 %

549

93

16.9 %

0.0 %

0.0 %

800,401,065

384,633,765

48.1 %

100.0 %

266.0 %

Zdroj: zpracováno z údajů studie Internet World Stats z června 2008,
dostupné z http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe [cit.15.1.2009]
Rozsah a kvalitu nabízených on-line služeb pojišťoven v zahraničí příliš srovnávat nemůžeme, a to především kvůli
počtu lidí, kteří internet využívají (viz Graf 1 Desítka největších uživatelů internetu v Evropě). Podle tabulky 1 je to
ve vyspělých státech Evropy okolo 70 % populace, přičemž u nás necelých 50 %. V těchto státech nabízejí
pojišťovny širokou škálu on-line produktů s řadou doplňujících služeb. Tento vývoj na evropských, ale i světových
pojišťovacích trzích potvrzuje trend nárůstu poskytování on-line pojištění a naznačuje, že potenciál růstu
e-businessu na pojistných trzích v ČR je dosti vysoký.
Graf 1 Desítka největších uživatelů internetu v Evropě

Zdroj: zpracováno z údajů studie Internet World Stats z června 2008, dostupné z
http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe [cit.15.1.2009]
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On-line pojištění jako konkurenční výhoda
Pojišťovny, které zmíněný trend reflektují a prostřednictvím internetu nabízejí čím dál více pojistných produktů
svým klientům, mají před ostatními pojistiteli konkurenční výhodu74.
Také klienti pojišťoven si velmi dobře uvědomují, zrychlující se životní tempo, které je nutí hledat čím dál tím
efektivnější cesty, jak vyřešit různé situace. Takovou cestou je pro ně on-line pojištění, které jim při výběru
pojistného produktu šetří čas a při uzavírání pojistné smlouvy může díky slevám ušetřit finanční prostředky.
Uživatelé Internetu mohou získat relevantní informace o pojišťovacím trhu nejen na stránkách samotných
pojišťoven. Informace a služby včetně prodeje pojistek on-line nabízejí na svých internetových stránkách finanční
portály, pojišťovací makléři či finanční ústavy.
Nejnavštěvovanějším portálem v oblasti pojišťovnictví je top-pojištění75, jehož prostřednictvím má klient možnost
získat nezávislý přehled a srovnat ceny a pojistné podmínky na českém pojistném trhu. Filozofií tohoto odborného
serveru je usnadnit klientům cestu k informacím o pojistných produktech, protože orientovat se v nepřehledných
nabídkách jednotlivých pojišťoven je čím dál tím těžší a umožnit klientům jednoduše a rychle porovnat nabídky
jednotlivých pojišťoven. Tato služba zprostředkovaně pomáhá klientovi zvýšit jeho finanční gramotnost.
Na skutečnost, jak jsou si české pojišťovny vědomy konkurenční výhody, kterou on-line pojištění poskytuje, se
zaměřil průzkum společnosti KPMG Česká republika 76. Studie sledovala využití internetu jako informačního
a distribučního kanálu českých pojišťoven. Jak jsou na tom s nabídkou on-line pojištění české pojišťovny? Jaké
produkty a služby na internetu nabízejí? Jaká je úroveň těchto služeb? Na tyto otázky odpovídal průzkum, který
probíhal v průběhu roku 2007 a bylo do něj zahrnuto deset největších pojišťoven působících na českém trhu podle
předepsaného pojistného a podílu na trhu tak jak byly uvedeny ve výroční zprávě České asociace pojišťoven za rok
2006. 77

Vývoj a stav e-businessu v ČR
Ve studii nazvané „Pojištění online“ publikované na ekonomickém portálu IHNED v sekci bankovnictví [1] zveřejnil
autor studie Jiří Diepolt78 tyto výsledky:
PREZENTACE NA WEBU
Webové prezentace pojišťoven obsahují základní kategorie informací jako produkty a jejich základní popis, služby
pro klienty, on-line služby (tzv. kalkulačky, kde si může potenciální zákazník vypočítat pojistné, uzavřít pojištění
nebo nahlásit pojistnou událost) či kontaktní informace o zelené či bílé lince, e-mailový kontakt nebo přehled
poboček. Dále zde jsou představené novinky, které většinou obsahují tiskové zprávy nebo různé druhy upozornění
pro klienty, a ostatní informace (historie společnosti, finanční výsledky). Přehlednost stránek z pohledu
uživatele/zákazníka je většinou na velmi dobré úrovni.
POJIŠŤOVACÍ PRODUKTY ON-LINE
Prostřednictvím internetu lze v současné době uzavírat pouze jednoduché typy pojištění, především v oblasti
neživotního pojištění. Nejčastěji se jedná o cestovní pojištění a povinné ručení 79. Životní pojištění žádná z deseti
největších pojišťoven prostřednictvím internetu uzavřít neumožňovala a to hlavně z důvodu výrazně větší složitosti
produktů, vyšší náročnosti na vstupní informace a nutnosti dohodnout konkrétní specifické smluvní podmínky.

74

Podle Beneše (1):„Konkurenční výhodu můžeme na mikroekonomické úrovní chápat jako zachycení relativní
výkonnosti dané firmy v určitém období. Je to reflexe interakcí mezi firmami v tržním procesu. Identifikace
konkurenční výhody vychází z porovnání skupiny firem, přičemž toto porovnání je závislé na charakteru tržního
prostředí, ve kterém firmy operují. Konkurenční výhoda tedy není majetkem individuální firmy.“
75
http://www.top-pojisteni.cz/
76
KPMG Česká republika patří do celosvětové sítě poradenských společností a poskytuje služby v oblasti auditu,
řízení rizik a poradenských služeb, daňového a finančního poradenství.
77
http://www.kpmg.cz/index.thtml/cz/library/press/2008/index.html?cid=52616e646f6d4956c6ca1732438794e84327
7ae0cc0cf1dc
78
Jiří Diepolt - manažer oddělení finančních služeb ve společnosti KPMG Česká republika.
79
Jak ve své práci [5] zjistila Štrejbarová podle webových stránek každé ze 47 pojišťoven působící v České republice
nabízí on-line pojištění 20 pojišťoven (viz Příloha 1 Nabídka on-line pojistných produktů na českém pojistném
trhu v roce 2008 ), což je 42,5 % z celkového počtu.
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Ze vzorku deseti pojišťoven se následující závěry týkají pouze sedmi z nich, zbývající tři žádné on-line služby
nenabízejí (viz Graf 2 Srovnání dostupnosti pojistných produktů on-line v roce 2007 oproti roku 2006).
Cestovní a havarijní pojištění se podílí na celkové nabídce on-line produktů více než jednou třetinou, havarijní
pojištění 16 % a pojištění odpovědnosti 11 % (viz Graf 3 Procentní podíl nabídek jednotlivých druhů pojištění online v roce 2007).
ELEKTRONICKÉ PLATEBNÍ KANÁLY
Výzkum se zaměřil i na možné způsoby úhrady on-line pojištění. Pro provedení platby bez osobní návštěvy pobočky
je možné v současné době využít čtyři způsoby, jedná se o on-line banking, internet banking, platební kartu
a GSM banking (platba prostřednictvím mobilního telefonu) (více viz Graf 4 Způsoby placení srovnání roku 2006 a
2007).
ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE S KLIENTEM
Už od roku 2006 všech deset pojišťoven používá pro komunikaci s klientem e-mailovou adresu, která je vždy
uvedena na webových stránkách. Součástí průzkumu úrovně služeb e-mailové komunikace mezi klientem
a pojišťovnou bylo posouzení rychlosti, s jakou společnosti zareagovaly na dotaz. Všech deset společností bylo
osloveno dvěma otázkami.
První byla zaměřena na téma cestovního pojištění (Zdroj: Studie „Pojištění online“ společnosti KPMG Česká
republika [1]
Graf 5 Rychlost odpovědi na dotaz e-mailem ohledně cestovního pojištění) a druhá se týkala oblasti životního
pojištění (Graf 6 Rychlost odpovědi na dotaz e-mailem ohledně životního pojištění). V obou případech došlo
ke zlepšení, zejména v oblasti životního pojištění.
UZAVŘENÍ SMLOUVY ON-LINE
Při sjednávání jakéhokoli druhu pojištění, to znamená i on-line formou, je nutné, aby byl vyhotoven doklad
o sjednaném pojištění. U některých typů pojištění, jako je například cestovní pojištění, lze smlouvu vytisknout přímo
z internetové aplikace on-line pojištění. Dále je možné využít donáškové služby nebo se souhlasem klienta
dokumenty může pojišťovna zaslat e-mailem.
V případě havarijního pojištění je nutné provést fyzickou kontrolu stavu vozidla, která proběhne podle domluvy
v předem stanoveném čase na předem stanoveném místě určeném zákazníkem, například v místě jeho bydliště.
VÝHODY ON-LINE POJIŠTĚNÍ
Pojištění sjednané on-line přináší klientům značnou úsporu času a v některých případech i přímou finanční úsporu.
Slevy na pojištění uzavřená on-line se běžně pohybují okolo 10 %. Některé pojišťovny nabízejí slevu 20 % nebo
i 33 % na vybrané typy pojištění (povinné ručení nebo havarijní pojištění).
Zajímavým příkladem toho, jak roste využití elektronických distribučních kanálů, představují pojišťovny (i banky),
které pro komunikaci s klientem používají výhradně internet či telefon. Dosahují tak značných provozních úspor,
které mohou promítnout do významně nižších cen produktů a služeb.
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Graf 2 Srovnání dostupnosti pojistných produktů on-line v roce 2007 oproti roku 2006

Zdroj: Studie „Pojištění online“ společnosti KPMG Česká republika [1]

Graf 3 Procentní podíl nabídek jednotlivých druhů pojištění on-line v roce 2007

Zdroj: Studie „Pojištění online“ společnosti KPMG Česká republika [1]
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Graf 4 Způsoby placení srovnání roku 2006 a 2007

Zdroj: Studie „Pojištění online“ společnosti KPMG Česká republika [1]

Graf 5 Rychlost odpovědi na dotaz e-mailem ohledně cestovního pojištění

Zdroj: Studie „Pojištění online“ společnosti KPMG Česká republika [1]
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Graf 6 Rychlost odpovědi na dotaz e-mailem ohledně životního pojištění

Zdroj: Studie „Pojištění online“ společnosti KPMG Česká republika [1]

Závěr
Jestliže je velikost internetové populace v tuto chvíli určujícím faktorem, který ovlivňuje rozsah a kvalitu nabízených
on-line služeb pojišťoven, potom ty české finanční instituce, které reflektují vysoký potenciál růstu
e-businessu na českých pojistných trzích a orientují svoje služby tímto směrem, disponují velkou konkurenční
výhodou. Potvrzením tohoto trendu je vývoj na evropských i světových pojišťovacích trzích, kde pojišťovny již
nabízejí širokou škálu on-line produktů s řadou doplňujících služeb.

Literatura
[1] Diepolt, Jiří. Pojištění online. Článek elektronického časopisu BANKOVNICTVI.IHNED.CZ [cit. 2009-15-01].
Dostupné <http://ihned.cz/c4-10041240-24231560-000000_d-pojisteni-online>
[2] Ducháčková, Eva. Světový pojistný trh v roce 2007. Stránky zpravodajského portálu oPojištění.cz. Dostupné
z http://www.opojisteni.cz/rizika/svetovy-pojistny-trh-v-roce-2007/
[cit. 2009-15-01].
[3] Stránky internetového portálu Internet World Stats.
Dostupné z <http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe > [cit. 2009-15-01].
[4] Stránky internetového portálu Mediaresearch. Dostupné z
<http://www.netmonitor.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=28>
[5] Štrejbarová, Hana. Internetové pojišťovnictví v České republice. Bakalářská práce VSPJ, 2008
[6] Závěrečná zpráva grantu 402/05/0893 Analýza globálních trendů ve světovém a českém komerčním
pojišťovnictví / zpracováno řešitelským týmem ve složení Jaroslav Daňhel, Eva Ducháčková, Jarmila Radová.
Praha, Oeconomica, 2007.

Kontaktní údaje na autora:
Ing. Lenka Lízalová, Ph.D.
Katedra ekonomických studií VŠPJ
lizalova vspj.cz

- 68 -

Příloha 1 Nabídka on-line pojistných produktů na českém pojistném trhu v roce 2008 [4]
Generali Pojišťovna, a.s.
Povinné ručení
Cestovní pojištění
Halali, všeobecná pojišťovna, a.s.
Pojištění odpovědnosti při výkonu práva
myslivosti na dobu určitou
Pojištění odpovědnosti pří výkonu práva
myslivosti na dobu neurčitou
Pojištění odpovědnosti zahr. lovců
Pojištění úrazu při výkonu práva myslivosti
členů ČMMJ
Pojištění domácnosti
Pojištění nemovitostí a věcí
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
Pojištění staveb
Pojištění bytů jako staveb
Pojištění domácností
Pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči
zaměstnavateli
Komerční pojišťovna, a.s.
Cestovní pojištění
Kooperativa pojišťovna
Povinné ručení
Cestovní pojištění
Pojištění ordinací
Pojišťovna Slavia a.s.
Cestovní pojištění
Pojištění úrazu řidičů
Poj. finanční způsobilosti dopravce
Sv.Kryštof – pojistka proti dopravím pokutám
Triglav pojišťovna, a.s.
Povinné ručení
Pojištění domácnosti
Pojištění nemovitosti
Pojištění úrazu
UNIQA pojišťovna, a.s.
Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Vitalita pojišťovna, a.s.
Cestovní pojištění
Pojištění pobytu v nemocnici
Dětské úrazové pojištění

AIG CZECH REPUBLIC poj., a.s.
Úrazové pojištění sedadel „Klid za volantem“
Allianz pojišťovna, a.s.
Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Penzijní připojištění
AXA životní pojišťovna a.s.
Penzijní připojištění
Cestovní pojišťovna ADRIA Way
Cestovní pojištění
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.
Povinné ručení
Cestovní pojištění
Pojištění majetku
Pojištění odpovědnosti
Česká pojišťovna, a.s.
Povinné ručení
Havarijní pojištění
Cestovní pojištění
Úrazové pojištění
Pojištění odpovědnosti
Pojištění bytu a domácnosti
Pojištění domu a stavby
Pojištění chaty a chalupy
Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
Pojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace
při dopravní nehodě
ČSOB Pojišťovna, a.s.
Povinné ručení
Cestovní pojištění
Pojištění domácnosti
Úrazové pojištění
D.A.S. pojišťovna právní ochrany,
Pojištění právní ochrany na cesty a pobyt
DIRECT Pojišťovna, a.s.
Povinné ručení
Havarijní pojištění
Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s.
Cestovní pojištění
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Budování lidského potenciálu – trans-kontinentální migrace znalostí
Gabriel Makki
Abstrakt: Práce zkoumá dopady migrace znalostí a vytváření globálních znalostních center na rozvoj potenciálu
organizace a možnost využití regionálních znalostních diferencí v rozvoji tohoto potenciálu. Předmětem
zkoumání jsou také konkurenční síly vznikající v rámci těchto znalostních center a odvětvová konkurence mezi
regiony ve snaze stát se regionálním znalostním centrem pro určitý obor či odvětví.
Klíčová slova: komparativní výhoda, zahraniční investice, regionální centra znalostí, Multinacionální korporace,
synergie, transkontinentální migrace, Lidský potenciál, národní kultura, migrace znalostí, interkulturální
dovednosti
Summary: The paper explores the impact of knowledge migration and the formation of global knowledge
centers on the organizational human development and how the different level of regional knowledge can be
utilized in the development of this potential. It describes the dimensions of competitive powers formed in those
knowledge centers and how regions compete among each others to become a knowledge center for particular
industry.
Key words: comparative advantage, foreign investments, regional knowledge centers, Multinational
Corporation, synergy, offshore migration, human potential, national culture, knowledge migration, intercultural
skills

Migrace znalostí
Richardova teorie komparativních výhod získává ve světle současného globálního trhu nový rozměr. Fenomén
transkontinentální optimalizace nákladů a akviziční tendence za účelem vytváření synergií využíváním
komparativních výhod zemí a regionů od základu mění dlouholetá paradigma a vytváří prostředí, kde jedinou
jistotou je změna. Země a regiony se již nemohou spoléhat na svou jedinečnost nebo specializaci v určité oblasti
ekonomického procesu, ať již jde o vstupy jako práce (cena, kvalifikace), kapitál (náklady, dostupnost,
rizikovost), hmotné zdroje popřípadě know-how, tradici nebo dobré jméno. Přímé zahraniční investice jsou
dobrým příkladem tohoto fenoménu, kdy porovnáním toků zahraničních investic a v regionu střední a východní
Evropy je velmi zřejmá tato míra nestálosti i u tak nelikvidních investic jako jsou výrobní závody či realitní
projekty. Makroekonomické a demografické komparativní výhody, které usměrňovaly tok těchto investic
do určitého regionu, se během několika let staly důvodem odlivu těchto investic a jejich přesunu, do regionů,
které si tuto výhodu nově vybudovaly.
Volný pohyb kapitálu jako jeden z projevů globální ekonomické integrace velmi zásadně ovlivňuje obchodní
a investiční strategie nejen korporací disponujícími tímto kapitálem, ale také států a regionů, jakožto cílovou
destinaci pro tento kapitál. Vzniká tím velmi komplexní a ještě více integrovaný propletenec plný vzájemných
kauzálních vztahů a ekonomických aktivit, jež charakterizují dnešní globální trh. Regiony si konkurují
k přilákaní zahraničních investic a s nimi spojené přidané hodnoty ve formě práce, znalostí a blahobytu. V rámci
této konkurence vznikají regionální centra specializující se na konkrétní činnosti za účelem vytvoření významné
a udržitelné komparativní výhody v určité oblasti podnikání a ovlivňují tím přísun zahraničního kapitálu ve svůj
prospěch.
Současné koncepce mezinárodního podnikání a strategie multinacionálních korporací (MNC) vytváří příhodné
podmínky pro vznik regionálních center
Počet přesunutých prac. míst - USA
činností a potažmo i znalostí. Ve snaze
tisíc
optimalizovat náklady a vytvořit synergie
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Nejvýrazněji se tento trend dotýká oblasti
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informačních technologií.
0
2000
Forestr research, Business week
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Transkontinentální migrace práce a znalostí v tomto oboru výrazně ovlivňuje nejen nabídku a poptávku na trhu
práce, ale také faktory jako průměrnou mzdu v odvětví a počet studentů na technických vysokých školách.
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Ve spojených státech v průběhu dvou let výrazně poklesl průměrný příjem v oboru informačních technologií
v souvislosti se zvyšujícím se počtem přesunutých pracovních pozic na východ do Asie (Indie, Čína) (Hodgetts,
Luthans 20050. Mezi pozitivní dopady této migrace patří
Propad průměrného přijmu za posl. 2 roky
snižování nákladů a s tím spojené snižování finálních cen pro
Vývojáři aplikací
-17.50%
zákazníky, což zvyšuje dostupnost technologií pro
Databázoví
inženýři
-14.50%
spotřebitele. Zároveň však lze vysledovat nezdravou cenovou
Administrátoři
-5.40%
a nákladovou konkurenci, která snižuje výnosnost odvětví a
Forestr
Research,
Business
Week
negativně se odráží nejen na počtu pracovních míst, ale také
na investicích do výzkumu a vývoje, což ve svém důsledku může zpomalit růst odvětví.

Rozvoj lidského potenciálu – odpověď na výzvy budoucnosti
Při současné mobilitě nadnárodních firem za účelem snižování výrobních nákladů dochází stále více
ke střetávání odlišných kultur na poli podnikání. Nejde však již jen o pracovní cesty manažerů za účelem
objevování nových trhů nebo nalezení nových dodavatelů. Firmy se nyní stěhují do odlišných kulturních regionů
a zaměstnanci mateřské firmy jsou tak vystaveni každodennímu vlivu místní kultury. Celý svět se stává jedním
velkým trhem propojeným informačními technologiemi. Pojem pracovní doba se stává minulostí, neboť
z globálního pohledu se ve kterýkoliv čas někde ve světě pracuje (obchodování s akciemi na veřejných burzách
cca 23hodin denně). Z tohoto důvodu se multinacionální korporace nesnaží jen zvyšovat svůj svou mezinárodní
flexibilitu a připravovat své pracovníky na práci v mezinárodních podmínkách, ale hledají způsob přežít v době,
kdy se podmínky neustále mění, budoucnost není lineární, projekce současnosti a standardní systémy plánování
selhávají. V tomto pojetí lze chápat rozvoj lidského potenciálu organizace jako “systematický rozvoj lidských
zdrojů organizace jako celku takovým způsobem, který zajistí organizaci zvýšení její pracovní schopnosti,
flexibility, konkurenceschopnosti a stability nutné k dosažení současných strategických cílů organizace a zároveň
jí umožní pružně reagovat na budoucí trendy a s nimi související nároky a požadavky na organizaci“(Makki,
2004).

Migrace znalostí jako forma rozvoje lidského potenciálu
MNC operují v různých částech světa, které se od sebe často diametrálně odlišují nejen kulturně ale
i technologickou a znalostní úrovní, což vyvolává otázku, zda znalosti a dovednosti, které na jednom místě
ztrácejí svou efektivitu a je nutné je nákladně obnovovat a rozšiřovat, nejsou na jiném místě světa považovány
za vrchol současné úrovně vědění a jejich využitelnost a efektivita je značná. Tato skutečnost může představovat
účinný způsob rozvoje lidského potenciálu nadnárodní organizace s náklady nesrovnatelně nižšími, než nabízejí
ostatní metody, ale pouze za předpokladu, že bude podporována vhodnou organizační strukturou a efektivní
komunikací organizace (Luthans, 2006). Další oblastí rozvoje lidského potenciálu organizace, která souvisí
s výše uvedeným, je extenzivní rozvoj lidského potenciálu z interních zdrojů MNC. Tento způsob rozvoje lze
nazvat „přeléváním“. Nositelé lidského potenciálu organizace (jednotlivci a týmy) jsou při něm přemisťováni
v rámci MNC z jedné oblasti do druhé v závislosti na aktuální potřebě. Jinými slovy jde o optimalizaci
rozmístění lidského potenciálu v MNC jako celku s ohledem na jeho potřebu a využití.
Tyto způsoby rozvoje lidského potenciálu organizace předpokládají vysokou schopnost mezinárodní mobility
pracovníků, interkulturální dovednosti a dobrou znalost kulturních souvislostí.
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Konkurennceschopnost obnovitelných zdrojů energie a možnosti jejich financování
Petr Jiříček, Vysoká škola polytechnická Jihlava

Abstrakt:
Příspěvek se zaměří na konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů energie - vodní energie, větrných elektráren,
energie z biomasy a bioplynu, solární energie a geotermální energie ve vztahu ke klasickým fosilním zdrojům
(jaderná energie, uhlí, plyn, ropa). Otázka jejich konkurenceschopnosti bude řešena i z hlediska environmentální
ekonomie a trvale udržitelného rozvoje a rovněž jejich významu pro zvýšení energetické bezpečnosti. Posouzeny
budou možnosti jejich dalšího rozvoje zejména se zaměřením na financování investic do těchto forem
energetických zdrojů z komerčních i veřejných zdrojů včetně evropských fondů.

Klíčová slova:
konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů energie, primární zdroje energie, fosilní zdroje, trvale udržitelný
rozvoj, strukturální politika EU, energetická politika, finanční nástroje, operační programy, strukturální fondy,
komunitární programy, vládní fondy, bankovní úvěry.

Summary:
The paper is focused on the competitiveness of renewable energy sources – water energy, windpowers, biomass
energy and energy from biogas, solar energy and geothermal energy in relationship with fossil energy sources
(nuclear energy, coal, gas, oil). The question of their competitiveness will be solved from the point of view of
environmental economics and sustainable development and also its importance for an increase of the energy
safety. Possibilities of their further development will be considered, especially with a view to financing the
investment into these energy sources from both commercial and public sources including European funds.

Key words:
competitiveness of renewable energy sources, primary energy sources, fossil sources, sustainable development,
structural policy of the EU, energy policy, financial instruments, operational programme, community
programme, government funds, bank loans.

1 Vliv energetiky na životní prostředí
Každá lidská činnost určená k výrobě hmotných i nehmotných statků má obvykle nežádoucí dopady na životní
prostředí, což se týká rovněž využívání energetických zdrojů a jejich přeměny v užitnou energii. Pokud budeme
hodnotit vliv výroby a přeměny energie na životní prostředí, je nutno sledovat a hodnotit veškeré možné aspekty:
•

ekologické dopady celého systému, tedy provozu energetického zařízení, palivového hospodářství
i zpracování vzniklých odpadů

•

ekologické účinky při výstavbě a likvidaci energetických zařízení

•

potencionální ekologická rizika a škody vzniklá z havárií a nehod

•

komplex přímých i nepřímých dopadů na populaci
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Nejdůležitějšími negativními vlivy energetiky jako systému na životní prostředí jsou:
•

působení na půdu, vzduch, vodu, krajinu, faunu a flóru

•

změny klimatu a z něj odvozené negativní vlivy

•

účinky na hygienu, zdraví a kvalitu života obyvatelstva

V poslední době se ukazuje, že růst lidské populace, využívání přírodních zdrojů a ekonomický růst zatěžují naší
planetu takovým způsobem, že ekologické problémy se stávají problémy globálními, tj. týkají se celé civilizace
na Zemi.
Zvláště nebezpečným se jeví vliv na změnu klimatu, spojených s nadměrnou emisí skleníkových plynů
do atmosféry, jedná se zejména o CO2, které vznikají zejména spalováním fosilních paliv, uvolňováním CO2
z rostlin při rozsáhlém odlesňování, emise metanu z přirozených zdrojů (bažin, mokřadů), ale i zemědělské
(rýžová pole, trakt zvířat) a zejména těžební činnosti (těžba zemního plynu a ropy), průmyslové činnosti
(nedokonalé spalování organických materiálů, skládky komunálního odpadu), emise dusíku při chemických
výrobách a rozkladu dusíkatých hnojiv, jež poškozují i ozonovou vrstvu, emise freonů, jež poškozují i ozonovou
vrstvu a zachycují teplo v atmosféře, z chladicích zařízení, aerosolů aklimatizací a emisí SO2 vzniklé spalováním
fosilních paliv a emisí pevných částic – tuhé úlety sazí a popílku při spalování tuhých, kapalných i plynných
fosilních paliv, dále emisí ozónu, sloučenin chloru, fluoru a dioxinů.

2 Primární zdroje energie - tradiční energetické zdroje
Klasické primární zdroje energie se podílejí dominantní měrou na výrobní činnosti lidstva.
Ropa – je využívána v dopravě a chemickém průmyslu, světové zásoby ropy jsou odhadovány asi na 1 000 mld.
barelů, neprozkoumaná ložiska na 200 mld. barelů. Oproti původním předpokladům nedojde v 21. století
k vyčerpání světových zásob. V ČR zásoby ropy jsou minimální, jsme takřka 100 % závislí na dovozu.
Zemní plyn – jeho prokazatelné světové zásoby jsou zhruba v ekvivalentu 100 Gtoe, což odpovídá energetické
hodnotě asi 2/3 zásob ropy. Tyto zásoby vydrží zřejmě rovněž po celé 21. století. Zásoby zemního plynu v ČR
jsou rovněž nepatrné, jsme 100 % závislí na dovozu.
Černé uhlí – zásoby tohoto paliva jsou odhadovány na 250 let, bude nadále významnou surovinou pro
chemickou výrobu. V ČR jsou kvalitní zásoby černého uhlí, útlumová varianta počítá se snižováním těžby
z ekologických důvodů a se zachováním strategických ložisek. Je významným zdrojem znečištění při
energetické přeměně.
Hnědé uhlí – fosilní palivo, jež se významnou měrou podílí na výrobě elektrické a tepelné energie. Pro vysoký
obsah balastních látek je to největší zdroj znečištění ovzduší při spalování, při používání moderních technologií
spalování zůstane v ČR hlavním zdrojem výroby elektrické energie.
Jaderná paliva – nejvýznamnějším jaderným palivem je uran, z něhož se pro extrémně vysokou hustotu
uvolňované energie a stabilní cenu stal v jaderných elektrárnách a výtopnách významný zdroj elektrické
a tepelné energie. Jeho ekologická charakteristika je rozporná – z hlediska standartní výroby jde o nejčistší
primární zdroj energie, z hlediska potenciálních rizik při výrobě zdroj nejnebezpečnější a z hlediska likvidace
silně problémový.
V rámci koncepce trvale udržitelného rozvoje lze definovat několik základních a zcela zásadních opatření, které
by měly zastavit nedobrý vývoj globální ekologické situace způsobené do značné míry používáním fosilních
zdrojů energie a nastolit určitý rovnovážný stav na naší planetě. Vedle zcela zásadních demografických,
politických a ekonomických opatření jsou to kroky, které se dotýkají energetiky, tj. procesu získávání, přeměny,
užívání a likvidace energetických zdrojů:
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a)

zastavení odlesňování a rozvoj zalesňování území

b) změna struktury využívaných fosilních paliv a zvýšení účinnosti energetických přeměn
c)

snížení emisí skleníkových plynů

d) snížení spotřeby energie a surovin zaváděním úsporných bezodpadových technologií
e)

zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie a bezpečné jaderné energie

Vedle modernizace a vývoje nových metod, týkajících se primárních zdrojů energie (fosilních paliv a jaderného
paliva) a využití energetických úspor, se jedná o tedy o rozvoj směru, orientujícího se na obnovitelné energetické
zdroje. Ty mají zcela zásadní výhodu v tom, že vedle časové neomezenosti čerpání energie nevykazují
v podstatné míře negativní ekologické dopady ani potenciální rizika. Na druhou stranu je nutno konstatovat, že
mají řadu ekonomických či technických nevýhod a komplikací, vyplývajících z jejich fyzikální podstaty (nízká
hustota energie ap.). Stejně jako u termojaderné fůze se jedná o dlouhodobou, finančně náročnou investici
do budoucnosti s otevřenou návratností, nicméně s potenciálem pomoci řešit energetické problémy lidstva včetně
výrazného zlepšení globálního životního prostředí.

3 Obnovitelné zdroje energie a jejich konkurenceschopnost
Obnovitelné zdroje energie (dále OZE) jsou ze své fyzikální podstaty nevyčerpatelné přírodní zdroje, jež
doprovází lidstvo během celé jeho existence. Patří k nim veškeré energetické zdroje, jež nejsou založeny
na využívání fosilních paliv a jaderné energie.
Vedle toho tedy lidstvo využívá neobnovitelných energetických zdrojů, jež čerpá z planety, již vždy tvořily
a stále tvoří rozhodující složku energetické bilance civilizace. V odborné literatuře panuje poměrně široká shoda
na struktuře klasifikace obnovitelných energetických zdrojů.
Jedná se o následující členění:
•

solární energie

•

větrná energie

•

vodní energie

•

geotermální energie

•

energie biomasy

Solární energie patří mezi nevyčerpatelné energetické zdroje. Její využití nemá žádné negativní dopady
na životní prostředí. Množství využitelné energie závisí na klimatických podmínkách jednotlivých částí
zemského povrchu. Výhodou je, že její využití nezávisí na nadmořské výšce, její využití stoupá v oblastech
s delším denním osvitem.
Disponibilní solární energie, jež dopadá na 1 metr čtvereční plochy, se pohybuje v rozmezí 800 -1 250 kWh. Co
se týče časového rozložení během roku, v podstatě 75 % energie dopadá od dubna do října a zbytek 25 %
energie v zimních měsících.
V České republice jsou průměrné podmínky pro využití energie ze slunečního záření, projevuje se zde však
poměrně silné kolísání v období jaro/léto a podzim/zima. Z geografického hlediska je příznivější situace
v nížinách (Polabí, Haná, Podyjí), kraj Vysočina patří z tohoto pohledu mezi podprůměrné oblasti.
Sluneční záření se přeměňuje na teplo a to pomocí solárních kolektorů. Aktivní systémy získávají tepelnou
energii pomocí kapalinových či vakuových (plochých, trubicových) kolektorů. Pasivní systémy využívají
přeměnu světla v tepelnou energii v rámci stavebně-technického řešení budov (princip skleníku). Fotovoltaické
systémy přeměňují sluneční energii na elektrický proud. Solární články fotoelektrických zdrojů využívají jak
přímé, tak difúzní světlo a to až z 20 % účinností. Nevýhodou jsou však velmi vysoké investiční náklady.
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Problematické je rovněž využití těchto zdrojů v zimě, kdy intenzita slunečního svitu je několikanásobně menší
než v létě.

Větrná energie patří k obnovitelným tradičním zdrojům energie, využití formou větrných mlýnů je známo již
od středověku. Energie větru se nyní využívá zejména k výrobě elektrické energie pomocí větrných elektráren.
Hlavní podmínkou je stálost a rychlost proudění v dané lokalitě a určitém směru. Při výrobě nevznikají žádné
škodlivé emise, existují však jiné vedlejší nepříjemné vlivy.
Atmosférické proudění vzniká nerovnoměrným ohříváním zemské atmosféry, kdy dochází ke změnám v tlaku
uvnitř vzduchových mas, teplý vzduch z moří stoupá vzhůru a studený opět klesá, vytvářejí se tlakové výše
a tlakové níže. Tlakový gradient vytváří předpoklady ke vzniku větrů směrem od tlakových níží k tlakovým
výším. Rychlost větru závisí i na místních podmínkách, na tvaru zemského terénu, vzdálenosti od moře, mění se
z nadmořské výšky i denní dobou. V některých lokalitách tak vzniká převládající typ proudění (úbočí hor,
přímořské oblasti, údolí apod.).
Větrné motory přeměňují kinetickou energii větru na mechanickou energii na hřídeli rotoru. V současné době lze
u moderních motorů využít energii větru od rychlosti 3 m/s. Roční využití větrné energie není příliš vysoké,
v nadprůměrných oblastech se uvádí cca 2 000 hodin/rok, v průměrných oblastech cca 1 200 hod/rok.
Ve světě pracuje zhruba 200 tisíc větrných elektráren, největší větrné farmy fungují v USA (California),
v Evropě potom v Dánsku, Velké Británii a Německu – instalovaný výkon cca 8 500 MW. V České republice
byl v roce 1995 instalovaný výkon asi 8 MW. Možnosti využití jsou ovšem omezené, vhodné lokality jsou
většinou ve vyšších nadmořských výškách. Dostupná kapacita je odhadována asi na 5 TWh elektrické energie,
což činí 8,5 % současné spotřeby, jejímu využití však brání krajinné i finanční podmínky (vysoká předinvestiční
i investiční náročnost).

Vodní energie - energie z vody je historicky nejstarším obnovitelným zdrojem energie. Voda je nositelem
tepelné, kinetické a chemické energie, pro výrobu elektrické energie má v současnosti největší význam přeměna
z kinetické energie. Účinnost transformace energie obecně závisí na průtoku vody a výškovém gradientu před
a po místu přeměny.
Transformace vodní kinetické energie v elektrickou se ve vnitrozemských oblastech využívá na vodních tocích
formou vodních elektráren, využití mořské vodní energie je možné na pobřeží ve formě přílivových elektráren,
zde již některé projekty existují, např. pro Skotsko, Belgii, Austrálii. Teoreticky jsou zpracovány rovněž možnost
využití kinetické energie mořských vln na širém moři a přeměna tepelné energie z moře v elektřinu (OTEC).
V České republice jsou možnosti v oblasti velkých vodních elektráren již z hlediska technického i krajinného
prakticky vyčerpány. Proto se pozornost soustředˇuje zejména na tzv. malé vodní elektrárny, umisťované
na malých vodních tocích bez stavby přehradní nádrže. Tato zařízení v počtu zhruba 1 200 mají celkový
instalovaný výkon cca 244 MW. V České republice existuje v tomto segmentu poměrně velká disponibilní
kapacita – roční dodávka energie činí cca 651 GWh, přitom využitelný potenciál je asi 1 600 GWh/rok. Za první
republiky se udával počet 10 514 provozovaných malých vodních elektráren. Malé vodní elektrárny mají výkon
zhruba do 10 MW. Nevýhodou jsou velké investiční náklady, vzniklé vedle instalace technického zařízení
i s úpravou vodních toků.
Geotermální energie - teplo v nitru Země je velikým zdrojem energie, teplota stoupá zhruba o 3°C o každých
100 metrů směrem do zemského jádra. Hustota energie je však většinou malá, takže není ekonomické ji využívat
- až na některé oblasti, kde je z přírodních důvodů geotermální energie přístupnější a lze ji zde lokálně využít.
Specifickým případem je individuální využití, kdy i tato nízká hustota tepelné energie zemské kůry postačuje
k ekonomickému využití – jedná se o tzv. tepelná čerpadla, sloužící k vytápění budov. Rozlišujeme dva druhy
geotermální energie:
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a)

mokrá – jedná se o energii páry a horké vody, využívané pro výrobu elektrické energie a vytápění

b) suchá – geotermální energie čerpaná ze suchých hlubinných vrtů pomocí vody jako média
Uvádí se, že zdroj suchého tepla v 6 000 m pod povrchem při teplotě okolo 200°C je větší než celosvětová
zásoba fosilních paliv. Problémem je však průmyslové využití vzhledem k nízké tepelné vodivosti vrstev hornin.
V případě tepelných čerpadel jde o princip přečerpání tepelné energie z nižší hladiny na vyšší hladinu při použití
vnější energie (systém chladničky). Umožňuje se tak využití nízkoteplotních zdrojů energie těsně pod zemským
povrchem k přímému vytápění, zejména podlahovému, kde maximální teplota vody dosahuje 35°C. Zdrojem
energie může být půda pod domem, povrchová či podzemní voda nebo geotermální pramen.
Geotermální energie se využívá zejména v geologicky příhodných oblastech (Japonsko, Island, Nový Zéland,
některé oblasti USA). Instalované výkony se zde pohybují od 10 do 300 MW. V Evropské unii jde zejména
o Itálii a Francii. V České republice jsou v dostupných hloubkách pouze zdroje geotermální vody o nízké teplotě
(cca 35°C), což je málo vhodné k průmyslovému využití a výrobě elektrické energie – výhodné zde je použít
systém tepelného čerpadla. Pro tento způsob využívání tepelné energie ze Země jsou v ČR příznivé předpoklady
při úspěšném využití místních podmínek.

Biomasa je organická hmota rostlinného nebo živočišného původu. Je získávána jako odpad ze zemědělské
a průmyslové činnosti či jako komunální odpad, může být však i výsledkem záměrné výrobní činnosti
v zemědělství či lesnictví.
Biomasa může sloužit buď k výrobě tepelné energie formou jejího spalování (dřevo, dřevní odpad, sláma,
byliny) či být zpracována na tzv. fytopalivo s větší energetickou účinností (brikety, bioplyn, etanol, bionafta),
anebo přímo přeměňována v elektrickou energii či tepelnou energii odpadního tepla.
Využívání tohoto typu obnovitelného energetického zdroje lze považovat za velmi perspektivní v celé České
republice. Výroba bionafty či etanolu jako paliva je velmi důležitá pro oblast dopravy, ostatní formy energetické
přeměny jsou důležité zejména z lokálního hlediska pro vytápění a částečně i výrobu elektřiny. Rovněž
vzhledem k velké rozloze zemědělské a lesní půdy, s ohledem na omezenost výroby potravin, jsou u nás velice
dobré předpoklady pro výrobu biopaliva či bioplynu.
Výhřevnost suchého dřeva (cca 20% zbytkové vody) činí asi 15 MJ/kg hmoty, výhodou je dosažení vyšších
teplot spalování a nízké procento odpadu (popele). Balíkovaná sláma má výhřevnost cca 14,2 MJ/kg, brikety, jež
se vyrábějí lisováním za tepla, mají ještě vyšší výhřevnost okolo 19 MJ/kg.
Při rozkladu vlhkých organických látek (kal z čističek, hnůj, rostliny, komunální odpad) vzniká účinkem
anaerobních bakterií plyn, tvořen zejména metanem. Výhřevnost bioplynu s obsahem 60 % metanu činí
21,5 MJ/m3.
Fermentací organických látek za účasti enzymů produkovaných mikroorganismy dosahujeme tzv. alkoholovým
kvašením výroby etanolu. Vhodnou surovinou je cukrovka, ovoce, obilí, dosahujeme zde výtěžnosti asi 0,55 l
etanolu ze vzniklé cukerné báze plodiny. Při esterifikaci lze z olejnatých semen (řepka, len, slunečnice)
z lisovaného oleje vyrábět metylester, který má podobné vlastnosti jako motorová nafta. Výhodou jsou nižší
měrné investiční náklady a dobrá kvalita produkce bionafty, důležitá z hlediska životního prostředí je její rychlá
rozložitelnost v přírodě.
Tuhý komunální odpad lze rovněž využívat po následné úpravě ke přímému spalování s výhřevností cca
10 MJ/kg hmoty.
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Tabulka: Celková energie z obnovitelných zdrojů v roce 2007
Výroba
obnovitelné
energie (GJ)
Biomasa (mimo domácnosti)
Biomasa (domácnosti)
Vodní elektrárny
Biologicky rozložit. část TKO
Biologicky rozložit. část PRO
Bioplyn
Kapalná biopaliva
Tepelná čerpadla
Solární termální kolektory
Větrné elektrárny
Fotovoltaické systémy
Celkem

27 999 267,50
46 606 334,00
7 522 560,00
2 459 361,50
517 108,40
3 188 631,30
1 371 950,00
925 567,36
152 405,46
450 360,00
7 657,20
91 201 202,72

Podíl
na primárních
energetických
zdrojích
1,47%
2,44%
0,39%
0,13%
0,03%
0,17%
0,07%
0,05%
0,01%
0,02%
0,00%
4,77%

Podíl
na portfoliu
obnovitelných
zdrojů energie
30,70%
51,10%
8,25%
2,70%
0,57%
3,50%
1,50%
1,01%
0,17%
0,49%
0,01%
100,00

Pramen : MPO, Obnovitelné zdroje energie v roce 2007, (Cit 21-01-2009),
dostupné na http://www.mpo.cz/dokument49291.html

4 Možnosti financování investic v oblasti obnovitelných zdrojů energie v EU
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Financování obnovitelných zdrojů energie je v duchu vládní energetické politiky a regionální a strukturální
politiky a energetické politiky Evropské unie středem vcelku široké podpory v různých formách. Projevuje se
zde zejména resortní hledisko (v případě vládních podpor z veřejných fondů), či hlediska naplnění cílů
evropských strukturálních fondů, zejména Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Každý zdroj
finanční podpory má přitom své specifické formy podpory a specifické požadavky na jednotlivé podávané
investiční projekty v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
Mezi formy finanční podpory OZE, uplatňující se v různých formách v EU a potažmo i v České republice, slouží
bankovní úvěry, bankovní záruky, úrokové dotace, měkké úvěry, granty a přímé dotace a subvence.
Jako zdroje finanční podpory v oblasti obnovitelných zdrojů pak obecně mohou být použity:
•

bankovní zdroje

•

privátní zdroje (rizikový kapitál, soukromé půjčky)

•

národní veřejné zdroje (vládní, regionální, komunální fondy)

•

evropské zdroje (strukturální fondy, Kohezní fond, EIB, EIF, komunitární programy)

Politika Unie v této oblasti vychází z koncepce udržitelného rozvoje, jehož principy jsou zakotveny v primárních
i sekundárních pramenech práva EU. Zásadním materiálem je Strategie EU pro udržitelný rozvoj, přijatá v roce
2001 Evropskou komisí, která se zabývá i úlohou obnovitelných zdrojů energie v energetice, dopravě i rozvoji
venkova.
Tato strategie se dlouhodobě projevuje ve finanční podpoře EU prostřednictvím peněžních zdrojů
ze strukturálních fondů a Kohezního fondu na podporu investic do obnovitelných zdrojů energie v regionálním
i odvětvovém měřítku.
V roce 2003 byl rozhodnutím Evropského parlamentu na léta 2003-2006 přijat víceletý program Inteligentní
energie pro Evropu (IEE), který i v současném rozpočtovém období 2007-2013 představuje hlavní nástroj
Evropské komise pro netechnologickou podporu v oblasti energetiky. Tento inovovaný program pod názvem
IEE II. je zaměřen na zvýšení účinnosti energetické přeměny a rozvoj obnovitelných zdrojů energie.
Program IEE II. je strukturován do 3 oblastí:
•

ALTENER – oblast podpory rozvoje obnovitelných zdrojů energie

•

SAVE – oblast úspor energie a jejího racionálního využívání

•

STEER – podpora efektivnějšího využití energie v dopravě a rozvoj nových energií (vodík)

Dalším významným zdrojem financování investic do obnovitelných zdrojů energie jsou strukturální fondy, a to
především Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF). Z tohoto fondu jsou dotovány jednotlivé sektorové
operační programy v členských zemích EU, jež poskytují finanční podporu do této oblasti.
Prostředky do oblasti OZE může nyní v rozpočtovém období 2007-13 poskytovat rovněž Kohezní fond
(v kandidátských zemích pak jde o jeho obdobu, fond IPA) a také nově založený Evropský investiční fond (EIF),
který se zaměřuje na využívání financování pomocí rizikového kapitálu, včetně finančního nástroje JEREMIE.

5 Formy finanční podpory investic do OZE v ČR
Výroba energie z obnovitelných zdrojů energie přispívá k hlavním cílům energetické politiky ČR a potažmo
i k naplňování regionální strategie v oblasti energetiky a odpovídá rovněž principům udržitelného rozvoje.
Zvýšením diverzifikace zdrojů přispívá (i když zatím v malé míře) ke zvýšení spolehlivosti zásobování energií
a soběstačnosti v zásobování energií zejména v lokálních podmínkách. Dalším momentem je zvyšování celkové
konkurenceschopnosti na trhu s energiemi, ale i průmyslu a zemědělství jako celku, neboť technologie pro
využívání OZE mohou dát nové impulsy pro výzkum, vývoj a vznik nových odvětví ekonomiky. Z hlediska
ochrany životního prostředí (přírody a krajiny) při výrobě energie z OZE nedochází prakticky k emisi škodlivých
látek, naopak se řeší narůstající problémy s odpady a stávající výrobou z klasických energetických zdrojů. Tyto
zdroje rovněž nedevastují krajinu (vyjma určitého problému s větrnými elektrárnami) a nemají vliv na existenci
živočišných a rostlinných druhů. Rovněž neohrožují v takové míře bezpečnost a zdraví člověka jako klasické
- 78 -

energetické zdroje. Podpora výroby energie z obnovitelných zdrojů však nemůže být absolutní, tj. nemůže dojít
k preferování hlediska energetické soběstačnosti před výrobou potravin a zemědělským využíváním půdy
a ochranou krajiny, tak jak tomu bývá při výrobě energie z biomasy a výrobě biopaliv.
Bankovní úvěry patří mezi standartní nástroje financování podnikatelských aktivit firem a rozvojových záměrů
municipalit. Obchodní banky na našem bankovním trhu se do jisté míry liší dle svojí obchodní politiky nabídkou
úvěrových produktů, ne všechny banky poskytují celé spektrum výše uvedených úvěrů. Úvěry mohou být přímo
kombinovány se státní podporou. V oblasti financování OZE se nejvíce angažují dva z největších peněžních
ústavů – Komerční banka a Česká spořitelna.
Komerční banka nabízí poměrně široké spektrum klasických úvěrových produktů pro firemní i municipální sféru
– investiční úvěry, municipální úvěry a hypoteční úvěry. Pro dofinancování projektů, jež získaly grant
ze strukturálních fondů, má vytvořen speciální produkt – program PONTE.
Česká spořitelna je další velký bankovní ústav, jenž má ve svém obchodním portfoliu speciální úvěrové
programy na podporu investic do OZE, nazvané EU program Region a EU program Business, zaměřené
do podnikatelské i komunální sféry.
Obě banky rovněž uvádějí i ve svých úvěrových produktech možnosti použití speciálních úvěrových linek,
zprostředkující financování OZE ze zdrojů Evropské investiční banky.
Bankovní záruky - tato forma podpory má v podstatě dvě podoby. Jde buď o klasickou bankovní záruku, kterou
jako standartní produkt nabízejí obchodní banky na českém peněžním trhu jako zajištění jiných finančních
nástrojů, či speciální produkt ČMZRB z programu Záruka.
Úrokové dotace - jsou formou podpory, kterou poskytuje na základě svých programů Českomoravská záruční
a rozvojová banka při projektu financování obnovitelných zdrojů energie, splňujícího kritéria některého z jejích
standartních programů.
Měkké úvěry - tento typ podpory, tj. úvěry úročené se sazbou nižší než je tržní úroková sazba na peněžním trhu,
poskytuje zatím Českomoravská záruční a rozvojová banka v rámci nabídky svých programů či zprostředkovaně
jako tzv. podřízený úvěr jako formu podpory dotovanou z evropských strukturálních fondů.
Granty - tato forma nenárokového financování se využívá zejména v případě finanční podpory z evropských
Strukturálních fondů, jejichž prostředky na investice do obnovitelných zdrojů energie budou v ČR čerpány přes
tzv. operační programy a to zejména v současnosti Operační program Podnikání a inovace, (OP PI), Operační
program životní prostředí (OP ŽP) či regionálně zaměřené operační programy fungující na základě Cíle 3 Evropská územní spolupráce. Grantového systému využívají rovněž regionální či municipální zdroje pro
podporu financování regionálně či obecně prospěšných projektů v rámci dané strategie rozvoje kraje či obce
v oblasti OZE.
Přímé dotace jsou používány zejména ve vládních formách podpory investic do obnovitelných zdrojů energie
a to jak ze státního rozpočtu (MPO), či přes veřejné fondy (Státní fond životního prostředí).
Vládní zdroje financování ve sféře obnovitelných zdrojů energie jsou vytvářeny v rámci distribuční funkce
státního rozpočtu při jednotlivých ministerstvech. V praxi se jedná o programy Ministerstva životního prostředí,
Ministerstva zemědělství a Ministerstva průmyslu a obchodu.
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie, uváděný pod názvem EFEKT,
je již dlouhodobě konstituován jako vládní forma podpory energetických úspor a využívání OZE a rozvoj
kombinované výroby tepla, chladu a elektřiny v České republice. Program každoročně vyhlašuje a má ve své
gesci Ministerstvo průmyslu a obchodu. Je směrován na obecnou osvětovou činnost, energetické plánování,
investiční akce menšího rozsahu a tvorbu pilotních projektů. V současném období je rovněž doplňkovým
programem k energetickým programům podporovaným ze strukturálních fondů EU.
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Státní fond životního prostředí je o mimorozpočtový veřejný fond, který soustřeďuje finanční prostředky
(většinou z poplatků za poškozování životního prostředí či převodem z Fondu národního majetku) za účelem
řešení naléhavých ekologických problémů. Podpora obnovitelných zdrojů energie se v současnosti zaměřuje
zejména do občanské sféry - finanční příspěvky na použití geotermální energie formou tepelných čerpadel
a hraje zatím minoritní roli.

Závěr
Obnovitelné zdroje energie v současné době nepředstavují významně konkurenceschopný energetický zdroj jak
ve světovém či evropském měřítku, tak v rámci České republiky (viz graf). Avšak vzhledem k zvyšujícím se
nepopiratelným negativním důsledkům používání fosilních zdrojů, nárůstu jejich ceny a postupně se
vyčerpávajícím zásobám lze konstatovat, že úloha obnovitelných zdrojů energie jako smysluplné alternativy
fosilních zdrojů v budoucnosti dále poroste.
Zde největší konkurenceschopnost vykazuje zatím tradičně vodní energie, vyráběná v hydroelektrárnách, kde
potenciál je zejména vzhledem ke hydrogeografické situaci v malých vodních elektrárnách a v současnosti
lokálně oblast biomasy pro spalování či výrobu bioplynu a rovněž biopaliv, zejména biopaliv tzv. 2. generace,
které by neměly mít negativní vliv na výrobu potravin a ekologii krajiny. Zatím kontraverzním se jeví rozvoj
větrných elektráren pro negativní dopady na krajinu a nutnost vysokých dotací a vzhledem k rizikům pro
stabilitu elektrické soustavy.
Výrazným argumentem pro větší používání obnovitelných zdrojů se stává problém energetické bezpečnosti
(viz. současná plynová krize) a nutnost diverzifikovat a autonomizovat energetické zdroje, tj. využívat ve vyšší
míře lokálních energetických zdrojů. Jejich současné nevýhody, tj. nízká účinnost energetické přeměny, vysoká
cena a nutnost jejich dotování a problémy se začleněním do klasických energetických sítí, založených
na fosilních zdrojích, by se měly v důsledku vědeckotechnického pokroku dále zmenšovat. Je však nutno pro to
vytvářet podmínky a zavádět patřičné finanční nástroje na podporu investic do tohoto typu energetických zdrojů
jak pro podnikatelskou sféru, tak veřejný sektor i obyvatelstvo.
Technologický pokrok založený na využití nanotechnologie při vývoji nových materiálů a rozvoji biotechnologií
povede v nejbližší době (což se ukazuje již v současnosti) k vylepšování technických parametrů těchto zdrojů
a zařízení, jež umožní i ekonomičtější provoz a posílení jejich konkurenceschopnosti ve vztahu k fosilním
zdrojům, zejména na lokální úrovni.
Obnovitelné zdroje energie v nevyčerpatelné formě (slunce, voda, vítr, geotermální energie), či vyčerpatelné, ale
obnovitelné zdroje (energie biomasy), umožňují naší civilizaci hledět do budoucna s nadějí, že nenastane
okamžik globální energetické krize v důsledku vyčerpání zásob fosilních zdrojů či globální ekologické krize
v důsledku nadměrného a neodpovědného znečišťování životního prostředí při používání fosilních zdrojů. Vedle
bezpečného využívání jaderné energie a ekologického využívání fosilních zdrojů a zvyšování potenciálu
energetických úspor budou nepochybně obnovitelné zdroje stále důležitější součástí energetického portfolia,
potřebného k ekonomickému rozvoji lidstva za podmínek trvale udržitelného rozvoje.
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Komponenty vztahu podnik-zákazník a jejich význam pro konkurenceschopnost
podniků
Alena Klapalová
Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na představení některých dílčích výsledků empirického šetření Centra výzkumu
konkurenční schopnosti české ekonomiky týkajících se vybraných ukazatelů, které se týkají vztahů podniků
s jejich zákazníky a mohou – v určité podobě - patřit mezi faktory konkurenceschopnosti. Vybrané ukazatele typické komponenty vzájemných vztahů - jsou analyzovány pro skupiny podniků rozdělených na základě jejich
hospodářské úspěšnosti.
Klíčová slova: konkurenceschopnost, hospodářská úspěšnost, podnikatelské strategie, vztah se zákazníkem,
Summary: The paper presents some partial results from the empirical survey of the Research Centre of the
Czech economy competitiveness concerning selected factors which can be connected with the relationship of
companies with their customers and could – in a certain form – belong among the competitiveness factors.
Selected factors – typical components of mutual relations – are analyzed for the groups of companies divided on
the basis of financial prosperity.
Key words: competitiveness, financial prosperity, business strategies, relation with customer

Úvod
Konkurenceschopnost podniku je možné definovat mnoha způsoby. Mimo jiné například D´Cruz definuje
konkurenceschopnost jako schopnost podniku navrhnout, vytvořit a realizovat produkt lépe, resp. efektivněji než
konkurence, zohledňujíc cenové a necenové faktory (D´Cruz, 1992 citováno v SINGH, K.R. et al., 2006, s. 21).
Konkurenceschopnost se opírá o zdroje podniku, tj. o tzv. hmotná a nehmotná aktiva, jenž vedou k vytvoření
konkurenční výhody podniku. Nejde o aktiva v tradičním účetním slova smyslu, nýbrž o použití pojmu aktiva
jako – velmi zjednodušeně řečeno - synonyma pro všechny zdroje (v nejširším významu tohoto slova) podniku,
určené pro využití v podnikatelské činnosti. Konkurenceschopnost je měřena řadou ukazatelů finančního
i nefinančního charakteru. Většina z nich se vztahuje k různým kritériím hodnocení situace, jak se podniku daří
na daném trhu s realizací své nabídky. Subjekt, kterého lze považovat za pravděpodobně nejvýznamnější
hodnotící stranu této nabídky, je zákazník.
Podle stakeholderovské teorie, které poznatky byly využity jako základ empirického šetření, jehož některé
výsledky budou představeny dále, patří zákazník mezi tzv. primární stakeholdery (vedle vlastníků, zaměstnanců,
dodavatelů a konkurentů), tj. mezi ty aktéry kde ve vzájemném vztahu dominuje zejména ekonomický anebo
tržní zájem, jinými slovy oboustranný zisk (opětovně v širším slova smyslu). Zákazník je tedy stakeholderem,
který přímo, resp. v určitých případech i nepřímo ovlivňuje anebo je ovlivňován děním v podniku (WADDOCK,
S.A., GRAVES, S.B., 1997, s. 254).
Vliv vztahu podnik – zákazník na konkurenceschopnost podniku vychází z mnoha různých aspektů, které lze
nalézt v teorii i v řadě empirických studií. Různorodost aspektů tohoto vlivu a souvislosti je posléze reflektována
v značně širokém spektru ukazatelů, kritérií, či parametrů, které v některých případech cíleně, v jiných zase
nevědomě pomáhají zodpovědět velmi komplikovanou otázku „Jak a do jaké míry, v čem a proč, za jakých
podmínek a kdy a mimo jiné také který zákazník pomáhá podniku k získání a posléze také k udržení si
konkurenceschopnosti na trhu.
Cílem článku je prezentovat vybrané výsledky rozsáhlého empirického šetření zaměřeného na nalezení faktorů
konkurenceschopnosti podniků a to na faktory, které lze nalézt ve vzájemném vztahu podnik – zákazník. Vstupní
data byla získána v průběhu jarních a letních měsíců roku 2007 od 432 respondentů - představitelů vrcholového
(v ojedinělých případech středního) managementu podniků majících sídlo v České republice. Dalšími
výběrovými charakteristikami podniků byl počet zaměstnanců (50 a více) s doplňujícím ukazatelem výše obratu
(50 milionů Kč a výše), zařazení podniku do vybraných odvětví (podniky náležící do sekce D a F Odvětvové
klasifikace ekonomických činností (OKEČ) a právní forma (akciová společnost a společnost s ručením
omezeným) (blíže BLAŽEK, L. a kol., 2007, s. 28).
Jako ukazatele vztahu podnik – zákazník byly pro empirické šetření konkurenceschopnosti českých podniků
vybrány tyto: vnímání důležitosti zákazníka, péče věnována zákazníkům, vyjednávací síla zákazníků, stabilita
zákazníků, typ obchodní strategie, inovační aktivita v oblasti rozvoje produktů, schopnost pružného
přizpůsobování produktů požadavkům zákazníků, míra specifičnosti produktů, kvalita produktů, teritoriální
rozložení zákazníků/ export, rozšiřování/zužování trhu a cenění jména/značky podniku. Tyto ukazatele a jejich
konkrétní podoba bude blíže charakterizována v další části textu.
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1 Teoretická východiska
Uvědomování si významu zákazníka se na teoretické úrovni spojuje s 50. až 60. lety 20. století. V těchto letech
se objevilo několik prací, které upoutaly pozornost nejenom vědců v oblasti zabývajících se problematikou
managementu, ale oslovily také manažery podniků. Autoři, mezi jinými zejména Peter Drucker nebo Theodor
Levitt, Mc Carthy (CHONG, D., 2002, s. 64) nebo v České republice prakticky neznámý McKitterick (1957)
(Uvedeno v SVENSSON, G., 2001, s. 97), na základě empirického pozorování praxe podniků dospěli k názoru,
že k dlouhodobější úspěšnosti podniků nenapomáhají obchodní transakce – náhodné, ojedinělé, ale i pravidelné
a relativně stálé, nenapomáhá ani přílišné soustředění se na produkt, výrobní faktory, nýbrž orientace
na zákazníka. Zjednodušeně lze tento názor ilustrovat Levittem formulovanou marketingovou koncepcí řízení
podniku, která vymezuje podniky jako „zákazníka-uspokojující organizace, které si „kupují“ zákazníky tím, že
dělají věci, pro které zákazníci chtějí být jejich zákazníky“ (CARRILLAT, F.A. et al., 2004, s. 3).
Ačkoliv je vzájemná provázanost podniku a jeho primárních, sekundárních, resp. i terciárních stakeholderů
nezpochybnitelná, je to zákazník, který rozhodne, zda vynaložené úsilí podniku (včetně úsilí namířeného
na vztahy s dalšími stakeholdery) ocení natolik, že jako poslední stakeholder ve vertikálně pojatém
hodnototvorném řetězci úsilí ocení a následně na to je ochoten poskytnout své zdroje dodavateli zejména
v podobě zaplacení ceny za zakoupený produkt.
Vztah podnik – zákazník a působení tohoto vztahu na konkurenceschopnost podniku je vztahem více či méně
složitým, který je naplňován značně diferencovanými prvky. Jak již autorka upozornila ve své předchozí
publikaci (KLAPALOVÁ, A., 2006, s. 150), neexistuje jednotný a souhrnný přehled oblastí zkoumání daného
vztahu a tedy ani faktorů, které jsou s tímto vztahem spojené a zároveň mohou vést anebo mít vliv
na konkurenceschopnost podniku. Navíc přibývají další faktory, předtím teoretiky i praktiky nepovšimnuté.
Přesto lze některé ke konkurenceschopnosti podniku vedoucí faktory vztahu označit za ty, které již jsou
prozkoumány, teoreticky ukotveny a empiricky ověřeny a jsou hodnoceny jako faktory stěžejní pro úspěšnost
podniku na trhu a zároveň faktory, kterých působení hodnotí zejména zákazník. Svendsen et al shrnuli několik
důsledků dobrých vztahů se stakeholdery, které se projevují jako konkurenční výhody podniku. Je jimi dobrá
pověst podniku, inovační schopnost a inovace, vysoká hodnota značky, rozšiřování trhů, nové tržní příležitosti,
získání a udržení si schopných zaměstnanců, věrní zákazníci, spolehliví dodavatelé, vlastníci mající zájem rozvoj
podniku atd. (SVENDSEN, A.C. et al., rok neuveden, s. 1).
Konkurenceschopnost je poměrně obtížně měřitelná, protože žádný z existujících používaných ukazatelů nemá
stoprocentně uspokojující vypovídací schopnost a není důkazem o trvalejší schopnosti podniku konkurovat, což
je cílem většiny podniků. Kromě toho zde opět působí faktor relativnosti, tedy porovnávání s konkurenty.
Jak uvádí Blažek, konkurenceschopnost ale nevypovídá o úspěšnosti podniku, pouze o schopnosti obstát
v konkurenčním boji, aniž by byla známá jak míra nebo intenzita této schopnosti, tak i důvody. Míra (intenzita)
schopnosti je spojována s dalšími pojmy, které jsou již o něco lépe měřitelné a to výkonnost a úspěšnost
podniku, přičemž konkurenceschopnost lze považovat za příčinu a výkonnost nebo úspěšnost (zejména
ve smyslu hospodářské úspěšnosti s dosahováním zisku jako hlavním kritériem) za důsledek. Schopnost neboli
potenciál podniku konkurovat může vystupovat také v podobě konkurenční výhody, existence konkurenční
výhody ale paradoxně nemusí vést k úspěšnosti podniku a vyšší nebo lepší výkonnosti (BLAŽEK, L. a kol.,
2007, s. 15-17), Nefinanční ukazatele jsou též považovány za hybné síly finanční výkonnosti (ARNULF, J. K.,
2005, s. 63), přestože některé empirické šetření ukazují na opačný vztah (ARNULF, J.K., 2005, s. 63). Měřítka
konkurenceschopnosti se tedy týkají spíše využití zdrojů, nehmotných aktiv, schopností a kompetencí z vnitřního
prostředí podniku pro hodnototvorné aktivity a zároveň pro vztahy s externím prostředím a zvládnutí působení
faktorů z vnějšku podniku, zatímco měřítka úspěšnosti vypovídají, jakou výši k určitému časovému bodu
dosáhly finanční ukazatele, které napomáhají podniku k dosažení zisku. V tomto bodě je ale nutné uvést, že zisk
jako ukazatel nemusí jednoznačně vystupovat jako měřítko úspěšnosti a konkurenceschopnosti v období,
za které je vykazován a naopak, to, že podnik v daném období nedosáhl zisku, nemusí znamenat, že je podnikem
neúspěšným a nekonkurenceschopným.
K finančním měřítkům hospodářské úspěšnosti a výkonnosti se vyjadřuje taktéž Greenley a Foxall, kteří
na základě existujících empirických studií uvádí výsledek polemiky mezi tzv. objektivním a subjektivním
přístupem k měření výkonnosti. Vzhledem k tomu, že oba přístupy byly využity v empirickém měření
konkurenceschopnosti, velmi stručně lze uvést jejich závěry. Subjektivní přístup zastupuje vnímání, resp.
posuzování výkonnosti manažery, zatímco objektivní přístup znamená aplikaci v účetnictví evidovaných
výsledků. Výsledek polemiky spíše favorizuje subjektivní přístup – autoři uvádí řadu průzkumů, které potvrzují
konzistenci mezi uváděním vnímání výkonnosti manažery a objektivními výsledky, zatímco v některých
případech mohou být objektivní výsledky upraveny pro výzkumné účely nevhodným směrem GREENLEY,
G.G., FOXALL, G.R., 1997, s. 270). Podobnou polemiku a zároveň kritiku objektivních ukazatelů nabízí
D´Souza a Williams (D´SOUZA, D.E., WILLIAMS, F.P., 2000, s. 228-229.
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Situace ohledně ukazatelů či měřítek konkurenceschopnosti, které mají nefinanční charakter, je mnohem
složitější. Mnoho z nich zároveň zastupuje ukazatele výkonnosti, přestože nelze vždy mezi ně klást rovnítko.
Antončič a Ramanujam se pokusili o určitou sumarizaci těchto ukazatelů, která samozřejmě není vyčerpávající,
nicméně poměrně obsažná. Vymezili šest hlavních proudů, v rámci kterých jsou aplikovány různé měřítka a to:
a) shareholderovský proud, kde převažují finanční ukazatele určené pro vlastníky; b) dva základní přístupy
zaměřené na spokojenost zákazníka a to spokojenost jako takovou a Total Quality Management a c) tři
multidimenzionální přístupy, konkrétně výkonnost zohledňující sociální chování podniku a společenskou
zodpovědnost, pověst/image podniku a BalancedScorecard (ANTONČIČ, B., RAMANUJAM V., 2005, s. 5).
Spokojenost, Total Quality Management, sociální zodpovědnost, vlastníci a další stakeholdeři, finanční měřítka,
produkt a inovace, tj. více-méně reflexe všech těchto přístupů je obsažena v modelech excelence podniků
Malcolm Baldridge Quality Model a EFQM Excellence.
V základních učebnicích marketingu se praví, že zákazník nekupuje produkt, ale řešení problému a očekává více
nebo méně přesně vymezenou hodnotu, kdy získané užitky převyšují vynaložené náklady (mj. KOTLER, P.,
2001). Pokud neexistuje z určitých specifických důvodů velká informační asymetrie v neprospěch zákazníka
a pokud se nejedná o monopolní odvětví (opětovně v důsledku působení specifických okolností), zákazník má
při volbě svého dodavatele možnost výběru (a v některých odvětvích výběru velmi velkého). Právě skutečnost,
jakou hodnotu je dodavatel pro zákazníka schopen vytvořit a zákazníkovi nabídnout, odlišuje jednoho
dodavatele od druhého a je jádrem rozhodovacího procesu zákazníka při volbě dodavatele (nového i stávajícího).
Odlišení se je také jednou ze čtyř generických strategií, které zkoncipoval Michael Porter a které byly také
předmětem empirického šetření konkurenceschopnosti českých podniků. Porter totiž vymezil
konkurenceschopnost jako růst produktivity, která je důsledkem buď nižších nákladů anebo diferenciace,
umožňující dosahovat vyšší marže (PORTER, M., 1994, s. 25). V českých pracích jsou tyto strategie uváděny ne
zcela přesně – manažerům jsou totiž prezentovány jako orientace na jednu z nich, resp. výběr a sledování jedné
z nich. Nicméně ani Porter sám a ani další autoři, kteří zkoumali aplikaci generických strategií v praxi nevylučují
(ba právě naopak) využívání kombinací strategií (blíže např. WHITE, R. E., 1986, s. 228-229 nebo MAVONDO,
F.T., 1999, s. 134).
Strategie odlišení se rozpracoval Miller (1988) (citováno v LARIMO, J. & J. PULKKINEN, 2002,
s. neuvedena). Diferenciace může existovat v podobě produktových inovací a dále v podobě intenzivního
marketingového managementu a zacílení na image. Na souvislost strategie diferenciace (nikoliv zacílení
na odlišení se, tedy „differentiation focus) a vyššího inovačního úsilí, resp. vyšší míře přizpůsobování se
požadavkům zákazníků upozorňují taktéž Frambach, R.T. et al (FRAMBACH, R.T., PRABHU, J.C.,
VERHALLEN, T.M.M. 2003, s. 386). Tito autoři taktéž zjistili, že strategii nákladového vůdce sledují podniky,
které nevyvíjí intenzivně nové produkty. Ke strategii odlišení se patří také práce se značkou s předpokladem
ověřeným empirickými výzkumy, kdy podniky sledující spíše strategie diferenciace, pečují o hodnotu značky
s pozitivními dopady ve vyšším zisku (HAARLA, A., 2003, s. 42-43).
Z pohledu zákazníka tedy kvalita, cena/náklady flexibilita, rychlost, spolehlivost, inovativnost, používané
technologie, hodnota značky, image nebo pověst, péče, produktivita, design (mj. AMBASTHA, A., MOMAYA,
K., 2004, s. neuvedena) jsou stěžejními předpoklady pro konkurenceschopnost vycházející z interního prostředí
podniku, které nejvíce ovlivňuje míra rivality v konkurenčním prostředí, růst trhů a vyjednávací síla zákazníků.
Předpoklady z interního prostředí vedou k sekundárním ukazatelům výkonnosti, resp. úspěšnosti
a konkurenceschopnosti spojené s orientací na zákazníka, kterými jsou spokojenost zákazníka a jeho
loajalita/věrnost či stálost. Oba ukazatele a jejich přímá souvislost s úspěšností podniku byly empiricky
ověřovány v řadě průzkumů, přestože například věrnost zákazníků nemusí vždy vést také k finančním
ukazatelům úspěšnosti, např. k ziskovosti podniku (WRIGHT, W.F., 2005, s. 8).
Pro ilustraci působení některých proměnných, zájem o a orientace na zákazníka je větší v případě rostoucích
trhů, které jsou fragmentovanější a pokud je vyjednávací síla zákazníků nižší (Slater and Narver 1994a)
(citováno v HEIENS, R.A., 2000, s. 2). Greenley a Foxall zjistili poněkud odlišnou závislost. Podle výsledků
jejich průzkumu o zákazníky a konkurenci jeví podnik větší zájem v případě nižšího tržního růstu, zatímco
pokud trh roste, je upřednostňován zájem o zaměstnance a vlastníky (GREENLEY, G.G., FOXALL, G.R., 1998,
s. 61). Jako růst trhu, resp. alespoň růst tržních příležitostí lze označit také export produktů. Kromě toho exportní
úsilí předpokládá existenci určitých schopností a zdrojů, kterými na domácí trh orientované podniky spíše
nedisponují. Nicméně zřejmě právě zvýšené úsilí nemusí vést přímo k dosahování lepších finančních ukazatelů,
jak ukazují rozdílné výsledky empirických šetření. Jde zejména o kratší časové období; v delším by již exportní
orientace mohla být zdrojem úspěšnosti.
Podobně kontroverzně jsou prezentovány výsledky řady empirických šetření týkající se například vztahu mezi
pověstí nebo image podniku a výkonností (blíže mj. CHUN, R., 2005, s. 99) zejména proto, že pověst podniku je
dosahována přes další proměnné, mezi které patří uvedená kvalita, prostředí, schopnosti a dovednosti
zaměstnanců, rychlost apod.
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2 Metodika šetření
Jak již bylo zmíněno v úvodu, výsledky uvedené v tomto článku jsou součástí rozsáhlého empirického šetření
realizovaného v roce 2007 na vzorku 432 podniků. Samotné šetření, opírající se o osobní dotazování v podnicích
a využívající standardizovaný dotazník, mělo za cíl získat data, které by pomohly nalézt faktory
konkurenceschopnosti vedoucí k úspěšnosti podniků v hospodářské soutěži a ověřit základní hypotézu výzkumu,
která zní:“Existuje významná závislost mezi určitým typem hospodářské úspěšnosti podniků a určitou typickou
konfigurací faktorů, vytvářejících konkurenceschopnost podniků“ (BLAŽEK, L. a kol., 2007, s. 18).
Dotazník obsahoval 240 otázek celkem (uzavřených, polozavřených a otevřených), problematiky vztahu podnik
– zákazník a tedy faktorů konkurenceschopnosti vyplývajících z tohoto vztahu se týkaly:
a) otázky v samostatné části, ve které byly respondenti dotazováni na typ uplatňované obchodní strategie – výběr
jedné odpovědi ze čtyř možných typů; míru stability zákazníků (respondentovi byla nabídnuta škála od 1 do 5,
tj. od nízké až po vysokou stabilitu), teritoriální strukturu zákazníků (respondent byl požádán o uvedení podílu
na tržbách v procentech) a míru specifičnosti produktů (taktéž uvedení podílu na tržbách v procentech u čtyř
možností míry specifičnosti od velmi specifických produktů po velmi standardizované produkty). Ve všech
těchto třech otázkách (tedy ne u typu obchodní strategie) včetně podotázek byl sledován také minulý trend
a odhad budoucího trendu. Budoucí ani minulý trend není v tomto textu uveden a u teritoriální struktury bude
vyhodnocen pouze podíl exportu na celkových tržbách.
b) několik otázek z částí dotazníku zkoumajících vnitřní (respondent zde uváděl svoje vlastní hodnocení
jednotlivých faktorů, kdy uvedené hodnota měla relativní charakter – šlo o porovnání s konkurencí) a vnější
faktory konkurenceschopnosti. Otázky v obou částech obsahovaly dvě podotázky – jedna z nich měla podobu
5-ti bodové škálové odpovědi (hodnocení vlastního podniku) a prostřednictvím druhé byl uváděn odhad vlivu na
konkurenceschopnost podniku – taktéž jako výběru z pěti-bodové škály možností odpovědi. Výsledky hodnocení
vlivu na konkurenceschopnost nebudou uvedeny v tomto článku.
c) jedna otázka zacílena na posouzení důležitosti zákazníka jako jednoho z výčtu stakeholderů pro podnik
na pěti-bodové škále (také u této otázky byl respondent dotazován na posouzení minulého vývoje a odhad
budoucího trendu důležitosti – budoucí a minulý trend ani v tomto případě nebude uveden).
Hospodářská úspěšnost byla měřena prostřednictvím dvou ukazatelů – rentability zisku a růstu aktiv za roky
2001 až 2006. Výsledky měření pomohly seřadit sledované podniky do pěti shluků a to: shluk AA, kde
respondenti dosahovali, vynikají nadprůměrnou úroveň jak rentability, tak růstu aktiv; shluk AB, ve kterém
respondenti vynikali pouze v nadprůměrné rentabilitě; shluk BA, kdy podniky dosahovaly pouze nadprůměrný
růst aktiv, nikoliv ovšem nadprůměrný zisk; shluk BB, kam byly zařazeny podniky s mírně podprůměrným
ziskem a současně s mírně podprůměrným růstem aktiv a nakonec shluk CC, tvořen podniky neziskovými, které
navíc za posledních sledovaných 5 let snižovaly objem svého majetku (ŠIŠKA, L. 2008). Vedle rozdělení
do 5 shluků bylo zejména s cílem porovnat výsledky voleno taktéž rozdělení do tří shluků, které výrazněji
odlišují mezi podniky hospodářsky úspěšnými (shluk AA), hospodářsky méně úspěšnými (shluk BB)
a hospodářsky neúspěšnými (shluk CC).
Vybrané faktory spojené se vztahem podniku s jeho zákazníky, potenciálně napomáhající v určité podobě
ke konkurenceschopnosti, resp. jejich konkrétní zjištěné hodnoty, byly v rámci analýzy porovnávány
s hospodářskou úspěšností podniku s využitím bivariační analýzy v programu SPSS (kontingenční tabulky
párující dvě proměnné). V této etapě analytických prací tedy nedošlo k multifaktorové analýze, která by odhalila
množinu proměnných typických pro hospodářsky úspěšné podniky, tedy ty proměnné, které pravděpodobně lze
označit za faktory konkurenceschopnosti podniku.
Tuto mezeru se autorka pokusila zmenšit využitím analýzy rozptylu, pro kterou byly ale podniky roztříděny
pouze do tří shluků v závislosti na výsledcích hospodářské úspěšnosti, vzhledem k určitým překryvům a také
nedostatečnému počtu podniků v jednotlivých shlucích pro statistické vyhodnocování v případě použití třídění
do 5 shluků.
Pro vybrané faktory vztahu podnik zákazník byly formulovány hypotézy, vycházející ze získaných teoretických
a empirických poznatků. Pro omezený rozsah tohoto článku je níže uvedena jako příklad jedna z hypotéz pro
faktor „důležitost zákazníka“:
a) důležitost zákazníka jako stakeholdera pro podnik
H1: Hospodářská úspěšnost podniku je přímo závislá na míře důležitosti zákazníků.

3 Výsledky analýzy
V tabulce č. 1 jsou uvedeny sumární výsledky bivariační analýzy, kterých interpretace je uvedena pod tabulkou
níže.
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Tabulka č. 1: Sumární výsledky analýzy sledovaných ukazatelů
Shluky podniků podle
ekonomické úspěšnosti

Sledovaný parametr
Podíl podniků s vyšší mírou péče o zákazníky celkem v %
z celkového počtu podniků v shluku

AA

AB

BA

BB

CC

56,4

64,1

61,9

50,3

45,3

Podíl podniků s vysokou mírou stability zákazníků celkem v %
z celkového počtu podniků v shluku
Podíl podniků s vyšší vyjednávací sílou zákazníků celkem v %
z celkového počtu podniků v shluku

67,8

67,5

60

52,2

54,8

68,3

70

69,8

69,4

71,4

Podíl podniků sledujících strategii zacílení na odlišení se
z celkového počtu podniků v shluku v %

34,7

29,4

26,3

30,4

15,8

19,2

29,4

18,4

22,8

34,2

Podíl podniků s vysokou mírou důležitosti zákazníka celkem v
% z celkového počtu podniků v shluku

95

95,1

88,4

95,5

90,4

Podíl podniků s rostoucím podílem velmi specifických a
specifických produktů z celkového počtu podniků v shluku v %

31

43,6

21,4

33,5

16,7

Podíl podniků s podílem specifických produktů na tržbách od
51 do 100% z celkového počtu podniků v shluku v %

72,2

84,4

84,8

68,9

64

75,1

87,8

76,7

68,7

66,7

Podíl podniků s vyšší mírou kvality produktů celkem v %
z celkového počtu podniků v shluku

63,4

51,2

64,2

52,5

48,8

Podíl podniků s vyšší mírou cenění jména/značky podniku
celkem v % z celkového počtu podniků v shluku

53,9

56

69

52,7

48,6

Podíl podniků sledujících strategii nákladového vůdcovství
z celkového počtu podniků v shluku v %

Podíl podniků s vyšší mírou schopnosti pružného
přizpůsobování produktů požadavkům zákazníků celkem v %
z celkového počtu podniků v shluku

Podíl podniků s vyšší mírou inovační aktivity celkem v %
z celkového počtu podniků v shluku

51,3
50
50
42,8
35,7
Zdroj: autorka
Jednoznačná souvislost mezi hospodářskou úspěšností podniku a určitým faktorem – pokud podniky rozdělíme
do dvou skupiny na podniky úspěšné (shluky AA, AB, BA) a neúspěšné (shluky BB, CC) byla zjištěna
u následujících faktorů:
míra stability zákazníků
míra péče o zákazníka
podíl specifických produktů na tržbách celkem, a to v případě podílu vyššího než 51 %
míra schopnosti pružného přizpůsobování produktů požadavkům zákazníků
míra inovační aktivity
míra kvality produktů a služeb
míra cenění značky/jména podniku
V případě těchto sedmi faktorů byly zjištěny zřejmé odlišnosti mezi podniky úspěšnými a neúspěšnými. U těchto
faktorů byly teda potvrzeny formulované hypotézy a lze je označit za faktory konkurenceschopnosti pro podniky
ve zkoumaném vzorku. Inovační aktivita a stabilita zákazníků zastupují faktory, kdy odlišnosti mezi úspěšnými
a neúspěšnými podniky byly relativně velmi velké a faktor inovační aktivita je zároveň faktorem, kdy související
hypotéza byla potvrzena stoprocentně, tj. byla zjištěna přímá souvislost mezi mírou hospodářské úspěšnosti
a zjištěnou hodnotou.
Ne zcela jednoznačná souvislost a již vůbec ne souvislost přímá byla nalezena u těchto faktorů:
rostoucí podíl specifických produktů na tržbách celkem
sledování strategie nákladového vůdcovství
sledování strategie zacílení na odlišení se
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míra vyjednávací síly zákazníků
Hypotézy v tomto případě byly potvrzeny, ale pouze částečně a to u shluků podniků velmi úspěšných, tj. shluku
AA ve srovnání s podniky neúspěšnými, tj. shluku CC. U dalších shluků na základě získaných výsledků nelze
tvrdit, že hospodářsky úspěšnější podniky dosahují vyšší míru u sledovaných ukazatelů.
Faktory „míra důležitosti zákazníka“, „míra zužování/rozšiřování trhů“ a „podíl exportu“ podle výsledků analýzy
pravděpodobně nepatří mezi ty, které by podniky mohly zařadit mezi faktory konkurenceschopnosti. Na druhou
stranu pro jednoznačnost takového tvrzení chybí další informace sloužící jako podpůrné argumenty. Ukazatel
„míra důležitosti zákazníka“ není ukazatelem dostatečně konkrétním. Hospodářsky neúspěšné podniky budou
míru důležitosti pociťovat jinak než hospodářsky úspěšné. Podobně je tomu tak u ukazatelů „míry
zužování/rozšiřování trhů a podílu exportu i růstu podílu exportu. Tyto ukazatele navíc mohou také souviset
s vyšším vynakládáním úsilí nebo zdrojů podniku a mohou se tak negativně projevit v hospodářských výsledcích
podniků i v relativně delším období, za které lze považovat i období pro analýzu finančních výsledků
sledovaných podniků.
Analýza rozptylu
Analýza rozptylu (ANOVA) zjišťuje statistickou významnost rozdílu průměrů v podsouborech, resp. v datech
výběrového souboru a sleduje dvojí rozptyl – tj. jednak tzv. „within-groups variability, tj. jak moc se liší
hodnoty uvnitř jednotlivých skupin a jednak tz. Between groups variability, tj. jak moc se liší průměry mezi
skupinami [26]. Ve statistické analýze dat zkoumání konkurenceschopnosti podniku a vztahu se zákazníky bylo
kromě jednofaktorové analýzy rozptylu využito také následné mnohonásobné srovnání a rámci něho
Bonferroniho test. Byly tak získány výsledky (viz tabulka č. 17) vzájemného porovnání všech tří shluků
podniků, tedy skupin, kde skupina 1 představovala shluk A, skupina 2 shluk B a skupina 3 shluk C. Software
SPSS, který byl pro analýzu rozptylu využitý, nabízí již statisticky významné výsledky, které jsou v tabulce
uvedeny tučně a s hvězdičkou.
Tabulka č. 12: Výsledky analýzy rozptylu
ukazatel

Inovační aktivita v oblasti
produktů
Schopnost
pružného
přizpůsobování produktů
požadavkům zákazníků
Kvalita produktů

Péče věnována zákazníkům

Cenění
podniku

jména/značky

Míra konkurenčního boje

Vyjednávací síla zákazníků

shluk

N

průměr

1

201

3,5423

2

180

3,2722

3

42

3,0000

1
204

F

Sig

6,302

0,002

3,9951
3,007

Shluk
(I)

Shluky
(J)

Rozdíl
průměrů
(I-J)

Sig.

1

2

0,27007(*)

0,028

3

0,54229(*)
0,27222

0,017
0,342

0,17092

0,106

2

3

1

2

0,051

2

182

3,8242

3

0,28081

0,248

3

42

3,7143

2

3

0,10989

0,807

1

203

3,8374

1

2

0,037

2

183

3,6448

3

0,19263(*)
0,20329

3

41

3,6341

2

3

0,01066

0,997

1

200

3,6750

1

2

0,15014

0,242

2

181

3,5249

3

0,17500

0,459

3

42

3,5000

2

3

0,02486

0,985

1

200

3,5900

1

2

0,12846

0,426

2

182

3,4615

3

0,11381

0,780

3

42

3,4762

2

3

-0,01465

0,996

1

203

4,0049

1

2

-0,15354

0,155

3,408

1,576

0,832

3,286

0,034

0,208

0,436

0,038

0,302

2

183

4,1585

3

-0,30460

0,055

3

42

4,3095

2

3

-0,15105

0,480

1

203

3,8473

1

2

-0,05435

0,776

2

183

3,9016

3

-0,03366

0,967

3

42

3,8810

3

0,02069

0,987

0,230

0,795
2
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Růst/zužování trhů

Důležitost zákazníka

Stabilita
zákazníků
minulý trend
Stabilita
zákazníků
stávající situace

–

–

Vývoj podílu exportu na
tržbách celkem –minulý
trend
Podíl exportu na celkových
tržbách – stávající situace
Podíl
specifických
produktů na tržbách celkem
Vývoj
specifičnosti
produktů – minulý trend

1

195

3,6821

2

174

3,4770

3

41

3,5854

1

204

4,6716

2

185

4,6432

3

42

4,6190

1

186

2,1407

0,041

3

0,20504(*)
0,09669

2

3

-0,10835

0,732

1

2

0,02833

0,888

3

0,05252

0,885

2

3

0,02420

0,974

1

2

0,03171

0,820

1
2,917

0,182

1,454

0,055

0,834

0,235

2

0,780

2

169

2,1090

3

0,14276

0,091

3

40

1,9979

2

3

0,11106

0,269

1

195

3,9765

1

2

0,001

2

180

3,6532

3

0,32325(*)
0,16896

3

42

3,8075

2

3

-0,15430

0,519

1

138

2,2681

1

2

0,00296

0,999

2

132

2,2652

3

-0,13813

0,496

3

32

2,4063

2

3

-0,14110

0,496

1

186

32,0538

1

2

-5,72658

0,258

2

173

37,7803

3

-21,73374(*)

0,003

3

40

53,7875

2

3

0,037

1

195

67,0051

1

2

-16,00715(*)
9,04823

0,089

6,682

0,649

6,592

4,964

0,001

0,523

0,002

0,007

0,450

2

174

57,9569

3

42

46,7857

2

3

20,21941(*)
11,17118

0,319

1

197

2,2944

1

2

-0,01808

0,937

2

176

2,3125

3

0,12775

0,154

3

42

2,1667

3

0,14583

0,099

1,498

3

0,225
2

0,026

Zdroj: autorka
Výsledky analýzy rozptylu ukazují, že pouze míra inovační aktivity je výrazným odlišujícím kritériem v souladu
s ukazateli hospodářské úspěšnosti. Pouze v tomto případě se totiž potvrdila formulovaná hypotéza tvrdící, že
hospodářská úspěšnost podniku je přímo závislá na míře inovační aktivity podniku v oblasti rozvoje produktů.
Omezeně byl potvrzena taktéž hypotéza týkající se závislosti hospodářské úspěšnosti podniku na výši podílu
specifických a velmi specifických produktů na celkových tržbách, kdy výsledky oddělily podniky ve shluku A
od shluku C, nicméně mezi „středně“ úspěšnými a neúspěšnými podniky nebyl nalezen statisticky významný
rozdíl.
Statisticky významné rozdíly byly dále nalezeny u ukazatelů kvalita produktů, rostoucí/zužující trhy, stabilita
zákazníků a výše podílu exportu na celkových tržbách. Až na poslední ukazatel jsou ovšem výsledky
diskutabilní. Ukazují totiž na možnost potvrzení hypotézy, ale pouze velmi omezeně. V souladu s hypotézami
totiž existují rozdíly mezi hospodářsky velmi úspěšnými podniky a hospodářsky méně úspěšnými podniky.
Nicméně, rozdíly mez hospodářsky velmi úspěšnými a hospodářsky neúspěšnými podniky a také mezi
hospodářsky méně úspěšnými a hospodářsky neúspěšnými podniky nalezeny nebyly. Hypotéza týkající se
posledního ukazatele, tedy výše podílu exportu na celkových tržbách byla vyvrácena. Jsou to právě hospodářsky
neúspěšné podniky ze zkoumaného souboru, kterých podíl exportu je vyšší než u hospodářsky velmi úspěšných
podniků.

Závěr
Jak již bylo zmíněno v úvodu, tento článek neměl za cíl prezentovat výsledky celého velmi rozsáhlého průzkumu
faktorů konkurenceschopnosti českých podniků. Byl zaměřen pouze na uvedení výsledků analýzy vybraných
ukazatelů, které jsou spojeny se vztahem podnik – zákazník. Je nutné tuto skutečnost připomenout, protože
zjištěné skutečnosti zde uvedené mohou vést k nekorektním závěrům. Kromě toho byla provedena pouze
jednoduchá analýza jednotlivých ukazatelů, která sice pomohla zjistit rozdíly mezi naměřenými hodnotami
porovnávajícími podniky ze skupiny hospodářsky úspěšných s podniky ze skupiny hospodářsky neúspěšných. Ty
ale nejsou v mnoha případech dostatečně velké pro vyslovení generalizujících závěrů.
Na druhou stranu získané výsledky tendují k určitému souhlasu, týkajícího se souvislosti na zákazníka
orientovaného chování podniku s dosažením lepších finančních výsledků. V rámci takovéto orientace byly
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v empirickém šetření nalezeny tři faktory, u kterých je vztah viditelný. Jsou jimi inovační aktivita, pružné
přizpůsobování produktů požadavkům zákazníků, což můžeme považovat za ukazatel mající velmi blízko
prvnímu a nakonec je to stabilita zákazníků. K nim je možné přiřadit ještě i vyšší než 50% podíl specifických
produktů na celkovém obratu. Tento ukazatel má přitom velmi blízko jak k inovativnosti podniků, tak i stabilitě.
Specifičnost může představovat výraznou konkurenční výhodu, a ačkoliv není nutné, aby na specifické produkty
zaměřené podniky vyvíjely vyšší inovační aktivitu než konkurenti, udržet si takovou konkurenční výhodu
v dnešní ekonomice větší úsilí v inovačních aktivitách předpokládá. Vyšší specializace může také znamenat
vyšší věrnost zákazníků, kdy zákazníci právě schopnost podniku vyrobit specifické produkty oceňují jako
hodnotu, kterou od konkurence nemusí získat. Bohužel, použití analýzy rozptylu umožňuje vyslovit takovéto
závěry pouze pro dva ukazatele, kterými je míra inovační aktivity a podíl specifických produktů na celkových
tržbách – v tomto případě při analýze pouze tří shluků podle výsledků ukazatelů hospodářské úspěšnosti.
Inovace a produkce specifických produktů předpokládá vyšší náklady, které nemusí být vždy vykompenzovány
možností využít vyšší ceny a dosáhnout vyšší marže. Finanční výsledky proto nemusí být lepší než u podniků,
které tyto aktivity neprovádí. Je to ovšem hypotetická úvaha, podmíněna řadou dalších okolností.
U některých faktorů byly výsledky spíše v prospěch podniků méně excelentních, tj. nepatřících do shluku
označeného jako AA, ale do zbývajících dvou. Jde například o míru péče o zákazníky, již uvedený podíl
specifických produktů na tržbách celkem vyšší než 51%, míru přizpůsobování produktů požadavkům zákazníků,
míru kvality i míru cenění jména/značky podniku. Šetření ale neumožnilo nalézt důvody k těmto zjištěním.
Pokud porovnáme výsledky analýzy se závěry empirických šetření a teoretickými koncepty uvedenými v části 1,
vidíme, že výsledky více-méně korespondují se situací zjištěnou v rámci jiných průzkumů a to i v zahraničí. Přes
možná omezení, které empirické šetření konkurenceschopnosti českých podniků provázelo, se tak lze přiklonit
k závěru, že orientace na zákazníka, budování a udržování vztahu se zákazníkem vede – samozřejmě za podpory
dalších faktorů – k úspěšnosti podniků a jejich konkurenceschopnosti.
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Značka jako nástroj konkurenceschopnosti
Brand as a Tool of Competitiveness
Libuše Měrtlová
Abstrakt:
Konkurenceschopnost výrobků je základním předpokladem konkurenceschopnosti firmy. Cílem příspěvku je
seznámit veřejnost s výsledkem výzkumu, jehož cílem bylo zmapovat spotřebitelské chování na trhu potravin,
vnímání značky KLASA a důvody pro přednostní nákup českých zemědělských produktů.
Klíčová slova: značka, spotřebitelské chování

Summary:
The competitiveness of products is the basic presumption of the competitiveness of a company. The aim of this
paper is to make the public familiar with the result of a survey that intended to map the consumer behaviour on
the foodstuffs market, the perception of the KLASA brand and reasons for preferred buying of Czech
agricultural products.
Key words: brand, consumer behaviour

1. Úvod
Konkurenceschopnost nebo také konkurenční výkonnost vzniká z konkurenční výhody, je výsledkem
konkurenčního procesu a je výsledkem střetávání konkurujících si výrobků i firem v daném konkurenčním
prostředí. Konkurenční výhody krátkého období jsou většinou výsledkem firemní strategie, v dlouhém období je
konkurenceschopnost ovlivněna charakterem konkurenční výhody. Konkurenční výhoda založená na využití
levných faktorových vstupů je faktorově tažená (factor driven) výhoda. Jedná se zejména o nízké ceny
materiálových vstupů, zejména energie, nízké ceny práce a ostatních vstupů. S postupem času však tato
konkurenční výhoda postupně slábne v důsledku zhodnocování měny a tím s nárůstem cen všech vstupů jak
materiálových, tak i finančních vstupů i s růstem mezd. Firmy se tak dostávají do situace, kdy jsou nuceny
obnovovat původní konkurenční charakteristiky a to jednak kapitálovými investicemi nebo převedením výroby
do míst, kde jsou nákladové podmínky výhodné.
Jinou cestou je přechod na kvalitativně vyšší konkurenční výhodu, která je charakteristická vyšší kvalitou
produkce, vyššími dosahovanými cenami na trhu a vyšší produktivitou práce. Tato metoda vytváření
konkurenční výhody je založená na efektivnosti (efficiency driver), která vychází z dosahované produktivity
práce podložené zejména kvalitou produkce a efektivními výrobními postupy, které kladou vyšší nároky
na úroveň řízení a tudíž i na úroveň lidského kapitálu podniku. Klíčovou konkurenční charakteristikou je
technologická kapacita, přístup k vyspělým technologiím a schopnost tyto technologie využívat80.
Nejvýznamnější zdroj konkurenční výhody dlouhodobého charakteru představují inovace a rozvoj založený
na inovacích (innovation driver). Inovace je možné charakterizovat jako nové myšlenky, které jsou komerčně
využity. Inovace však vůbec nemusí být založena na vynálezu, tedy na nové technologii, dokonce nemusí mít
80

Kadeřábková A. Kvalitativně založená konkurenční výhoda ČR v mezinárodním srovnání. CES VŠEM,
č.2/2006. Praha: CES VŠEM
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technologický základ.81 Původní vymezení inovací bylo spojováno se zaváděním produktů či výrobních procesů
s technicky lepšími vlastnostmi, nyní dochází k posunu od tohoto pojetí inovací ke komplexnějšímu chápání
faktorů inovační výkonnosti. To umožňuje identifikaci inovačních aktivit v odvětvích méně náročných na vnitřní
výzkum a vývoj. Komplexnější pojetí inovačního procesu posiluje význam různých forem spolupráce mezi
podniky a dalšími subjekty inovačního procesu.82
Pro klasifikaci a měření inovační výkonnosti podniků byl vytvořen definiční rámec v rámci tzv. Oslo manuálu.83
Podle tohoto dokumentu se inovací rozumí zavedení nového nebo podstatně zlepšeného produktu či procesu,
nové marketingové nebo organizační metody do podnikatelských praktik, organizace pracoviště nebo externích
vztahů. Inovace zlepšují procesy, působí tak na efektivitu produkce, ale také jsou zdrojem odlišení díky novým
produktům. Firmy, které jsou schopny produkovat tyto inovované produkty jsou odlišeny od ostatních, produkují
mnohdy jedinečné a regionálně odlišné výrobky, které jsou schopny na trhu docilovat vyšších cen a tedy i vyšší
přidanou hodnotu.

2. KLASA – značka kvality domácích potravin4
Národní značka KLASA slouží spotřebitelům a odběratelům k lepší orientaci při identifikaci typických
regionálních produktů, prezentaci jejich kvality v porovnání s konkurenčními potravinami. Značka je
propůjčována na tři roky a její vlastnictví může být po této době prodlouženo nebo při zhoršení podmínek kvality
výrobku i odebráno. Značku uděluje od roku 2003 ministr zemědělství kvalitním domácím a potravinářským
výrobkům. Značku spravuje od roku 2004 Odbor pro marketing Státního zemědělského intervenčního fondu
(SZIF).

Výrobce, který chce požádat o udělení značky, musí splňovat následující podmínky:
•
•

•
•
•
•
•

Výrobcem musí být fyzická nebo právnická osoba
Zároveň s přihláškou musí být předložena technická dokumentace k výrobku, která musí obsahovat
parametry jakosti, zdravotní nezávadnosti, požadavky na základní surovinu, ze které je výrobek
vyráběn
Výrobek musí splňovat zákon č. 110/1997 Sb. O potravinách a tabákových výrobcích
Žadatel musí předložit certifikát ISO nebo certifikát kritických bodů
Výrobce musí dodržovat pravidla správné výrobní, hygienické, případně zemědělské praxe
Pokud jiná surovina nahrazuje základní, je nutno tuto skutečnost uvést na obalu
Držitel značky je povinen opatřit výrobek logem KLASA.

Každý výrobek se značkou KLASA je zařazen do státní propagační podpory organizované Oddělením
marketingu SZIF.
Značka garantuje, že se jedná o skutečně kvalitní a zdravotně nezávadné potraviny. Jde o proces garance kvality,
který má získat důvěru odběratelů a spotřebitelů a udržení si této důvěry jako nezbytný předpoklad rozvoje
potravinářství a zabezpečení konkurenceschopnosti domácích zemědělských a zpracovatelských producentů.
Celkový počet certifikovaných výrobků k 11.12.2008 je 1391, držitelem značky je dosud 219 výrobců.

81

Beneš: Výzva otevřené inovace pro konkurenceschopnost firem
OECD. Oslo manuál. Paris. 2005
4
www.businessinfo.cz
82
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Mezi oceněné výrobky patří zejména masné výrobky a maso (432 produktů), mlýnské, pekárenské a cukrářské
výrobky (348 produktů), mléčné výrobky a mléko (290 produktů). Značka KLASA se za dobu šesti let stala pro
spotřebitele značkou, která na trhu garantuje kvalitu výrobku a podporuje domácí producenty a zpracovatele.
Zároveň výrobci potravin oceňují zejména logo značky, které je perfektním marketingovým nástrojem.
V letošním roce byli výrobci vyzváni k soutěži, jak umí logo značky využít v marketingové komunikaci a byli
vyhodnoceni tři výrobci, kteří získali hodnotné ceny v oblasti inzerce a bezplatné účasti na domácím
a zahraničním veletrhu.
První místo obsadila společnost VOMA,s.r.o., druhé místo společnost Havlík Opal spol. s r.o. a třetí místo
společnost ZŘUD - Masokombinát Písek CZ a. s..

3. Výzkum spotřebitelského vnímání značky KLASA a SK5
V rámci projektu Blíže k zelenému stromu byl proveden výzkum Omnibus 2007, který byl rozdělen do několika
částí. V první části byl zaměřený na spotřebitelské vnímání značky KLASA a SK, preference spotřebitelů,
používání internetu při nakupování, ve druhé části byl zjišťován způsob trávení dovolené, volba destinací
a průzkum nejoblíbenějších destinací v ČR a ve světě, ve třetí části se prováděl průzkum používání hromadné
a individuální dopravy při cestě do zaměstnání dopravě dětí do školky a školy a poslední část se týkala
rodinných financí a investování volných peněžních prostředků. Celkem se do výzkumu zapojilo šest vysokých
škol, tři z České republiky a tři ze Slovenska. V rámci dotazníkového šetření bylo osloveno 2017 respondentů,
jimž bylo položeno 9 otázek ze zkoumané problematiky.

Struktura dotazníku:
•
•
•
•
•
•

A / vnímání značky KLASA a značky kvality SK
B/ Nakupování přes internet a ochota čekat na zboží kde se dostane na internet
C / Způsob trávení dovolené a nejoblíbenější regiony v ČR a ve světě
D / Hromadná a individuální doprava
E/ Rodinné finance a investování
F / Charakteristiky dotazovaných

Počet respondentů podle vysokých škol:
Počet z VŠ
VŠ
ČZU
MZLU
Nitra
Skalice
VŠERS
VŠPJ
Celkový součet

5

Celkem
289
399
211
178
739
201
2017

%
14,33
19,78
10,46
8,82
36,64
9,97
100

Projekt „Blíže k zelenému stromu – Odborná praxe a posílení kontaktu s budoucími zaměstnavateli jako nástroj
lepšího uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce“, reg.č.: CZ. 04.1.03./3.2.15.1./0126
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Zastoupení respondentů podle krajů:
Počet z H7-ČR
H7-ČR
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Králové-Hradecký kraj
Liberecký kraj
Moravsko-slezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina
Zlínský kraj
Celkový součet

Celkem
446
250
11
26
10
17
28
34
20
162
279
30
236
49
1598

Počet z H7-SR
H7-SR
Celkem
Banskobystrický
19
kraj
Bratislavský
kraj
59
Košický kraj
14
Nitranský kraj
115
Prešovský kraj
17
Trenčínský kraj
11
Trnavský
138
Žilinský kraj
10
Celkový součet
383

Z oblasti zabývající se spotřebitelským chováním a vnímáním značky KLASA v ČR, na Slovensku značky
kvality SK bylo respondentům položeno devět otázek, z toho čtyři týkající se značky kvality a pět doplňujících,
které se zabývaly nakupováním potravin přes internet.

Otázky:
1.

Znáte výrobky označené značkou KLASA (pro občany ČR) /značkou kvality SK (pro občany SR)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Co pro Vás znamenají výrobky označené touto značkou
Kde se nejčastěji setkáváte s informacemi o této značce
Jaký je obecně Váš hlavní důvod nákupu českých / slovenských výrobků
Kde pracujete s internetem
Jaké zboží jste již nakupoval prostřednictvím internetu
Máte zájem o nákup potravin a nápojů přes internet
Jaké druhy potravin byste přes internet nakupoval
Jak dlouho byste byl/a ochotna na takto zakoupené zboží čekat

Otázky byly vyhodnoceny a jsou sumarizovány v následujících tabulkách a grafech.

Otázka 1.: Znáte výrobky označené značkou KLASA (pro občany ČR) /značkou kvality SK (pro
občany SR)

Zdroj: Omnibus 2007

Na otázku, zda spotřebitelé znají uvedené značky kvality, odpovědělo celkem 2017 respondentů, z toho 1744
odpovědělo kladně. Jedná se o velice příznivé prostředí pro producenty, které zavazuje jak organizátory
udělování značky kvality, tak i nositele značky k jednání, které dlouhodobě garantuje to, co značka deklaruje.
Jedná se o inovativní konkurenční výhodu spočívající v organizaci práce a řízení procesů. To, jestli se stane
dlouhodobou, záleží do značné míry na managementu organizací.

- 95 -

Otázka 2: Co pro Vás znamenají výrobky označené značkou kvality

Zdroj: Omnibus 2007
Z celkového počtu 2011 odpovědí 1168 respondentů udává kvalitu a domácí produkt, 483 odpovědí očekává
kvalitu. Ostatní odpovědi zahrnují nevím, obyčejný výrobek nebo úsporu peněz. Uvědomění si důležitosti volby
domácího výrobku a jeho preference před zahraniční konkurencí je velkou šancí pro české zemědělství
a zpracovatelský průmysl.
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Otázka 3: Kde se nejčastěji setkáváte s informacemi o této značce

Na tuto otázku odpovědělo 1982 respondentů, nejčastější informace mají respondenti z televize 978 odpovědí,
dále z obchodní propagace a reklamy 490 odpovědí, z tisku 168.

Otázka 4: Jaký je Váš důvod nákupu domácích výrobků

Na tuto otázku odpovědělo 1995 respondentů, hlavním důvodem byla podpora domácích výrobců
(1339 odpovědí) a dalším důvodem bylo, že tyto výrobky jsou kvalitnější v důsledku přísnějších domácích
norem.
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Další okruh otázek se zabýval možností nakupování přes internet. Byly položeny tyto otázky:
1.
2.
3.
4.
5.

Kde pracujete s internetem
Jaký je váš zájem o nákup potravin přes internet
Jaké druhy výrobků jste už přes internet nakupovali
Jaké druhy výrobků byste přes internet nakupovali
Jak dlouho jste ochotni čekat na dodání výrobků

Z odpovědí vyplynulo, že převážná část respondentů pracuje s internetem doma (41,25 %), 28,89 % respondentů
má možnost pracovat s internetem v práci, 17,88 % ve škole.
Na druhou otázku odpověděli respondenti, že o nákup potravin přes internet zájem nemají (85,08 %), pouze
14,92 % by tento nákup zvažovalo.
Při průzkumu toho, co už respondenti nakupovali přes internet je na prvním místě elektronika (28,87 %),
na druhém knihy a časopisy (19,78 %), na třetím oblečení (18,33 %) a na dalších místech audiokazety,
videokazety a dále kosmetické a drogistické zboží s přibližně 10 %.
Na otázku, jaké potraviny by byli respondenti ochotni nakupovat přes internet odpověděli, že by se mohlo jednat
o potraviny a nápoje s dlouhodobou trvanlivostí, v žádném případě o čerstvé potraviny.
Při sledování ochoty čekat na dodávku zboží by 22,47 % zákazníků bylo ochotno čekat do 12 hodin, 33,33 %
do 24 hodin, 20,72 % do 48 hodin, 10,53 % do 3 dnů a 12,96 % do týdne.

Odpovědi na otázku, jaké druhy potravin by zákazníci byli ochotni nakupovat přes internet je zřejmá
na následujícím grafu.

Otázka 5: Jaké druhy potravin byste přes internet nakupoval/a
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Zdroj: Omnibus 2007
Závěr:
Z provedeného výzkumu je zřejmé, že zákazníci znají značku kvality KLASA a značku SK, že výrobky
označené těmito značkami preferují jednak z důvodu podpory domácích výrobců potravin a podpory domácích
zpracovatelů, dále z důvodu, že těmto potravinám důvěřují z pohledu kvality a dodržování hygienických norem.
Nakupování potravin přes internet není zatím dostatečně rozšířené a běžné a je to možná výzva pro
marketingovou podporu internetových obchodů.
Vnímání značek kvality je na dobré úrovni a svědčí o dobré práci marketingového oddělení SZIF MZ.
Pro posouzení ekonomického dopadu pro nositele značky kvality by bylo potřeba průzkum zaměřit i na druhou
stranu trhu a to na porovnání průměrně dosahovaných cen u výrobků oceněných značkou kvality a u výrobků bez
tohoto ocenění. Bylo by určitě užitečné, zaměřit se na konkrétní výzkum u jednotlivých producentů i
u jednotlivých výrobků a inovační přínos vyčíslit ekonomicky.
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Zvýšení konkurenceschopnosti propojením metod operačního výzkumu a manažerských
koncepcí
Martina Kuncová, Milada Lagová, Martin Dlouhý

Abstrakt: Manažerské technologie (nazývané též logistické koncepce) se ve většině případů týkají zlepšování
chodu podniku, ať už jde o efektivnější řízení zásob, vyšší kvalitu, lepší plánování, zrychlení výroby, preciznější
komunikaci mezi podniky apod.. Jednotlivé metodiky se vyvíjely postupem času a jejich hlavním úkolem bylo
a je zlepšení funkčnosti systému nebo jeho části a zajištění určité konkurenční výhody pro podnik oproti těm,
kteří danou technologii dosud neaplikovali. Na druhé straně existuje oblast nazývaná operační výzkum, která se
zabývá matematickými metodami pro optimalizaci či simulaci různých problémů. Tento článek se tedy snaží
odpovědět na otázku, zda lze tyto dva přístupy propojit (příspěvek vznikl částečně za podpory grantu GAČR
č. 402/08/0155).
Klíčová slova: Manažerské technologie, operační výzkum
Summary: Management technologies are usually used to improve the business processes, such as inventory
management, quality management, planning and scheduling, production, communication between companies
etc.. These technologies evolved gradually and the main tasks were to improve the functions of the system or its
parts and to guarantee the competitive advantage for the company in comparison with the ones who did not use
the given technology. On the other hand there exists the section called operational research that deals with the
mathematical methods for the optimization or simulation. This article tries to answer the question if it is possible
to link or combine these two approaches (the article was partly supported by grant GAČR No. 402/08/0155)
Key words: Management Technologies, Operational Research

1. Stručná charakteristika manažerských koncepcí řízení
Manažerské koncepce, též nazývané logistické technologie (viz např. Basl 2003; Daněk, Plevný 2005; Fiala
2002; Hugos 2003; Imai 2007) jsou metodiky, které byly vytvářeny na základě stupňujících se požadavků
zkvalitňování řízení podniků. Vyvíjely se postupem času a jejich hlavním úkolem bylo a je zlepšení funkčnosti
systému nebo jeho části a zajištění určité konkurenční výhody pro podnik oproti těm, kteří danou technologii
dosud neaplikovali. V první fázi šlo především o úspory z rozsahu výroby, poté o nákladové úspory, avšak
na úkor kvality. Později se zjistilo, že substituce mezi náklady a kvalitou není nutná, samotné zaměření se
na kvalitu přináší i konkurenční výhodu z hlediska nákladů. Při srovnatelné kvalitě a nákladech se objevila další
šance na získání zákazníků, a to rychlost dodání. Pokud i zde jsou podniky na stejné úrovni, začínají rozhodovat
i jiné faktory, jako jsou vztahy se zákazníky, nabízené dodatečné služby, splnění různých přání zákazníka
(výroba na zakázku), možnosti objednávek přes Internet, známost značky apod..
Požadavky zákazníků však stoupaly natolik, že nebylo již možné, aby jednotlivé podniky splnily vše. Proto
dochází k jejich propojování do tzv. dodavatelských řetězců. Problematika dodavatelských řetězců a jejich řízení
je v současnosti jednou z rychle se rozvíjejících oblastí. Ačkoliv je zapojení firem do dodavatelských řetězců
(čítajících výrobce, dodavatele, distributory, prodejce a jejich zákazníky a další subjekty) běžnou záležitostí
postupně vynucenou trhem a podmínkami uvedených subjektů, hlavní preference zůstávala v oblasti uspokojení
zákazníků, vlastních zaměstnanců a dosažení vlastních cílů dané firmy. Díky rozmachu počítačových technologií
a zapojení Internetu do obchodování již nejsou individuální cíle podniků tím, co by posouvalo jednotlivou firmu
kupředu. Vzájemná spolupráce a kooperace členů dodavatelského řetězce včetně sdílení informací jsou hybnými
faktory, které zajišťují firmám i celým řetězcům větší konkurenceschopnost na trhu a rozšiřující se spektrum
působení.
Pro správnou funkčnost dodavatelských řetězců je nutný rychlý a přesný přenos všech důležitých informací mezi
jednotlivými subjekty, neboť hlavním cílem řetězce je uspět před konkurencí, tj. uspokojit přání konečných
zákazníků včas a v požadované kvalitě. V praxi pozorujeme mnoho takovýchto řetězců (zejména
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v potravinářském či v automobilovém průmyslu), avšak ne vždy vše funguje dle ideálních představ.
Nejdůležitější informací, která by se měla co nejrychleji šířit v řetězci, je charakter poptávky – nejen počty
prodaných kusů, ale i očekávání konečných prodejců o budoucím chování zákazníků, plánované marketingové
akce ovlivňující poptávku, konkurence v daném oboru a regionu. Aby mohla být poptávka uspokojena včas, je
nutné předem odhadnout její vývoj a mít v zásobě dostatečné množství zboží. A právě zásoby mohou hrát
klíčovou roli v úspěšnosti jednotlivých řetězců. Nejde jen o velikost zásob u jednoho subjektu, ale o velikost
zásob v celém řetězci, o místech držení zásob či skladování. Cílem je minimalizace nákladů v celém řetězci
a zároveň maximální uspokojení poptávky. Tyto cíle jsou však protichůdné. Vlivem rozsáhlosti
a komplikovanosti řetězců, začlenění firem do více řetězců zároveň či neochotě firmy sdělovat interní informace,
může být dosažení uvedených cílů složité.
Manažerské koncepce by tak měly přispívat ke zlepšení funkčnosti podniků i řetězců a tím i ke zvyšování
konkurenceschopnosti jednotlivých subjektů. Ve většině známých technologií se objevují dvě rozdílné metody či
systémy určování pohybu zboží – systém tahu a tlaku. Tzv. systém řízení tahem (pull system) je systém „tažený
poptávkou“, kdy veškerý pohyb zboží a produkce je určován poptávkou konečných zákazníků a vše by mělo být
podřízeno uspokojení této poptávky. Druhou koncepcí (a pravděpodobně starší z nich) je tzv. řízení tlakem (push
system), kdy je vyrobené zboží „protlačováno“ řetězcem bez ohledu na konečnou poptávku, náklady a výši
zásob. Z uvedených charakteristik je zřejmé, že v současné době se podniky přiklánějí spíše k systému tahu, kdy
lze zohledňovat kromě požadavků zákazníků i výši zásob a nákladů (např. Kanban), což však vyžaduje perfektní
organizaci z hlediska sběru a přenosu dat a jejich zpracování. Pokud tento fakt není zcela v pořádku, nezbývá,
než setrvávat u systému tlaku či případně pokusit se o kombinaci těchto systémů alespoň v určité části
dodavatelského řetězce.

Existuje poměrně mnoho manažerských koncepcí sloužících k vylepšení procesů a chodu podniku či řetězců.
Tabulka 1 shrnuje ty koncepce, se kterými se lze setkat nejčastěji, a je pokusem klasifikovat koncepce podle
jejich aplikační oblasti. Stručný popis uvedených technologií následuje.

Tabulka 1: Klasifikace logistických technologií podle aplikační oblasti
Aplikační oblast

1.

vnitropodnikové plánování

2.

zefektivnění výroby, snížení zásob

3.

zdokonalení systému řízení zásob v maloobchodních řetězcích

4.

zefektivnění skladování

5.

zlepšování kvality a chodu podniku

6.

řízení dodavatelských řetězců

Technologie
MRP I
MRP II
CRP(1)
ERP
JIT
Kanban
QR
CRP(2)
ECR
Hub&Spoke
Cross-Docking
VMI
TOC
TQM
CRM
Kaizen
Six Sigma
CPFR
APS+SCM

MRP I (Materiál Requirements Planning) je pravděpodobně nejstarším přístupem, který vznikl z důvodu nutnosti
předem znát a zajistit potřebné množství materiálu pro plánovanou výrobu. Jedná se o plánování materiálových
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požadavků (především pro výrobní oblast), které úzce souvisí se způsobem zásobování, skladování a dopravou.
Koncept MRP II (Manufacturing Requirements Planning) rozšiřuje předchozí plánování materiálových potřeb
o plánování kapacit (počet zaměstnanců, výrobních linek či strojů a jejich využitelnost). MRP I automaticky
předpokládá, že kapacity jsou neomezené, kdežto MRP II bere v úvahu i kapacitní požadavky. Jde o iterační
proces, který vychází ze zadaných materiálových a kapacitních požadavků a dále ze zadaného počátečního či
koncového termínu výroby. Na těchto základech pak systém rozplánuje výrobu a vytvoří výsledný plán. Ten
však může být nerealizovatelný – např. nelze dosáhnout konečného termínu při daných kapacitách výroby. Proto
musí být některé ze vstupů změněny a pak je opět tvořen plán výroby. Plánování kapacitních požadavků CRP
(Capacity Requirements Planning) navazuje na technologii plánování materiálu MRP I. Jedná se o počítačovou
techniku k plánování zdrojů a požadavků na ně, a to zejména v kritických místech systému. Snahou je zjistit
schopnost podniku dostát svým závazkům.
ERP (Enterprise Requirements Planning) je spíše synonymem pro skupinu komplexních informačních systémů
určených pro řízení podniku. Ve srovnáním s MRP I. a MRP II. zohledňuje kromě materiálových požadavků,
termínů a kapacit také finanční a další zdroje. Dobré ERP systémy zahrnují nejen MRP I. i II., ale využívají i
předpověď poptávky ke dlouhodobému plánování, střednědobě plánují výrobu strategických výrobků a zajištění
úzkoprofilových zdrojů a krátkodobě plánují přepravu zboží a výběr dopravců. Jsou zaměřené především
na vnitropodnikové vztahy a na procesně-orientovaný pohled na podnik jako takový, čímž sjednocují
komunikaci mezi všemi částmi podniku.
Z tabulky je dále patrné, že k zefektivnění řízení zásob by měly přispívat zejména technologie JIT a Kanban. Jde
o podobné koncepce založené na dodání zboží „právě včas“, neboli v přesně dohodnutých termínech, které je
nutné dodržovat. Pokud je metoda aplikována ve výrobě, pak je vyráběno pouze to zboží, které je potřebné, a to
co nejefektivněji. Důraz je kladen hlavně na kontrolu kvality a perfektní přísun materiálu v době, kdy je potřeba.
Většinou se dodává malé množství (ať už materiálu či hotových výrobků) v co nejpozdějším okamžiku. Dodávky
jsou časté, snahou je minimalizovat zásoby, držet co nejnižší pojistnou zásobu. Jde spíše o filozofii, kterou je
nutno dotvořit a upravit podle podmínek konkrétního podniku, přičemž lze vycházet z existujících
matematických modelů řízení zásob a modelů řízení projektů. Nejlépe se JIT aplikuje při rovnoměrné poptávce
a velkých objemech produkce. Jde o systém řízený tahem (Galloway a kol. 2007), kdy se dodavatel přizpůsobuje
odběrateli či zákazníkovi. Ve výrobě však při přesném plánování spadá spíše do podoby tlakem řízených
procesů, neboť objednávky se řídí plánem (Daněk, Plevný 2005). Při častých dodávkách je nutné, aby náklady
na dopravu byly nižší než úspory z omezení a likvidace skladů a dopravu prováděl kvalitní dopravce.
V extrémním případě by dodržení tohoto principu znamenalo nulové zásoby či nulový výskyt vad. Jelikož
do všech procesů zasahuje lidský faktor a přírodní vlivy, nelze tento extrémní požadavek brát jako reálný. Při
velkých vzdálenostech mezi dodavateli a odběrateli se nelze vyhnout vytváření zásob v blízkosti zákazníků kvůli
nejistotám spojeným s dopravou. Uvnitř podniku bývá situace jednodušší - lze využít technologii Kanban.
Technologie Kanban je vhodná především pro vnitřní logistické řetězce či pro vnější smluvně stabilizované
dodavatelské řetězce. Většinou je spojena s výrobním procesem, přičemž každý výrobní stupeň je zároveň
zákazníkem (předává své požadavky předchozímu stupni) i dodavatelem (uspokojuje požadavky navazujícího
stupně). Objednávky jsou předávány na specifických kartách (japonsky kanban) – buď jde přímo o papírové či
plastikové kartičky, nebo tyto karty existují pouze v počítačovém informačním systému. Objednané zboží se
odebírá přímo s kartou, která je pak v předstihu vracena, a to v době, kdy je třeba zahájit výrobu daného zboží,
případně jeho objednávku, aby bylo k dispozici v požadovaném čase (princip JIT). Jedná se o tažný princip
(pull), kdy výroba je „tažena“ požadavky odběratelů. Důležitá je zodpovědnost každého stupně za včasné
předání karty, odběr a dodávku objednaného množství a výroby pouze toho, co je žádáno. U nás je systém
Kanban úspěšně aplikován např. ve firmě Barum při výrobě pneumatik.
Mezi další logistické technologie, které se týkají řízení zásob dodavatelem patří QR (Quick Response), CRP
(Continuous Replenishment Program), ECR, Hub and Spoke (H&S), Cross-Docking a VMI (Vendor Managed
Inventory). Systém rychlé odezvy QR se používá zejména v sektoru maloobchodu (poprvé zavedeno
v supermarketech K-Mart v roce 1992) a zaměřuje se na zdokonalení řízení zásob a urychlení jejich toku
na základě rychlého sdílení informací a včasných reakcí na ně. Využívá principy JIT, elektronické výměny dat
EDI a technologie automatické identifikace (čárové kódy na zboží). Při průběžném sledování prodeje jsou
informace v reálném čase předávány dodavatelům a výrobcům.
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Systém plynulého zásobování (Continuous Replenishment Program) je novějším přístupem založeným na řízení
metodou JIT. Jde o proces vzájemné spolupráce, kde požadavky na zásobování stanovuje dodavatel podle
informací přijatých od maloobchodu. Proces začíná přijetím zprávy elektronické výměny dat popisující denní
stav zásob. Přijatá data jsou vyhodnocena, zařazena do archívu a dále použita jako podklad pro sestavení
předpovědi a návrhu objednávky. Tato CRP aplikace pak na základě poskytnutých údajů generuje týdenní
předpovědi a stanovuje hladinu pojistné zásoby. Jde tedy o počítačovou aplikaci spolupracující se systémem EDI
a využívající modely zásob a optimalizační modely pro plánování přepravy a zahrnutí dalších nezbytných
omezení.
Efektivní odpověď na požadavky zákazníka ECR je variantou systému QR pro oblast výroby a obchodu
s potravinářským zbožím. Snaží se eliminovat činnosti, které nepřinášejí hodnotu a snižovat zásoby zboží
i skladovacích ploch. Opět předpokládá automatickou identifikaci zboží a EDI, zároveň také elektronický převod
peněz a bankovních dat. Lze konstatovat, že jde o nejucelenější systém řízení zásob, který vhodně kombinuje
ostatní systémy (CRP, QR a VMI). Je založen na respektování úlohy spotřebitele a posílení této role a také
na precizní spolupráci mezi obchodními partnery. Mezi klíčové faktory patří především strategie a schopnosti
optimalizace sortimentu (na straně řízení poptávky) a integrovaní dodavatelé, synchronizovaná výroba, plynulé
doplňování zásob, automatizované objednávky a využití Cross-Dockingu (na straně nabídky).
Technologie Hub & Spoke bývá spojována s poskytovateli logistických služeb a logistickou obsluhou území.
Jedná se o princip sdružování menších zásilek do větších celků, jejich přepravu pomocí kapacitních,
pravidelných, rychlých a ekonomických dopravních systémů do oblastí určení a dále rozčlenění původně
sdružených zásilek na jednotlivé. Sdružování a rozdělování se provádí v logistických centrech či dopravních
uzlech. Cross-Docking je lépe specifikovaná strategie zabývající se rychlou distribucí zboží k jednotlivým
zákazníkům. Jedná se o distribuční systém, který řeší problémy s dodáním zboží odběrateli od několika
dodavatelů. Dodávky jsou nejdříve směrovány do distribučního centra, kde je zboží takzvaně předisponováno, tj.
vyloženo z kamiónů od dodavatelů a naloženo do jednoho či několika kamionů. Avšak pouze zboží pro jednoho
odběratele (požadované množství a sortiment), tj. z různých dodávek je vybráno pouze požadované zboží daným
odběratelem a takto je postupováno, až je rozděleno zboží pro všechny odběratele. V určitých případech lze
na jeden vůz naložit zboží pro více odběratelů z blízkých lokalit (aby byl vůz vytížen). Rozlišuje se paletový
cross-docking, kdy jsou palety od dodavatelů seskupeny dle místa určení, přeloženy do kamiónu a rozvezeny,
a krabicový cross-docking, kdy je obsah palet rozebrán a jednotlivé krabice jsou kompletovány dle požadavků
odběratele do jedné dodávky společně se zbožím od jiných dodavatelů. Dopravní prostředky jsou plně
vytěžovány zbožím od různých dodavatelů, které je ale určeno jednomu či více odběratelům, což znamená, že si
odběratelé mohou dovolit objednávat častěji a méně zboží a snižují tím množství svých zásob na skladě. Jednou
dodávkou tak obdrží zboží od více (v ideálním případě všech) dodavatelů.
VMI je systém řízení zásob dodavatelem, který navazuje na systémy plynulého zásobování (CRP a QR).
Odpovědnost za činnosti spojené s objednáním zboží je přenesena na dodavatele. Ten přebírá informace
od odběratele o aktuálním stavu zásob a v rámci smluvně daných pravidel zajišťuje včasné doplňování zboží
a návrhy nových objednávek. Jde o významné zjednodušení distribučního řetězce. Na straně maloobchodu
dochází k eliminaci vzniku nedostatku zásob, pro výrobce to znamená zprůhlednění toku zboží, zejména pokud
je on přímo dodavatelem nebo pokud je v řetězci s daným dodavatelem přímo provázán. Tento systém byl
zaveden např. u firmy Wal-Mart již v 80. letech 20. století a bývá používán zejména v řetězcích, kde prodejní
i distribuční část jsou součástí jednoho koncernu. Nevýhodným se stává v případě, že je prodejce propojen s více
dodavateli produktů, které mohou být substituty. Pokud všichni dodavatelé mají zavedený VMI systém řízení
zásob daného prodejce, pak se ve skladu prodejce objevuje více zásob podobných výrobků, než kdyby prodejce
objednával sám
Zlepšováním kvality se v podstatě v podobné míře zabývají výše uvedené technologie TOC (Teorie omezení –
hledání „úzkého místa“ v podniku), TQM (Total Quality Management), CRM (Customer Relationship
Management – zlepšování vztahu se zákazníky), Kaizen (trvalé zlepšování všech procesů), Six Sigma (navazuje
na TQM, využívá statistické metody pro měření kvality).
Poslední uvedené techniky se zabývají komplexním řešením problémů v dodavatelských řetězcích a více či méně
využívají většinu výše popsaných koncepcí.
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2. Stručná charakteristika operačního výzkumu
Využití matematiky pro řešení ekonomických problémů má již dlouhou tradici. Budeme-li abstrahovat od ryze
teoretických pokusů definovat ekonomické jevy, většinou v oblasti makroekonomie, (např. již v 17. stol.
švýcarský ekonom Francois Quesnay – mimochodem ve svých pozdějších letech dvorní lékař Ludvíka XV.
a hlavně madame Pompadour), došlo k růstu jejich praktického využití bohužel v souvislosti s druhou světovou
válkou – odtud název disciplíny „Operační výzkum“ = výzkum operací, rozumí se vojenských. Rozvoj počítačů
v padesátých letech 20. století umožnil řešení matematických modelů větších rozměrů a tudíž i jejich využití
v ekonomické praxi. Byla definována a řešena řada typických problémů, které modelovaly konkrétní
ekonomickou situaci a hledaly její řešení. Vznikla tak nová vědecká disciplína, pro kterou se ustálil název
Operační výzkum. Tato disciplina je založena na tvorbě a řešení matematických modelů.
Cílem modelů bylo většinou maximalizovat (nebo minimalizovat) zvolený cíl při splnění omezujících podmínek
problému. Typickým příkladem je kapacitní problém lineárního programování, kde je znám předpokládaný
výrobní program, objem výrobních kapacit, požadavky na výstupy výroby a cíl výroby. Výsledkem řešení
takového problému bylo „optimální řešení“, tj. struktura výrobního programu, která přinese maximální zisk,
tržbu, minimální náklady apod. Takový model řešil problematiku „firmy“ izolovaně.
V současné vysoce konkurenční společnosti, a v poslední době i díky globální krizi ekonomiky, nestačí jenom
optimalizovat produkci firmy, ale je třeba snažit se o co nejvýhodnější uplatnění výroby, s čímž souvisí i vhodná
podpora prodeje, správná distribuce a poskytování co nejširších služeb. Firmy i řetězce by tedy měli
optimalizovat např. (viz Jablonský 2007, Daněk, Žižka 2005):
1. svůj výrobní program − existuje celá řada matematických modelů i programových prostředků:
• k dispozici je seznam výrobků, seznam omezených disponibilních kapacit, seznam požadavků
na objem výroby, poměr výrobků apod., je určen cíl výroby
2. kvalitu svých výrobků − je možné využít např. úlohy lineárního programování typu směšovací problém:
• omezení modelu mohou určit požadovanou kvalitu výsledku optimalizace
3.

organizaci provozu − teorie hromadné obsluhy ukazuje, kolik provozních zařízení nejlépe zvládne
příchozí požadavky

4. množství zásob − teorie zásob určí, jak velká průměrná zásoba je schopna uspokojit s minimálními
náklady požadavky výroby či poptávky
5. distribuci výrobků − dodávky výrobků do obchodní sítě (prodejny, supermarkety, hypermarkety) −
určení trasy a množství či rozvozů − existuje řada modelů v této oblasti snažící se především
minimalizovat náklady či čas spojený s distribucí
• dopravní problém řešící distribuci mezi dodavateli a odběrateli (vícestupňový problém zahrnuje
i několik úrovní meziskladů), problém obchodního cestujícího (tj. okružní úlohy určující optimální
cestu tak, aby byla navštívena všechna požadovaná místa a konec cesty byl ve výchozím bodě), či
rozvozní úlohy (kolik dopravních prostředků použít a jakých, jaké budou optimální trasy, kolik čeho
a jak naložit).
6. vhodné rozmístění výrobních nebo prodejních zařízení firmy s ohledem na nejčastější místa spotřeby
7.

reklamu − je možné určit dopad reklamy v různých mediích na různé skupiny obyvatel, dá se využít
model úlohy lineárního programování i problém obchodního cestujícího

Simulace či simulační modely patří ke stále více využívaným technikám na pomezí operačního výzkumu
a jiných disciplín. Jsou založeny na počítačovém napodobení běhu reálného provozu (Dlouhý a kol. 2007) –
výroby, obsluhy, distribuce apod. Výhodou simulačního modelování je fakt, že vše probíhá pouze v počítačovém
modelu, bez nutného zásahu do podnikových procesů. Jde o statistický experiment s počítačovým modelem.
Na druhou stranu problémem může být vytvoření počítačového modelu, který je založen na poměrně podrobné
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charakteristice reálných procesů. Nemusí se jednat o systémy, procesy či aktivity již existující, ale také o ty,
které jsou ve fázi přípravy či testování. Účelem využití simulačních modelů je jednak tzv. what-if analýza, tj.
zkoumání různých méně či více očekávaných situací a stavů a jejich dopadu na sledované ukazatele, dále
vyhledávání problémů či úzkých míst, a v neposlední řadě i porovnávání více možných variant řešení. Modely
jsou použitelné především v oblastech, kde se vyskytuje určitý typ náhody, který je nutné následně popsat
zvoleným statistickým rozdělením.

3. Propojení popsaných oblastí
Z uvedených popisů je patrné, že manažerské koncepce a metody operačního výzkumu mají mnoho společného
a využívají stejných myšlenek. Z literatury je zřejmé, že historicky první koncepce MRP I a II byly založeny
na metodách operačního výzkumu. U dalších však tuto skutečnost prokázat nelze, neboť jde často pouze o jakési
teoretické doporučení. Proto jsme se pokusili v následující tabulce přiřadit k jednotlivým technologiím konkrétní
metody operačního výzkumu, které by bylo vhodné v daném případě používat. Nejedná se o plný výčet metod,
jde pouze o nástin možností.
Z tabulky 2 lze vyčíst, že simulační modely i operační výzkum by měly být prospěšné téměř ve všech zmíněných
manažerských koncepcích, čímž by zvyšovaly jejich úroveň a posouvaly by je z pozice čisté teorie do pozice
prakticky zaměřené a matematicky specifikované aplikace.

4. Závěr
Existence dodavatelských řetězců a technologie rychlé výměny informací si vynucuje efektivnější
a konkurenceschopnější přístupy k řízení všech procesů zainteresovaných podniků. Dochází ke spojení čehokoliv
s čímkoliv do velké pavučiny sítí různých úrovní, kde dochází ke sdílení zdrojů a aktivit. V tomto příspěvku
jsme se pokusili ve stručnosti shrnout teoretické koncepty manažerských technologií a operačního výzkumu
a nastínit jejich možnou propojitelnost, která, jak se domníváme, je sice v praxi realizována, avšak není obecně
nikde zmiňována. V době ekonomické krize nabývají simulační a optimalizační metody na váze a jejich využití
by mělo přispět ke zlepšování chodu podniků či řetězce. Umění propojit je s manažerskými koncepcemi tak
může znamenat zásadní konkurenční výhodu.

Příspěvek vznikl za podpory grantu GAČR č. 402/08/0155.
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Tabulka 2: Nástin možného propojení manažerských koncepcí a operačního výzkumu a simulací
Aplikační oblast

Technologie
MRP I

1. vnitropodnikové plánování

MRP II
CRP(1)
ERP

2. zefektivnění výroby, snížení

JIT

zásob
Kanban
QR

3. zdokonalení systému řízení
zásob v maloobchodních
řetězcích

CRP(2)

ECR

4. zefektivnění skladování

Hub&Spoke
Cross-Docking
VMI

5. zlepšování kvality a chodu
podniku

6. řízení dodavatelských řetězců

TOC
TQM
CRM
Kaizen
Six Sigma
CPFR

Modely operačního výzkumu
Výrobní úlohy, modely zásob,
dopravní problém
Výrobní úlohy, modely zásob,
dopravní problém, přiřazovací
problém
Modely hromadné obsluhy,
modely rozvrhování výroby
Téměř
všechny
modely
operačního výzkumu
Téměř
všechny
modely
operačního výzkumu
Simulační modely
Simulační modely
Modely zásob
Simulační modely
Modely
zásob,
modely
hromadné obsluhy
Simulační modely
Téměř
všechny
modely
operačního výzkumu
Simulační modely
Vícerozměrný
dopravní
problém, problém obchodního
cestujícího, problém batohu,
rozvozní úlohy, modely zásob
Simulační modely
Simulační modely
Lineární programování
Téměř
všechny
operačního výzkumu
Simulační modely

APS+SCM

modely
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Konkurenční postavení regionů
Vstupní analýza tržního prostředí pro potřeby procesu notifikace tématu rozvoje
otevřených broadbandových sítí v ROP
Jakub Novotný, Hana Vojáčková
Abstrakt: V roce 2008 vypracoval tým VŠPJ pro Úřad Regionální rady regionu soudružnosti Jihovýchod
analýzu tržního prostředí broadbandových sítí pro potřeby notifikace veřejné podpory rozvoje v této oblasti
u Evropské komise. Analýza byla zpracována za finanční podpory ROP JV. Příspěvek přibližuje cíle a postupy
této analýzy i jednotlivé výstupy.
Klíčová slova: boradband, analýza trhu, notifikace, veřejná podpora
Summary: This paper focuses on initial analysis of the market environment made for the notification process (to
European Commission) on the development of open broadband networks in the Regional Operational
Programme NUTS 2 South-East. The analysis was made by team from Colleague of Polytechnics Jihlava for the
Office of the Regional Council NUTS 2 South-East. There are presented main results from particular analysis
in the paper.
Key words: boradband, market analyse, notification, public support

Úvod
V roce 2008 vypracoval devítičlenný tým Vysoké školy polytechnické Jihlava pro Úřad Regionální rady regionu
soudružnosti Jihovýchod analýzu tržního prostředí broadbandových sítí pro potřeby notifikace veřejné podpory
rozvoje v této oblasti u Evropské komise. Analýza byla zpracována za finanční podpory ROP JV. V tomto
příspěvku bychom rádi přiblížili strukturu výsledného dokumentu a zejména jednotlivé výsledky či doporučení
celého dokumentu.
Struktura dokumentu analýzy
Dokument vycházel ze zadání analýzy a byl strukturován podle následující logiky. Nejprve bylo stručně
charakterizováno téma zamýšlené notifikace a podpory z příslušného Regionálního operačního programu (ROP).
Následovala první obsáhlejší kapitola s názvem Definice trhu otevřených broadbandových sítí, tato kapitola je
vnitřně rozčleněna na technologickou definici, základní parametry technologie, popis síťových služeb
dostupných v regionu, relevantní technické a cenové analýzy v regionu. Následuje modelový příklad otevřené
sítě a přiblížení referenčních notifikací. Dokument pokračuje teoreticky koncipovanou kapitolou (Mechanismy
selhávání relevantních trhů), která popisuje možné způsoby selhání trhu broadbandových sítí a možné dopady
opatření na trh. Klíčovou kapitolou je pak Popis faktorů ovlivňujících komerční návratnost projektů
broadbandových sítí, kde je předložen postup pro vyhodnocení předpokladů selhávání trhů. Na tuto
problematiku pak navazuje syntetizující kapitola (Syntéza a návrh mechanizmů podpory), kde jsou zejména
vyhodnoceny lokality vhodné pro podporu a navrženy základní parametry a podmínky výzev. Celý dokument je
uzavřen závěrečným zhodnocením.
Předmět analýz
Analýzy byly zpracovány pro potřeby financování projektů v oblasti broadbandu z Regionálního operačního
programu NUTS 2 Jihovýchod 2007 – 2013. ROP JV je jedním z nástrojů naplňování strategických cílů a priorit
Národního strategického referenčního rámce, a to s přímým dopadem na území regionu Jihovýchod.
Předmětem analýzy byl (dle definice předmětu podpory ROP) konkrétní produkt v podobě místních
datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti fungující na principu
nediskriminačních otevřených sítí. Smyslem dokumentu tedy bylo analyzovat oblast zamýšlené podporou
s ohledem na přiměřenost či nepřiměřenost veřejné podpory a výsledných efektů na trh.
V rámci ROP JV je na podporu ICT infrastruktury zaměřen Specifický cíl 3: Zkvalitnit podmínky pro život
obyvatel ve městech a na venkově. Konkrétně v oblastech podpory:
•
•
•

3.2 Rozvoj regionálních středisek
3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel
3.4 Veřejné služby regionálního významu
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Technická charakteristika
Vysokorychlostní přístup (broadband) k internetu je definován jako služba, která zprostředkovává svým
uživatelům přístup k takovým aplikacím a službám, o které mají zájem a které chtějí využívat, a přitom je
dimenzována tak, že uživatele v používání těchto služeb nijak neomezuje. Vysokorychlostní přístup je současně
platformou, na které je možné budovat a provozovat takové služby, které by jinak nebylo možné či nemělo smysl
rozvíjet, protože bez vysokorychlostního přístupu by je uživatelé nemohli plnohodnotně využívat.
Pod pojmem otevřená ICT infrastruktura se typicky rozumí telekomunikační síť, která umožňuje s ohledem
na konkrétní tržní podmínky (zejména pak potenciál poptávky) neomezený přístup poskytovatelů
telekomunikačních služeb k základní sítově infrastruktuře. Vlastníkem takovéto sítě by měl být z tržního pohledu
neutrální subjekt. Samotná síť by měla fungovat na tzv. otevřených standardech a poskytovat typicky L2
konektivitu mezi definovaným přípojným místem (bod vstupu do sítě) a ideálně koncovým uživatelem
(organizací, firmou, domácností).
Z analýzy v úvahu přicházejících technologií (jedná se o nezávislou analýzu Technického a zkušebního
ústavu telekomunikací a pošt Praha) vyplývá, že požadavek přenosové rychlosti 10 Mbit/s ve směru
k účastníkovi (což je minimální dlouhodobý standard pro broadband) splňují pouze tři řešení, tj. ADSL2+,
HFC/kabelové modemy a FTTx. V případě použití systémů ADSL2+ je však dosah omezen na cca 1,6 km.
Rádiové prostředky jako WiFi a WiMax umožňují poskytování i vyšších přenosových rychlostí, ale vzhledem ke
sdílení dostupné přenosové kapacity by ceny za takovou širokopásmovou přípojku byly neúměrně vysoké.
Z výše uvedeného tedy vyplývá doporučení upřednostňovat v rámci podpory projektů z dotačního titulu
na rozvoj vysokorychlostního přístupu řešení založená na optickém vláknu (např. ve spojení se strukturovanou
kabeláží), která budou schopna zajišťovat přenosovou rychlost směrem k účastníkům minimálně 10 Mbit/s
a umožňovat plnohodnotné multimediální služby typu Triple Play.
Analýza trhu
Z analýzy relevantní poptávky a nabídky v regionu je možné konstatovat, že v oblasti poptávky lze očekávat
ještě stále rostoucí tendenci po službách širokopásmového připojení a lze také očekávat zvyšující se nároky
na kvality a rychlost připojení. Z analýzy nabídky by se sice na první pohled mohlo zdát, že ve všech
zkoumaných oblastech existuje konkurence poskytovatelů, toto však platí zejména pro místa s vyšší koncentrací
obyvatelstva a firem. Ohledně technologické stránky dominuje u lokálních poskytovatelů WiFi,
u celorepublikových ADSL.
V textu dokumentu jako samostatná kapitola následovala demonstrace modelového příkladu otevřené sítě,
který vychází z reálného projektového záměru.
Analýza předchozích notifikací
Následně se dokument zabývá referenčními notacemi u Evropské komise (EK). Na základě analýzy
realizovaných rozhodnutí EK k notifikacím broadband projektů lze odvozovat, že zamýšlenou podporou rozvoje
širokopásmových sítí v rámci ROP JV by se nejednalo o opatření, které by mohlo získat rozhodnutí podle
Článku 4(2) (tj. nejedná se o veřejnou podporu). Při dodržení vhodných parametrů je pravděpodobné získání
rozhodnutí podle Článku 4(3) - není vznesena pochybnost o narušení trhu notifikovaným opatřením (pokud
opatření spadá pod Článek 87(1) Smlouvy).
Na základě notifikovaných opatření je dále dobré cílit podporu broadbandu v rámci ROP JV tak, aby se
jednalo vždy o projekty:
•

v lokalitách s chybějící či nedostatečnou nabídkou širokopásmových sítí, což je nutné dokladovat
relevantní analýzou lokálního trhu včetně konzultací s operátory/poskytovateli;

•

zaměřené na investice do (technicky vyhovující) infrastruktury;

•

s transparentním řešením;

•

s ohledem na poskytovatele či provozovatele neutrálně připraveným řešením.

Komerční návratnost. Selhávání trhu
Kapitola Mechanismy selhávání trhů byla z větší části zaměřena teoreticky, neboť byla chápána zejména jako
případné metodické vodítko pro konkrétní tržní analýzy individuálních projektů v příslušných lokalitách.
Zmíněno je i „selhávání trhu“ v případě podceňování společensky přínosných produktů či služeb. Závěrečná
pasáž pak uváděla závěry analýzy ČTÚ v oblasti velkoobchodního trhu broadbandu.
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Následuje popis faktorů ovlivňujících komerční návratnost projektů broadbandových sítí, který vyúsťuje
v analýzu indikátorů předpokladu fungování trhu broadbandových sítí. Zvolený postup pro analýzu lokalit
regionu Jihovýchod s ohledem na předpoklad neatraktivnosti lokality pro komerční výstavbu broadbandových
sítí vychází z těchto předpokladů (respektive požadavků):
•

musí se jednat o nekomplikované a objektivně ověřitelné řešení;

•

vzhledem k závěrům technické části musí zohledňovat zejména podmínky FTTx řešení;

•

podrobnost získaných výsledků musí být na úrovni obce;

•

výstupem bude ohodnocení podmínek v každé obci z hlediska předpokladu fungování, selhávání či
částečného selhávání trhu (černá místa, bílá místa, šedá místa).

Zkoumané parametry a hodnocení
S ohledem na parametry ovlivňující rozhodování komerčních investorů v oblasti širokopásmových optických
sítí i na kvalitu, objektivitu a granularitu dostupných dat byly pak jako použitelné vyhodnoceny tyto parametry:
• počet obyvatel
• počet podnikatelských subjektů
• hustota obyvatel na 1 km2
• počet listů vlastníků (LV)
• existence stávající sítě
• existence železnice
• existence silnice 1. třídy nebo dálnice
• existence poskytovatelů připojení
Tyto parametry pak byly souhrnně vyhodnoceny pomocí vícekriteriálního hodnocení. Vícekriteriální
hodnocení variant patří do množiny úloh teorie rozhodování, konkrétně do oblasti diskrétních úloh, kde známe
všechny hodnocené varianty. Cílem je buď vybrat variantu nejlepší či sestavit pořadí všech variant – tj. jako
v tomto případě, kde jde o sestavení pořadí obcí z hlediska zavedení vysokorychlostního datového spojení. Čím
níže bude obec nakonec umístěna (zařazena), tím vyšší je pravděpodobnost, že zde trh selhává, neboť nejde
o komerčně zajímavou oblast a bylo by tedy vhodné zajistit spojení jiným způsobem. Výsledné hodnoty jsou
teoreticky v rozmezí 0 až 1, kde hodnotu 1 by měla v našem modelu lokalita s podmínkami pro „ideální trh“
širokopásmového přístupu.
Pro takto získané ohodnocení obcí byly expertním odhadem stanoveny meze. Výsledkem bylo rozdělení obcí
do tří částí, kde hodnocení jsou následující:
NE (černá zóna): pokud celkový užitek přesáhne hodnotu 0,5, pak v dané lokalitě nejsou
podmínky, které by zakládaly předpoklad selhávání daného trhu – jedná se zejména o velká
města a obce, kde je zavedení komerčně výhodné;
MOŽNÁ (šedá zóna): pokud je celkový užitek v rozmezí 0,29-0,49, pak jsou zde do jisté míry
podmínky předpokladu selhávání trhu. Tato skupina může být teoreticky dále ještě dále
posouzena a případně roztříděna mezi zbylé dvě kategorie;
ANO (bílá zóna): pokud celkový užitek nedosahuje hodnoty 0,29, pak v dané obci jsou plně
podmínky zakládající předpoklad selhávání daného trhu. Jedná se většinou o malé obce,
které jsou pro komerční sféru nezajímavé.
Existuje samozřejmě množství dalších parametrů, které ovlivňují předpoklady rozvoje broadbandových sítí
(rozhodování investorů), jedná se však o těžko kvantifikovatelné parametry nebo o parametry ovlivněné
konkrétním zvoleným řešením apod. a většinou mají doplňkový charakter.
Výsledek samotného multikriteriálního hodnocení v tomto příspěvku uvádíme pouze formou map.

- 110 -

Obrázek A – Lokality s předpoklady pro selhávání trhu Kraj Vysočina

Obrázek B - Lokality s předpoklady pro selhávání trhu Jihomoravský kraj
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Na základě všech provedených analýz a závěrů byly pak navrženy tyto zpřesňující podmínky pro projekty
budování širokopásmových sítí z ROP JV.
Otevřenost sítě
Bude se jednat o otevřenou síť, která umožňuje s ohledem na konkrétní tržní podmínky (zejména pak potenciál
poptávky) neomezený přístup poskytovatelům telekomunikačních služeb k základní sítově infrastruktuře.
Vlastníkem takovéto sítě by měl být z tržního pohledu neutrální subjekt. Samotná síť by měla fungovat na tzv.
otevřených standardech a poskytovat typicky L2 konektivitu mezi definovaným přípojným místem (bod vstupu
do sítě) a ideálně koncovým uživatelem (organizací, firmou, domácností). Otevřená síť musí mít jasně definován
konkrétní model využití infrastruktury poskytovateli služeb otevřeným způsobem na principu rovných
podmínek. Síť musí mít předem definovaný smluvní a finanční model vztahu mezi vlastníkem infrastruktury,
provozovatelem popř. správcem sítě a poskytovatelem služeb, stejně jako systém tvorby ceny za službu
zprostředkování síťové konektivity včetně nastavení parametrů kvality.
Technologie sítě
Technologicky se bude jednat o síť, která pro přenos směrem k účastníkům bude nabízet minimální přenosovou
rychlost 10 Mbit/s, což by mělo pokrývat základní požadavky na většinu služeb a aplikací v rámci Triple Play.
Toto je technicky nejefektivnější prostřednictvím optických sítí nebo zaváděním optiky do přístupové sítě
v kombinaci s dalším přenosovým prostředkem (tj. např. zavedení optického vlákna do budovy a poslední úsek
pak jinou technologií).
Doložená analýza trhu
Vyjma standardních požadavků na žádost o financování z ROP JV, žadatel doloží podrobnou analýzu trhu
v dané lokalitě včetně vyjádření od v úvahu přicházejících operátorů či poskytovatelů.
Financování
Podporovat bude možné pouze projekty, které se nachází v analyzovaných bílých a šedých zónách, popřípadě
pokud žadatel analýzou prokáže selhávání trhu v oblasti, které se jeho projekt týká.
Bílé zóny
V bílých zónách (či s převahou bílých zón, pokud se projekt týká správních obvodů více obcí), popřípadě
výjimečně i v šedých zónách, pokud předkladatel projektu prokáže selhávání trhu v míře stejné jako v bílých
zónách, výše dotace 92,5 %.
Šedé zóny
V šedých zónách (či s převahou šedých zón, pokud se projekt týká správních obvodů více obcí) maximální
výše dotace 75 %.
Závěr
Jak bylo uvedeno v úvodu, zpracovávaný dokument sloužil jako podklad pro potřeby notifikace veřejné podpory
rozvoje v oblasti broadbandových sítí v Regionálním operačním programu Jihovýchod u Evropské komise.
V současné době tedy probíhá vlastní notifikační proces. Z pohledu zpracovatelů podkladového materiálu
i z pohledu rozvoje regionu v oblasti broadbandových sítí nezbývá než ve schválení navrženého způsobu
podpory.
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Investiční pobídky – jejich význam pro Českou republiku a vliv na
konkurenceschopnost malých a středních podniků
Roman Fiala
Abstrakt: Příspěvek se zabývá investičními pobídkami v České republice. V první části článku je nastíněna
jejich stručná historie a sladěnost s právem Evropské unie. Dále je věnována pozornost jednak důvodům, které
vedly vládu České republiky k jejich zavedení do českého právního řádu (tedy názorům podporujících pobídky),
jednak argumentům těch ekonomů, kteří nesouhlasí s pobídkami jako nástrojem podpory investic. V poslední
části je řešena otázka, zda investiční pobídky mají pozitivní či spíše negativní vliv na konkurenceschopnost
malých a středních podniků.
Klíčová slova: investiční pobídky, konkurenceschopnost, malé a střední podniky
Summary: The paper deals with investment incentives in the Czech Republic. There is foreshadowed short
history of incentives and their harmonization with the law of European Union in the first part of the article. Then
the attention is focused on reason that led the government of the Czech Republic to their implementation to the
Czech legal order (i.e. concern opinions that support incentives) and on arguments of economists that don’ t
agree with investment incentives as measures for support of investments. There is solved the question in the last
part, if investment incentives have positive or negative influence on competitiveness of the small and medium
enterprises.
Key words: investment incentives, competitiveness, small and medium enterprises
Úvod
Malé a střední podniky (MSP) se utkávají v konkurenčním boji s velkými podniky prakticky v každém odvětví
národního hospodářství. Nejde zde však jen o přímý konkurenční boj o zákazníka, mezi MSP a podniky velkými
probíhají tvrdá vyjednávání i v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů. Mezi faktory, které mají
na konkurenční boj vliv, patří i státní investiční pobídky. Cílem tohoto příspěvku je představit důvody vzniku
investičních pobídek v České republice (tj. argumenty pro zavedení pobídek), názory odpůrců pobídek a také
pozitiva a negativa investičních pobídek na konkurenceschopnost především malých podniků.
Historie investičních pobídek v ČR
Státní investiční pobídky byly zavedeny s cílem motivovat domácí i zahraniční investory k investicím
do zpracovatelského průmyslu na území ČR. Prvním krokem, který proces podpory domácích i zahraničních
investic odstartoval, bylo v dubnu roku 1998 přijetí usnesení vlády84 České republiky. Tím byly stanoveny
základní podmínky pro podporu vstupu investorů. Žadatel musel investovat na „zelené louce“ minimálně
25 mil. USD. Tato minimální částka byla v prosinci 1998 usnesením vlády85 snížena na 10 mil. USD s jasným
záměrem vlády učinit pobídky dostupnější i domácím investorům. Určitým vyvrcholením procesu podpory
investování v ČR bylo schválení zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, který nabyl účinnosti dne
1. 5. 2000. Právní úprava systému poskytování investičních pobídek je plně v souladu s právem Evropské unie.
Poskytování investičních pobídek a jejich slučitelnost s články 87 a 88 Smlouvy o založení Evropského
společenství, je upraveno především v Nařízení komise86 č. 1628/2006.
Poslední novela zákona č. 72/2000 Sb., (s účinností od 2. 7. 2007) přináší především snížení minimální investice
z 200 na 100 mil. Kč a potřebu krytí vlastním kapitálem ze 100 na 50 mil. Kč. Minimální podíl strojního zařízení
byl zvýšen na 60 % (dříve 40 %).

84

Přesný název je Usnesení vlády České republiky ze dne 29. dubna 1998 č. 298 k návrhu investičních pobídek
pro investory v České republice
85
Usnesení vlády České republiky ze dne 16. prosince 1998 č. 844 k investičním pobídkám pro investory
v České republice
86
Přesný název je Nařízení komise (ES) č. 1628/2006 ze dne 24. října 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy
na vnitrostátní investiční podporu
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Podmínky investičních pobídek
Podle zákona o investičních pobídkách [11:§ 2] musí investor žádající o pobídku splnit následující podmínky:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zavedení nové nebo rozšíření stávající výroby,
minimální investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 100, 6087, popř. 5088 mil. Kč,
nejméně polovina výše uvedených částek musí být financována z vlastního kapitálu investora,
strojní zařízení musí být nové (ne starší než 2 roky),
hodnota tohoto strojního zařízení musí tvořit nejméně 60 % celkové hodnoty pořízeného dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku,
splnění výše uvedených podmínek nejdéle do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky,
šetrnost výroby k životnímu prostředí,
příjemce nezahájí práce na projektu před vydáním potvrzení o registraci záměru CzechInvestem,
vynaložení prostředků půjde do oborů zpracovatelského průmyslu,
příjemce pobídek zachová investici po dobu nejméně 5 let od splnění základních podmínek,
příjemce hmotné podpory na pracovní místa zachová počet nově vytvořených pracovních míst po dobu
nejméně 5 let ode dne prvního čerpání hmotné podpory.

Typy investičních pobídek89
V současné době existují v České republice tyto typy investičních pobídek: [11:§ 1]
1. Sleva na daních z příjmů.
2. Hmotná podpora na nová pracovní místa.
3. Hmotná podpora školení a rekvalifikace.
4. Převod technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu.
5. Převod pozemku ve vlastnictví státu za zvýhodněnou cenu.
Nový právní subjekt může požádat o úplnou slevu na dani až po dobu 5 let, pro stávající právní subjekt je
dosažitelná alespoň částečná sleva na dani. Je třeba připomenout, že sleva na dani nesmí v jednotlivých
zdaňovacích obdobích překročit míru veřejné podpory [10:§ 35a, § 35b].
Veřejnou podporou se nerozumí jen daňová pobídka, ale také hmotná podpora na nová pracovní místa
a v případě převodu pozemku za zvýhodněnou cenu je veřejnou podporou rozdíl mezi kupní a tržní cenou
pozemku. Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci se do maximální výše veřejné podpory nezapočítává a má
svou vlastní maximální výši. Výše maximální veřejné podpory se liší podle jednotlivých regionů v ČR
a pohybuje se od 0 % (Praha) do 40 % (většina okresů ČR) z investice do dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku. Její výše se dále upravuje podle oborů OKEČ. Na 100 % hodnoty stropu (tedy nejvíce
podporované) dosáhnou subsekce DG (Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken), DK
(Výroba a opravy strojů a zařízení), DL (Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení) a DM (Výroba
dopravních prostředků a zařízení).
Systém investičních pobídek obsahuje dvě pobídky související se zaměstnaností: [13:§ 111]
• hmotnou podporu na nová pracovní místa,
• hmotnou podporu na školení a rekvalifikace nových zaměstnanců.
Hmotná podpora na vytváření nových pracovních míst, která činí 50 tisíc Kč na jedno nové pracovní místo,
může být poskytnuta zaměstnavateli, který vytvoří nová pracovní místa v územní oblasti90, ve které průměrná
míra nezaměstnanosti za dvě ukončená pololetí předcházející datu předložení záměru zaměstnavatele získat
investiční pobídky byla nejméně o 50 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice.
Do celkového počtu nově vytvořených míst se zahrnují místa vytvářená ode dne předložení záměru získat
investiční pobídky.

87

V okresech, kde je nezaměstnanost v době předložení záměru nejméně o 25 % vyšší než průměrná míra
nezaměstnanosti v ČR
88
V okresech, kde je nezaměstnanost v době předložení záměru nejméně o 50 % vyšší než průměrná míra
nezaměstnanosti v ČR
89
k právnímu stavu 29. 1. 2009
90
V období od 1. 1. 2009 se jedná o 11 okresů (Bruntál, Děčín, Hodonín, Chomutov, Jeseník, Karviná, Most,
Ostrava, Teplice, Ústí nad Labem, Znojmo)
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Hmotná podpora rekvalifikace nebo školení zaměstnanců, která činí 35 % nákladů na získání kvalifikace, může
být poskytnuta zaměstnavateli na částečnou úhradu nákladů, které budou na rekvalifikaci nebo školení nových
zaměstnanců skutečně vynaloženy. Podmínka minimální míry nezaměstnanosti v územní oblasti, uvedená
v předcházejícím odstavci, platí i pro poskytnutí hmotné podpory na rekvalifikaci nebo školení zaměstnanců.
Do celkového počtu rekvalifikovaných nebo školených zaměstnanců se zahrnují zaměstnanci rekvalifikovaní
nebo školení ode dne předložení záměru získat investiční pobídky.
Skutečná částka zvýhodnění při převodu technicky vybaveného území za zvýhodněnou cenu nebo při převodu
pozemků, odpovídá rozdílu mezi cenou stanovenou podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a cenou
skutečně zaplacenou.
Argumenty pro zavádění investičních pobídek
Jak již bylo řečeno, v ČR jsou investiční pobídky poskytovány od roku 1998. Jako hlavní důvody pro jejich
zavádění jsou uváděny zejména tyto:
snižování rozdílů mezi zaostalými a rozvinutými regiony ve státě,
existence efektu přelévání, kdy produktivní zahraniční firmy po svém příchodu příznivě ovlivní fungování
místních firem, které se od nich (jako dodavatelé či odběratelé) naučí lepším technologiím, nebo je (jako
konkurenti) okoukají, [2]
• snižování rozdílů v míře nezaměstnanosti v jednotlivých regionech díky tvorbě nových pracovních míst,
• zvýšení konkurenceschopnosti České republiky v oblasti přílivu zahraničních investic vůči ekonomikám
dalších středoevropských států.
Čtvrtý důvod je argumentem řady ekonomů pro zachování investičních pobídek v ČR. Např. podle Jahna [1]
jsou pobídky pro národní ekonomiku prospěšné a správné. Ačkoliv hlavními faktory pro investici jsou cena,
vzdělanost a kvalifikace pracovní síly, geografická poloha a makroekonomická stabilita, investiční pobídky jsou
důležité v případě, že investor se rozhoduje ve finální fázi mezi dvěma či třemi lokalitami. Jahn v citované
pasáži naráží na situaci, kdy by ČR investiční pobídky uzákoněny neměla, zatímco středoevropští sousedé
(Slovensko, Polsko, Maďarsko) ano a investor by v konečné fázi dal přednost zemi, která mu tyto pobídky
nabídne.
•
•

Od počátku zavádění investičních pobídek v roce 1998 do října 2008 bylo dle agentury CzechInvest přislíbeno
532 pobídek firmám z 25 zemí celého světa, které zde investovaly více jak 526 miliard. Kč, a vytvořily přes
116 tisíc pracovních míst.
Schwarz [7] ve své analýze cituje studii OSN91, podle které mohou být investiční pobídky ekonomicky
ospravedlnitelné, pokud kompenzují tržní selhání, např. tedy slouží k překonání počáteční bariéry, aby se pak
díky počátečnímu přilákání významného investora dozvěděli další investoři o oblasti, kde je sice investování
výhodné, ale moc se o tom neví. Dále zmiňuje i publikaci Blomströma92, který píše, že ekonomické pobídky jsou
ospravedlnitelné jen tehdy, pokud se zahraniční investoři fundamentálně liší od domácích investorů, pokud
přinášejí nějakou nehmotnou hodnotu, která se přelije na domácí firmy.
Argumenty proti investičním pobídkám
Proti investičním pobídkám jsou stavěny od počátku jejich zavedení mnohé argumenty. Mezi velmi časté patří
např. tyto: [4]
• vytěsňování domácího kapitálu,
• deformace podnikatelského prostředí,
• tvorba přílišné závislosti na několika málo průmyslových odvětvích.
Kohout upozorňuje, že z celkové částky podpořené CzechInvestem připadá bezmála 44 % na automobilový
průmysl. A to, co v době vysoké poptávky po automobilech bylo výhodou, v době globální recese zasáhne český
automobilový průmysl, který se podílí (viz Ekonom) na průmyslové produkci ČR z 23,2 %, na exportu 23,1 %

91

United nations: Incentives, UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements, United
nations. New York and Geneva 2004
92

Blomström, M.: The Economics of International Investment Incentives, OECD, Paris 2002
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a na HDP přibližně z 10 %. Automobil je přitom věcí zbytnou, nehledě na situaci českého automobilového
průmyslu, který je orientován na menší a levnější vozy, jejichž poptávka pravděpodobně poklesne více než
poptávka po luxusnějších vozidlech.
Klaus [3] píše o vedlejším, ne zcela viditelném, efektu přílivu zahraničních investic (způsobených právě
investičními pobídkami), kterým je zhodnocování české koruny.
Mach [6] také připomíná aspekt provozních a mzdových nákladů, které čeští daňoví poplatníci zaplatili
za agendu investičních pobídek v několika vládních institucích. Uvádí, že náklady každý rok progresivně rostou
stejně jako počet úředníků, které CzechInvest zaměstnává. Kdyby tato agentura neexistovala, nejenže by daňoví
poplatníci nemuseli platit tyto náklady, ale všichni zaměstnanci agentury – a jsou to nepochybně inteligentní
a vzdělaní lidé – by mohli pracovat v soukromém sektoru a být nějak užiteční.
Investiční pobídky mapuje také jedna z nejnovějších studií [7], která přišla s následujícími závěry:
1. Investiční pobídky u nás směřovaly nejvíce do regionů s nejvyšším HDP na obyvatele (Hlavní město Praha
a Středočeský kraj), čímž se rozdíly mezi nejrozvinutějšími a zaostalejšími regiony nezmenšovaly, nýbrž
zvětšovaly.
2. Rozdíly v míře nezaměstnanosti nová pracovní místa vytvořená prostřednictvím investičních pobídek
neodstranila ani nezmenšila, protože investiční pobídky v České republice směřovaly spíše do regionů
s nižší mírou nezaměstnanosti. Navíc pracovní místa nově vytvořená pomocí investičních pobídek spíše
přetahují zaměstnance z jiných firem téhož odvětví nebo z jiných odvětví, než aby snižovala míru
nezaměstnanosti.
3. Náklady na vytvoření jednoho pracovního místa prostřednictvím investičních pobídek dosahují průměrně
1,6 mil. Kč, ale v případě firmy Barum Continental v Otrokovicích dosáhly až 15 mil. Kč, a značně
převyšují náklady na tvorbu nových pracovních míst bez investičních pobídek.
4. Struktura nezaměstnaných se pomocí investičních pobídek výrazně nemění, protože nová pracovní místa
jsou především příležitostí pro tuzemské zaměstnance téhož odvětví nebo jiných odvětví, ale také
pro pracovníky ze zahraničí.
5. Význam efektu přelévání je ve spojení s investičními pobídkami přeceňován, protože se obvykle neberou
v úvahu skutečné celkové náklady investičních pobídek. „Přelévání“ se netýká jen výnosů, ale také nákladů,
včetně fiskálních, bez nichž jsou investiční pobídky nerealizovatelné.
6. Přestože investiční pobídky selektivními daňovými úlevami vytvářejí dojem, že jsou průkopníky snižování
daňové zátěže v ekonomice, opak je pravdou. Svou podstatou (založenou na fiskálních nákladech)
napomáhají udržovat vysokou úroveň rozpočtových výdajů, jakož i výši zdanění, čímž komplikují cestu
pro snížení daňové zátěže. Pobídkami zvýhodněné firmy často podporují vládu v udržování stávající daňové
zátěže, aby nedošlo k znehodnocení jim poskytnutých daňových úlev.
7. Poradenské společnosti prokazující blahodárný vliv investičních pobídek na veřejné rozpočty do svých
výpočtů nekalkulují veškeré fiskální náklady spojené s investičními pobídkami. Po započtení veškerých
fiskálních nákladů, které zahrnují veškeré daňové výnosy (i nerealizované) obětované ve prospěch přímé
podpory pobídek, dojdeme k jednoznačnému závěru, že fiskální výnosy nepřevyšují celkové fiskální
náklady.
8. Investiční pobídky deformují trh. Podporují velké, především zahraniční firmy, jimž poskytují tržní výhody
na úkor malých a středních firem, čistých plátců daní. Dochází tak k deformaci struktury ekonomiky
ve prospěch velkých firem, které často „narostou“ do velikosti odpovídající známému sloganu „too big to
fail“ (příliš velký pro krach), která jim zabezpečí stálou pozornost a případnou podporu ze strany vlády.
Investiční pobídky a konkurenceschopnost malých podniků
Výše citovaná studie naráží v posledním závěru na závažnou skutečnost, že střední a především malé firmy jsou
v České republice investičními pobídkami diskriminovány.
Malé podniky nemají šanci při současném nastavení požadavků čerpání na pobídky dosáhnout. Subvencované
velké podniky pak odčerpávají malým a středním podnikům nejkvalitnější pracovní sílu. A jelikož pobídky jdou
z kapes daňových poplatníků (tedy i malých a středních firem), paradoxně si malé a střední podniky zvýhodnění
a privilegia silného investora v daném regionu platí ze svých daní. Stát takto tedy znevýhodňuje ty podnikatele,
kteří se prosadili na trhu i bez investičních pobídek. V souvislosti s přetahováním pracovních sil je třeba zmínit
i problematičnost údajů o nově vytvořených pracovních místech prezentovaných CzechInvestem. Ty totiž hovoří
pouze o tom, kolik pracovních míst pobídky vytvořily a ne o tom, kolik pracovních míst kvůli zatížení malých
a středních firem zaniklo. V tomto ohledu mají investiční pobídky jednoznačně negativní vliv na střední,
a především malé podniky.
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Je třeba však přiznat, že MSP mají šanci profitovat jako subdodavatelé podniků čerpající investiční pobídky. Je
ovšem otázkou, zda toto MSP diskriminaci vykompenzuje, a spíše se ještě v době recese díky jejich závislosti
na odběratelích neobrátí proti nim.
Závěr
Z článku vyplývá, že investiční pobídky mají mnoho zastánců, ale také mnoho odpůrců. Je faktem, že
automobilový průmysl, přilákán mimo jiné investičními pobídkami, má velmi významný podíl
na makroekonomických ukazatelích ČR a v minulých letech přispíval k růstu české ekonomiky. Je však nutné
myslet do budoucna a začít se soustřeďovat na kapitál s vyšší přidanou hodnotou, což s sebou ponese nutnost
změnit systém investičních pobídek tak, aby byla podporována pouze technologicky náročná odvětví, a zároveň
snížit minimální požadovanou investici do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ze současných 50 100 mil. Kč (podle typu oblasti ČR) na úroveň předpokládanou programem Potenciál Operačního programu
Podnikání a inovace, tedy 5 mil. Kč.
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Demografická konkurence krajů České republiky
Marie Prášilová, Jan Grosz, Pavla Hošková
Abstrakt: Demografické rozmístění krajů České republiky je do značné míry ovlivněno úrovní ekonomického
rozvoje. Základní demografické ukazatele jsou odrazem sociálně ekonomické situace obyvatel a jejich rodin.
Příspěvek se zabývá porovnáním vývojových tendencí vybraných demografických ukazatelů podle krajů a hledá
příčiny jejich chování. Pomocí vícerozměrných statistických metod dále analyzuje změny v postavení
jednotlivých krajů za jednu dětskou generaci. Řešení vychází z podkladových údajů založených
na publikovaných datech Českého statistického úřadu.
Klíčová slova: demografie, demografická konkurence, regionální disparita, sociálně-ekonomická úroveň,
vícerozměrné statistické metody
Summary: The demographic distribution of the C.R. regions is affected to a significant degree by the levels of
economic development. Basic demographic indicators reflect the socio-economic situation of inhabitants and
their families. The paper deals with a comparison of developmenttendencies of selected demographic indicators
by regions and it searches for the reasons of their behaviour. Using the multivariate statistical methods it further
analyzes changes in the positions of separate regions over one generation of children. The solution is based on
the data from the CSO publications.
Key words: demography, demographic competition, regions disparity, socio-economic level, multivariate
statistical methods

Úvod
Jednotlivé kraje České republiky představují relativně malé územní celky, přesto jejich demografické chování
není stejné. V minulosti svoji roli hrála existenční kriteria i politická rozhodnutí, v současné době je hlavním
důvodem demografických rozdílů různá snaha obyvatel dosáhnout co nejvyšší životní úrovně s vysokou
kvalitou života a s dlouhou zdravou délkou života. Demografické chování je z části měřitelné a porovnatelné
ukazateli, které zjišťuje a publikuje Český statistický úřad v podobě krajských ročenek.
Řešení vzniklo za podpory výzkumného záměru MSM 6046070906 “Ekonomika zdrojů českého zemědělství a
jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů”.

Cíl a metody
Příspěvek analyzuje změny v demografickém chování krajů České republiky za období jedné dětské biologické
generace. Nejprve jsou kraje porovnávány z hlediska vývojových tendencí vybraných ukazatelů demografické
statiky a dynamiky. V další části jsou hledány podobnosti a nepodobnosti mezi kraji pomocí vícerozměrných
statistických metod. Porovnání změn bylo hodnoceno ve dvou letech (1993, 2006). Změny v postavení
jednotlivých krajů jsou charakterizovány osmnácti proměnnými, které jsou uvedeny v Tabulce I.
Tabulka I: Seznam proměnných

1)

Demografická statika
Počet obyvatel k 31.12.

Demografická dynamika 1)
Porodnost

Index maskulinity

Úmrtnost

Průměrný věk

Sňatečnost

Index stáří (IS)

Rozvodovost

Index hospodářského zatížení (IHZ)

Přistěhovalí

Index závislosti mladých (IZM)

Vystěhovalí

Index závislosti starých (IZS)

Přirozený přírůstek

Naděje na dožití (muži)

Přírůstek stěhováním

Naděje na dožití (ženy)

Celkový přírůstek

Všechny ukazatele demografické dynamiky jsou uvedeny na 1000 obyvatel středního stavu
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Podkladové údaje pro konstrukci proměnných byly zjištěny z krajských ročenek ČSÚ a dále z nich byly
vypočítány jednotlivé indexy. Vytvořená databáze pro roky 1993 a 2006 (Příloha 1 a 2) byla zpracována
metodami vícerozměrné statistické analýzy, a to faktorovou analýzou a shlukovou analýzou. Výpočty byly
provedeny ve statistickém programovém systému Statistica 8.
Protože počet proměnných vysoce překračoval počet krajů České republiky, bylo nejprve přistoupeno ke snížení
dimenze matice vstupních dat. K řešení byla použita faktorová analýza, která prvními dvěma faktory vysvětlila
většinu celkového rozptylu. Do řešení byly vybrány proměnné, které vykazovaly absolutní hodnotu faktorové
zátěže > 0,7. Poté byl v každém hodnoceném roce (1993, 2006) sestaven vstupní panel významných
demografických proměnných a obě matice dat byly zpracovány hierarchickou aglomerativní metodou
shlukování. Postup shlukování výstižně znázorňuje speciální graf – dendrogram. Jde o stromový diagram, který
zobrazuje postupné shlukování jednak jednotlivých objektů, jednak postupně vytvářených shluků.

Výsledky
Výběr proměnných
Nejprve byly všechny proměnné zkoumány z hlediska jejich významu v matici dat. Při použití faktorové analýzy
se v obou letech do prvních dvou faktorů soustředily s význačnými hodnotami zátěží (absolutní hodnota
zátěže > 0,7) pouze některé proměnné stavu obyvatelstva a pohybu obyvatelstva krajů. Výsledky faktorové
analýzy s barevně vyznačenými významnými proměnnými v prvních dvou společných faktorech jsou uvedeny
v Tabulce II.
Tabulka II: Faktorové zátěže proměnných v letech 1993 a 2006
Proměnná

1993

2006

Počet obyvatel

Faktor 1
-0,513163

Faktor 2
-0,052749

Faktor 1
-0,501635

Faktor 2
-0,117396

Index maskulinity

0,819762

-0,075187

0,709387

-0,085029

Průměrný věk

-0,985808

-0,033059

-0,877980

0,451364

IS

-0,982348

-0,049316

-0,837094

0,516202

IHZ

-0,027322

-0,830934

0,717044

0,515835

IZM

0,834244

-0,420612

0,955890

-0,075697

IZS

-0,897305

-0,356894

-0,435072

0,850203

Porodnost

0,893632

-0,211134

-0,356724

-0,823539

Úmrtnost

-0,837476

-0,016243

-0,438809

-0,196911

Sňatečnost

0,534684

0,531406

-0,752570

-0,572949

Rozvodovost

0,121134

0,859260

-0,074038

-0,822724

Přistěhovalí

-0,685557

0,512108

-0,894555

-0,305146

Vystěhovalí

-0,425916

0,609077

-0,850588

-0,249056

Přírůstek přirozený

0,956807

-0,118707

0,083294

-0,576522

Přírůstek stěhováním

-0,721237

0,093135

-0,538208

-0,258657

Celková diference

0,619298

-0,073474

-0,512646

-0,312974

Muži dožití

-0,624377

-0,572421

-0,676362

0,529758

Ženy dožití

-0,296827

-0,767024

-0,441114

0,789392

Množství vysvětleného rozptylu

9,123078

3,649647

7,470445

4,764160

Podíl vysvětleného rozptylu

0,506838

0,202758

0,415025

0,264676

Podobnosti krajů z hlediska jejich demografického chování
Jednotlivé kraje vznikly v současném správním uspořádání v roce 2000. Každý z nich má jinou ekonomickou
a společenskou historii. I přes poměrně krátké časové období došlo ke změně jejich demografického chování.
Hodnocení změn pomocí kvantifikovatelných demografických projevů populace jednotlivých krajů bylo
posuzováno v roce 1993 a opět v roce 2006. Uvedené roky vymezují jednu dětskou biologickou generaci
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a umožňují posouzení posunu v demografickém chování obyvatel krajů České republiky. Jak již bylo uvedeno
výše, výběr proměnných v každém roce byl realizován pomocí faktorové analýzy a výsledkem byl soubor
významných proměnných s faktorovou zátěží > 0,7. Podobnost krajů z vícerozměrného hlediska byla
posuzována pomocí shlukové analýzy. Pro tvorbu shluků byla volena Euklidovská vzdálenost a metoda
nejbližšího souseda.
Podobnost či nepodobnost krajů z hlediska uvažovaných proměnných byla posuzována v prvním kroku podle
nejmenší euklidovské vzdálenosti mezi objekty, v dalších krocích podle nejmenší vzdálenosti mezi kraji (resp.
shluky) a shluky na nižší úrovni. Vzhledem k volbě metody je nejnázornější způsob prezentace výsledků pomocí
dendogramů. Pro objektivní posouzení výsledků shlukování byla provedena procentuální standardizace
vzdáleností mezi objekty. Výsledky výpočtů pro jednotlivé roky jsou uvedeny v grafech 1 a 2.
Graf 1 : Stromový diagram krajů pro rok 1993
Str. diagram pro 14 případů rok 1993
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V roce 1993 (Graf 1) vykazují kraje České republiky určitou individuálnost ve svém demografickém chování.
Na úrovni 25 % standardizované vzdálenosti vykazují shodné vlastnosti kraje Jihočeský, Zlínský, Pardubický,
Olomoucký a Jihomoravský. Jedná se kraje spíše zemědělské s obvyklým tradičním postojem k rodině
a k prostředí. Ve 40% standardizované vzdálenosti se stále ještě oddělují jednotlivé kraje. Průmyslové kraje
Ústecký a Moravskoslezský mají obdobné demografické chování své populace a v dalším kroku shlukování se
spojují. Podobné demografické vlastnosti vykazují kraje Středočeský a Plzeňský. V 50% vzdálenosti jsou stále
v individuálním postavení tradiční venkovský kraj Vysočina, demograficky mladý Karlovarský kraj a naopak
demograficky konzervativní a spíše stárnoucí kraj Královéhradecký. Všechny tyto kraje se spojují mezi šestým
a sedmým decilem standardizované vzdálenosti mezi shluky. Výlučně solitérní postavení má Hlavní město
Praha, v jehož pozici se odráží stáří populace, její nepříznivá struktura a horší hodnoty ukazatelů demografické
dynamiky. Od roku 1993 došlo v české ekonomice k významným změnám. Proběhla restrukturalizace průmyslu,
privatizace podniků a služeb, řešily se restituce majetku oprávněných osob. Došlo k útlumu těžkého průmyslu,
zemědělství se začalo budovat na principech soukromého podnikání s prvky trvale udržitelného rozvoje krajiny,
posílila se potřeba lidských zdrojů v terciární oblasti ekonomiky národního hospodářství. Lidé se začali
intenzivně ekonomicky starat o sebe a o své rodiny. Během dalších třinácti let populace všech krajů České
republiky zestárla. Výrazně se zvýšila naděje dožití u obou pohlaví. Uspokojivě se zvýšil počet lidí
ve II. ekonomické generaci (20-64 let), ale v roce 2006 je patrný menší počet obyvatel I. ekonomické generace
(0-19 let). Lidé se začali stěhovat za prací. V regionech vznikly průmyslové zóny a do krajů se dostal zahraniční
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kapitál, který příznivě ovlivnil zaměstnanost v oblasti. Celý proces je sice soustavný, ale v roce 2006 se
ekonomický potenciál krajů stabilizoval. Lidé získali určité jistoty, na jejichž základech mohou budovat svoji
existenci a rodinu. V roce 2006 byly do modelu shlukové analýzy opět vloženy demografické ukazatele, které
vykazovaly ve faktorové analýze absolutní hodnoty faktorových zátěží > 0,7. Graf 2 je grafickým zobrazením
procesu shlukování krajů se standardizovanou stupnicí vzdáleností. Všechny kraje České republiky se po 15 %
vzdálenosti sloučily do jednoho shluku. Výjimku tvoří dva kraje, a to Středočeský a Hlavní město Praha.
Graf 2 : Stromový diagram krajů pro rok 2006
Str. diagram pro 14 případů rok 2006
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Středočeský kraj a Hlavní město Praha se stávají spojenými demografickými nádobami. Od roku 1993 dochází
ke snižování počtu obyvatel hlavního města Prahy. Hlavní příčinou je stěhování obyvatel za hranice Prahy
do nově postavených rodinných domů nebo bytů. Další příčinou je dlouhodobě nízká porodnost. Zvyšuje se
průměrná délka života a tím i průměrný věk obyvatel hlavního města. Další významnou skutečností je tradičně
vysoká rozvodovost, značný počet neúplných domácností a nárůst počtu domácností založených na volných
partnerských svazcích. Praha je pro obyvatele Středočeského kraje významným zaměstnavatelem
s nadprůměrnou mzdou, místem kulturních a společenských událostí, městem s dobrou dopravní obslužností,
Středočeský kraj místem příjemného bydlení mimo rušné město a regionem s řadou servisních a podnikatelských
služeb pro hlavní město.

Závěr
Demografické ukazatele jsou odrazem sociálního a ekonomického chování společnosti. Každý kraj České
republiky vykazoval rozdílné hodnoty jednotlivých proměnných, ale při současném vícerozměrném pohledu
bylo možno nalézt určité podobnosti. Rok 1993 byl ve výsledcích řešení poznamenán politickými
a ekonomickými změnami po roce 1989. Týkalo se to hlavně krajů s útlumem těžkého průmyslu a naopak krajů
s dobrou nabídkou pracovních příležitostí. Rok 1993 se vyznačoval nesourodostí demografického chování.
Podobnosti se projevily až při větších vzdálenostech krajů. Výrazně se oddělilo Hlavní město Praha. V roce 2006
bylo demografické chování obyvatelstva krajů stabilizováno. Vzdálenosti pro shlukování se zkrátily, přičemž se
v naší republice výrazně oddělily dva kraje, a to Středočeský a Hlavní město Praha. Všechny ostatní kraje si
demograficky konkurují svou velkou podobností v hodnocených ukazatelích.
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Příloha 1: Ukazatelé demografické statiky za jednotlivé kraje ČR (1. řádek za rok 1993, 2. řádek za rok 2006)
Demografická statika
Kraj

Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Zlínský
Moravskoslezský

Počet
obyvatel

Index
Průměrný
maskulinity
věk

IS

IHZ

IZM

IZS

Naděje na
dožití
(muži)

Naděje na
dožití
(ženy)

1 217 023

0,890

39,3

0,936

1,683

0,418

0,265

70,4

76,8

1 188 126

0,925

41,8

1,2882

1,495

0,261

0,234

75,2

80,36

1 108 935

0,951

37,5

0,7327

1,705

0,470

0,235

68,6

75,74

1 175 254

0,965

40

0,9549

1,540

0,322

0,218

73,0

78,98

626 391

0,963

36,4

0,6299

1,704

0,490

0,214

69,1

76,57

630 006

0,970

40,1

0,9773

1,546

0,326

0,221

73,7

79,53

557 080

0,954

37,3

0,7054

1,688

0,464

0,224

69,2

76,08

554 537

0,966

40,6

1,0546

1,543

0,313

0,230

73,4

79,09

304 733

0,962

35,4

0,5191

1,659

0,486

0,173

67,4

74,45

304 602

0,961

39,4

0,8842

1,534

0,333

0,202

72,3

78,41

825 257

0,958

35,8

0,5772

1,689

0,493

0,196

67,0

74,84

823 265

0,964

39,2

0,8296

1,534

0,337

0,197

71,2

77,47

428 564

0,945

36,1

0,6156

1,709

0,498

0,210

68,5

75,71

430 774

0,953

39,7

0,8899

1,536

0,331

0,205

73,0

79,48

554 500

0,941

37,1

0,707

1,715

0,481

0,233

69,6

78,83

549 643

0,956

40,6

1,0384

1,560

0,325

0,235

74,4

80,09

510 906

0,955

36,5

0,6451

1,723

0,501

0,222

69,7

76,39

507 751

0,964

40

0,9814

1,566

0,336

0,230

73,4

79,7

515 556

0,973

36,1

0,6126

1,738

0,516

0,221

70,0

77,45

511 645

0,981

39,8

0,9738

1,572

0,341

0,230

73,9

80,03

1 141 313

0,924

37

0,6973

1,728

0,491

0,237

69,3

76,9

1 132 563

0,945

40,5

1,0613

1,549

0,316

0,233

73,2

79,94

650 468

0,945

36,6

0,6377

1,722

0,503

0,219

68,8

76,77

639 894

0,951

40,1

1,0034

1,550

0,326

0,225

73,2

79,65

600 915

0,950

36,3

0,6209

1,711

0,497

0,214

69,2

76,98

589 839

0,950

40,2

1,0371

1,557

0,326

0,231

72,6

79,71

1 285 105

0,957

35,6

0,5484

1,679

0,491

0,189

67,7

75,84

1 249 290

0,958

39,7

0,9354

1,545

0,333

0,212

71,9

78,84

Zdroj: Vlastní zpracování
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Příloha 2: Ukazatelé demografické dynamiky za jednotlivé kraje ČR (1. řádek za rok 1993, 2. řádek za rok 2006)
Demografická dynamika *
Kraj

Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královéhradecký
Pardubický

Porodnost Úmrtnost Sňatečnost

Rozvodovost

Přistěhovalí

Vystěhovalí

Přirozený
přírůstek

Přírůstek
stěhováním

Celkový
přírůstek

9,5

12,4

6,2

3,2

12,7

10

-2,9

2,7

-0,2

10,6

10,4

5,8

3,2

38,1

32,8

0,2

5,3

5,5

11,2

12,8

6,3

2,9

10,4

9,9

-1,6

0,5

-1,1

10,9

10,3

5,3

3,2

26,8

12,7

0,6

14,1

14,7

11,9

11

6,5

2,7

7,8

6,6

0,9

1,2

2,1

10,1

9,8

4,9

2,7

10,2

7

0,3

3,2

3,5

11,3

11,9

6,4

3,1

7,2

6,2

-0,6

1

0,4

10,5

10,7

5,2

3

11,8

6,1

-0,2

5,7

5,5

12,4

10

6,8

4,3

9,2

9,1

2,4

0,1

2,5

10,5

9,8

5,2

3,6

11,4

11,1

0,7

0,3

1

12,7

11,4

6,7

3,3

6,7

7,9

1,3

-1,2

0,1

10,9

10,6

5,3

3,6

11,7

11,8

0,3

-0,1

0,2

12,2

10,9

6,7

3,8

9,2

7,8

1,3

1,4

2,7

10,4

9,6

5,3

3,6

13,4

10,1

0,8

3,3

4,1

12,9

11,4

6,6

3,3

7,5

7,2

1,5

0,3

1,8

10

10,4

5

3,1

12,4

9,7

-0,4

2,7

2,3

12,2

11,4

6,4

2,8

7,6

7,3

0,8

0,3

1,1

10,4

10,2

5,1

2,6

10,9

7,7

0,2

3,2

3,4

Vysočina

12,9

10,9

6,5

2,3

7,1

7,9

2

-0,8

1,2

10

9,3

4,7

2,4

9,6

8,5

0,7

1,1

1,8

Jihomoravský

11,9

11,5

6,3

2,8

6,2

5,7

0,4

0,5

0,9

10,2

10,3

5,2

2,7

9

6,9

-0,1

2,1

2

11,8

11,1

6,4

2,5

7,3

7

0,7

0,3

1

Olomoucký

10,1

9,8

5

3,1

8,1

7,2

0,3

0,9

1,2

Zlínský

11,8

10,8

6

2,1

6,9
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Zdroj: Vlastní zpracování
* Ukazatelé jsou uvedeny na tisíc obyvatel středního stavu.
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Strukturální a regionální charakteristiky konkurenceschopnosti České republiky
Pavel Kvasnička, Martina Zemanová
Abstrakt:
Česká republika vstoupila k 1. 5. 2004 do Evropské unie a nyní je jednou z 27 členských zemí. Takto vzniklý
gigantický celek, čítající téměř 500 miliónů obyvatel, se rozhodl pro vybudování nejdynamičtěji se rozvíjející
ekonomiky světa, a to na bázi znalostně budované ekonomiky a společnosti. Má-li Česká republika zaujmout
důstojné místo mezi ostatními státy, musí být její jednotlivé sektory národního hospodářství nejen na úrovni
celku, ale i na úrovni jednotlivých organizačních jednotek státu konkurenceschopné. Pro posouzení současných
možností růstu přinášíme stručná srovnání ve vybraných ukazatelích strukturální a regionální
konkurenceschopnosti, zejména na úrovni krajů České republiky s akcentem na kraj Vysočina.
Klíčová slova: EU, ČR, konkurenceschopnost země, vyšší územně správní celky, kraj Vysočina, strukturální
a regionální charakteristiky
Summary:
The Czech Republic entered to the European Union on the 1st May 2004 and now is one of 27 member
countries. So gigant unit, which has more than 500 millions inhabitants, has decided to build up the most
dynamic envolving economics, on the base of knowledge building up of the economics and society. If the Czech
Republic wants to take up dignified position among the other states, its single sectors of political economy must
be able to compete not only on the level of the unit, but on the level of each states. Brief comparison in chosen
index of structure and regional competitiveness, on the base of the Czech regions, with emphasis on the region
Vysočina, is offered for examination of actual growth possibilities.
Key words: The European Union, The Czech Republic, competitiveness of the country, region Vysočina,
structural and regional characteristics

Evropská unie
První projekty zaměřené na sjednocení Evropy z důvodu udržení míru, zajištění klidného vývoje starého
kontinentu a hospodářské prosperity jeho zemí pocházejí již z období středověku a ranného novověku našich
dějin. Je ale dobře známo, že i přes jejich velký počet a pokusy je prosadit byly jen vesměs utopické. Řešení
sporů a problémů mnoha rozdílných národů klidnou cestou bylo v předchozích stoletích myšlenkou nesčetných
historicky známých osobností. Byli mezi nimi panovníci, spisovatelé, učenci, ale i válečníci a později politici
a ekonomové snad téměř všech zemí a národností. I když ve výše zmíněných integračních myšlenkách
převažovala většinou snaha o zajištění míru, postupně s vyspělostí lidstva přicházely a stále sílily i myšlenky
na ekonomickou spolupráci zemí s politickým podtextem. Nesčetněkrát se proto objevily snahy (více či méně
úspěšné) o budování velkých Spojených států evropských či jiných obdobných nižších struktur.
Skutečné výsledky však byly na tomto poli viditelné až ve dvacátém století. Rychlejšímu postupu integrace
v Evropě ale zabránily dvě světové války. Ty na jedné straně integrační snahy rozbily, ale na druhé straně o to
více byly v dalších letech pro válkou zbídačené země hnacím motorem vpřed. Francie, Itálie, Nizozemsko,
Belgie a Lucembursko vytvořily společně s Německem v roce 1952 Evropské sdružení uhlí a oceli, které mělo
za úkol kontrolovat komodity svázané se zbrojním průmyslem, a preventivně tak předcházet možnosti vzniku
třetí světové války ze strany Německa. Tato spolupráce se v průběhu několika let ukázala jako životaschopná
a tak výše uvedené členské země rozšířily vzájemnou spolupráci i do dalších důležitých oblastí. Vzniklo
Evropské hospodářské společenství a Euratom. Tato sdružení svými úspěchy přilákala i další země. V roce 1992
dvanáct významných evropských zemí podepsalo smlouvu o Evropské unii.
Následovalo několik integračních rozšíření. Přesněji došlo k dnešnímu dni k přistoupení nových kandidátských
zemí celkem šestkrát. V pořadí v pátém z nich se stala spolu s dalšími devíti zeměmi součástí Evropské unie
i Česká republika. K 1. lednu 2009 má Evropská unie dvacet sedm členských zemí, 496 milionů obyvatel a je
největším celosvětovým ekonomickým seskupením. Vytvořila jednotný trh s obrovským potenciálem pro
ekonomický růst a prosperitu a zavádí úspěšně jednotnou měnu Euro. To vše v prostředí států, které mají
dlouholetou vlastní historii, kulturu i tradice a které dosáhly různého stupně ekonomického rozvoje. Vytváří tak
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základ pro mírovou, stabilní a demokratickou Evropu, jež nemá v dějinách obdoby. Hlavní myšlenkou je přitom
jednota v rozdílnosti.

Konkurenceschopnost Evropské unie a České republiky
Současná Evropská unie je budována na principech sociálního státu. Prioritu u ní mají četné humánní hodnoty
– úcta k lidské důstojnosti, svoboda, demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv ve společnosti,
v takové společnosti, která se vyznačuje pluralismem, nepřípustností diskriminace, tolerancí, spravedlností,
solidaritou, rovností žen a mužů, apod.
Na těchto zásadách si staví Evropská unie i své krátkodobé a dlouhodobé cíle: udržitelnost rozvoje, sociálně tržní
hospodářství směřující k plné zaměstnanosti a společenskému pokroku s vysokým stupněm ochrany a zlepšování
kvality životního prostředí, boj proti sociálnímu vyloučení a diskriminaci, podpora sociální spravedlnosti
a ochrany, rovnost žen a mužů, mezigenerační solidarita, ochrana práv dětí, podpora hospodářské, sociální
a územní soudržnosti a solidarity mezi členskými státy. (Klvačová, Malý 2008)
Hlavním cílem současné Evropské unie je vytvoření nejkonkurenceschopnějšího a nejdynamičtějšího,
na znalostech založeného hospodářského prostoru světa. Dosažení tohoto grandiózního cíle by mělo být
podporováno realizací cílů dílčích:
•

Informační společnost pro všechny

•

Vytvoření evropského výzkumného prostoru

•

Odstranění překážek pro podnikání (zejména pro malé a střední podniky), ekonomická reforma spojená
s dokončováním vnitřního trhu

•

Vytvoření integrovaných finančních trhů

•

Lepší koordinace makroekonomických politik

•

Aktivní politika zaměstnanosti

•

Modernizace evropského sociálního modelu

•

Trvale udržitelný rozvoj

•

Kvalita života.

Za konkurenceschopnou z hlediska mikroekonomického považujeme takovou firmu, která je schopna obstát
v soupeření s ostatními subjekty na konkurenčním trhu. Musí být úspěšná, vytvářet zisk, nebo alespoň přežívat
a pokrývat své náklady. Pokud se jí to nedaří, zaniká. Pohled makroekonomický je však složitější. Jednotlivé
země jsou spolu vzájemně provázány bezpočtem vazeb a při ekonomických neúspěších nezanikají. Dnešní
ekonomiky jsou velmi otevřené a mají propojeny trhy výrobků a výrobních faktorů. Proto
za konkurenceschopnou považujeme zemi, která má lepší výsledky ve vzájemném soupeření než ostatní.
Při hodnocení konkurenceschopnosti zemí jde v každém případě o multikriteriální rozhodování vyhodnocované
každoročně do světových žebříčků. Světové ekonomické fórum publikuje pravidelně ve Zprávě o globální
konkurenceschopnosti takto konstruovaný index:
•

Instutituce

•

Inovace

•

Infrastruktura

•

Makroekonomika

•

Zdraví a primární vzdělání

•

Vyšší vzdělání a odborná příprava

•

Tržní efektivnost

•

Sofistikovanost podnikání

•

Technologická připravenost

Mnoho dalších institucí měří konkurenceschopnost zemí dle obdobných metodik využívajíce při tom jak tvrdá
data (statistická data), tak měkká data (hodnocení respondentů). Vždy jsou však srovnávány desítky vybraných
zemí až na stovkách různých indikátorů.
Jedno z takových hodnocení uvádíme v tabulce na následující straně.
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Zdroj: KLVAČOVÁ, Eva., MALÝ Jiří. Domnělé a skutečné bariéry konkurenceschopnosti EU a ČR. Praha: Vzdělávací středisko na
podporu demokracie, 2008. ISBN 978 – 80- 903122-8-9, str.45

Z předchozího textu vyplývá, že metodik pro měření konkurenceschopnosti je mnoho. Na první pohled by se
mohlo zdát, že klíčovou oblastí pro měření konkurenceschopnosti země je kvalita podnikatelského prostředí,
které určuje ekonomický růst, a že pro dosažení takto měřených příznivých hodnot je často překážkou koncepce
sociálního státu a ochrana životního prostředí. Podle této úvahy by měly být velmi úspěšné dravé ekonomiky
a zaostávat země, kde existuje velký přerozdělovací proces se sociálním podtextem.
Po několik let sledovaná data konkurenceschopnosti zemí však ukazují pravý opak. Mezi nejlépe hodnocenými
zeměmi světa se vedle USA objevují: Švýcarsko, Finsko, Švédsko, Dánko a Singapur, apod. To jsou vesměs
velmi otevřené ekonomiky a dobře fungující sociální státy, respektující zájmy státu, zaměstnavatelů,
zaměstnanců i obyvatelstva tak, že jsou všechny tyto roviny velmi vyvážené. Paradoxně i podle dříve
preferovaných hledisek podnikatelského prostředí začínají takovéto země v žebříčcích konkurenceschopnosti
zaujímat nejvyšší pozice.
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Strukturální charakteristiky konkurenceschopnosti
Česká republika v komplexních ukazatelích konkurenceschopnosti zaujímá zpravidla lepší než třicáté místo
na světě a ve skupině nově přistoupivších členů Evropské unie bývá hodnocena na druhé pozici za Slovinskem.
Vlastní Lisabonský program pro posilování konkurenceschopnosti mají všechny členské státy EU, včetně ČR.
Program pro Českou republiku popisuje detailně makroekonomická i mikroekonomická opatření, která byla
a jsou realizována za výše uvedeným cílem.
Uvnitř země můžeme sledovat konkurenceschopnost v několika diametrálně odlišných rovinách. V současném
globalizovaném světě nejčastěji sledujeme strukturální charakteristiky kvalitativní konkurenceschopnosti
na úrovni odvětví, obchodních toků, přímých zahraničních investic a regionů. Využíváme přitom mnoho dílčích
ukazatelů, resp. ukazatelů alternativních. Namátkou: ekonomická výkonnost odvětví národního hospodářství produktivita práce, technologická náročnost v odvětvích zpracovatelského průmyslu, znalostní náročnost
u odvětví služeb, inovační výkonnost odvětví národního hospodářství – intenzita výzkumu a vývoje, struktura
inovačních nákladů, výsledky inovačních aktivit, podíl zahraničních investic na domácím výzkumu a vývoji
a inovačních výstupech, ukazatele struktury přidané hodnoty a vývozů, zaměstnanost, ekonomické reformy,
sociální soudržnost, enviromentální udržitelnost, … (Kadeřábková, 2007)
Současné a odhadované budoucí strukturální charakteristiky Evropské unie ukazují na změnu struktury
ekonomiky EU. Dochází k poklesu podílu zemědělství a zpracovatelského průmyslu a jejich pozice nahrazuje
stále více oblast služeb. Téměř ve všech odvětvích se zvyšuje vnější otevřenost a vzrůstají vývozy. Pozice České
republiky je přitom v některých ohledech obdobná. Aby byla země konkurenceschopnou s ostatními, musí i výše
uvedené dílčí roviny vykazovat adekvátní pozice. V četných zdrojích je možno vyhledat přesné postavení České
republiky.

Regionální konkurenceschopnost
Pokud má být země konkurenceschopnou, musí být konkurenceschopné i její regiony. Někdy opomíjenou, avšak
ve skutečnosti z mnoha důvodů velmi důležitou (a zřejmě stále důležitější) rovinou sledování
konkurenceschopnosti je úroveň jednotlivých krajů České republiky (NUTS 3). Nejen, že kraje získávají
od poslední reformy státní správy a samosprávy stále silnější postavení a jsou na ně přenášeny stále větší
kompetence, ale také není možno přehlédnout současnou možnost čerpání finančních prostředků ze zdrojů
Evropské unie pro regiony, které podle hledisek Evropské unie zaostávají za ostatními. Proto v následujícím
textu přinášíme srovnání na různých typech indikátorů pro posouzení postavení kraje Vysočina vůči ostatním
krajům v rámci České republiky, jako výchozí podklad pro určité možnosti budoucího rozvoje (značeno žlutě).
Pokud budeme posuzovat jednotlivé kraje podle nejčastěji používaných hledisek, pak se kraj Vysočina nachází
někde uprostřed mezi čtrnácti kraji České republiky: v ekonomické výkonnosti, hrubé přidané hodnotě,
produktivitě práce, čistém disponibilním důchodu, průměrné mzdě, apod., přičemž dynamika nárůstu v těchto
ukazatelích patří k nejvyšším. Pod průměrem vůči ostatním se nalézá u investic do výroby, inovační schopnosti,
ve výdajích na výzkum a vývoj, počtem zaměstnanců ve vědě a výzkumu, procentem zaměstnaných
vysokoškoláků. Naopak ostatní kraje převyšuje v přímých zahraničních investicích, nízké kriminalitě, kvalitě
života, střední délce života obyvatel, čistotě ovzduší, apod. (Vystrčil, 2008)
Dále je třeba říci, že kraj Vysočina zaujímá mezi ostatními kraji velmi specifické postavení z hlediska trvale
udržitelného rozvoje. Svou rozlohou patří k největším krajům republiky s velmi nízkou hustotou osídlení, má
vysoké procento orné půdy, lesů a asi deset procent obyvatelstva pracuje v zemědělství. Je významnou
pramennou oblastí vysokého počtu českých a moravských řek, je zásobárnou kvalitní pitné vody pro naše
největší města. Čistotou ovzduší patří k nejlepším v zemi. Obyvatelstvo je rovnoměrně rozloženo do menších
měst a asi sedmi set obcí. Nezaměstnanost dosahuje příznivých hodnot a v kraji jsou výroby s vysokou přidanou
hodnotou. Toto vše, jak se zdá, by mohlo být velkou konkurenční výhodou do dalších let a desetiletí.
Výše uvedená zjištění jsou plně v souladu se studiemi, které byly publikovány v posledních letech na půdě
OECD, kde jsou pro měření ekonomické výkonnosti kromě peněžních ukazatelů měřících blahobyt (domácí
produkt, národní důchod) navrhovány i nepeněžní sociální a enviromentální ukazatele (zaměstnanost, vzdělávání
a zdraví), ukazatele společenského pokroku a dokonce i subjektivní ukazatele štěstí.
Pokud by se kraj Vysočina rozhodl stavět na těchto velmi vzácných hodnotách svůj rozvoj v budoucích letech
a ještě více je zvětšovat, pak by v delším horizontu bezesporu předstihl všechny ostatní kraje a stal se jim
v mnohém vzoru.
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Závěr
Položme si nyní otázku. Co by pomohlo dosáhnout tohoto v analogii s EU grandiózního cíle? Především bychom
museli do našich měst a obcí dostat nové, moderní a úsporné technologie - moderní bydlení v domech s malými
tepelnými ztrátami, vytápění a ohřev užitkové vody solární energií, využití tepelných čerpadel, využití biomasy
pro vytápění domů i výrobu elektrické energie a další alternativní zdroje elektrické energie na bázi
obnovitelných zdrojů a stejně úsporné technologie také v průmyslových výrobách a službách, v četných
institucích státní správy a samosprávy; snižování energetické náročnosti, bezodpadové technologie a technologie
umožňující recyklaci surovin, technologie pro zpracování odpadu, ekologické zemědělství, zdravý životní styl.
A jak tohoto dosáhnout? Nabízí se hned několik možných cest.
1. Využití finančních prostředků z fondů EU, které by mohly pomoci překonat současnou hospodářskou krizi
a položit základy dalšímu rozvoji znalostně založené ekonomiky. Pro rozvoj České republiky je z těchto zdrojů
pro uskutečnění politiky hospodářské a sociální soudržnosti přichystáno 750 miliard korun, které je nutnou plně
využít.
2. Okamžité spuštění vědeckotechnického parku, který bude otevřen celé společnosti a zpočátku zajistí transfer
nových moderních technologií, později pak vědu a výzkum v nově vzniklých oblastech a zvyšování přidané
hodnoty. Také zajistí i podporu firem, které by analogicky začaly podnikat či dokonce vznikat v takto nově
vytvořeném prostředí.
3. Podpora a rozvoj vysokého školství v regionu, kde zhruba tři tisíce studentů (dnes studujících na vysokých
školách v regionu) nemůže nikdy pokrýt potřebu kraje Vysočina, když jiné kraje republiky mají v terciárním
vzdělávání desetitisíce studentů. Zcela samozřejmě i nové studijní obory v prezenční i kombinované formě
studia z oblastí veřejné a sociální politiky, tělesné výchovy a sportu, rehabilitace, ekologie, dřevařství, lesnictví,
krajinářství, ochrany a tvorby prostředí, rozvoje venkova a rozvoje měst, architektury a urbanismu, stavitelství,
strojírenství, ICT technologií, rozvoje obnovitelných zdrojů, bezodpadových technologií, …
Toto vše by mohla být realizovatelná lepší budoucnost nás všech obyvatel kraje Vysočina, jedna z možných cest
jak ještě více zdůraznit a využít potenciál kraje Vysočina – návod jak správně investovat do budoucnosti.
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ITC jako nástroj konkurenceschopnosti
Software jako služba (Software as a Service)
Antonín Přibyl
Abstrakt:
1. současné modely poskytování softwaru - trvalé licence, časově omezené licence, software jako služba (SaaS)
2. Přínosy SaaS pro zákazníka a dodavatele
3. Oblasti nabízení SaaS (ekonomické systémy, databáze, data storage, web hosting)
4. Návrh modelů poskytování služeb v ERP – předplacení služeb, paušální účtování, účtování služby podle
časového období, účtování podle objemu operací, účtování podle strojového času
5. Známí poskytovatelé služeb SaaS

Plné znění příspěvku nebylo v době finální editace sborníku k dispozici.
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Přístupy k modelování uživatelů v adaptivních webových systémech
Magdalena Raszková
Abstrakt: Adaptivita webového systému představuje schopnost systému respektovat individualitu uživatele, což
může vést k efektivnější prezentaci informací, zlepšení ergonomické kvality a přístupnosti systému či získání
konkurenční výhody v případě systémů komerčního typu. Adaptační proces v adaptivních webových systémech
probíhá na základě explicitní či implicitní zpětné vazby od uživatele. Tato data se ukládají v tzv. modelu
uživatele, jehož předurčuje možný rozsah a kvalitu adaptivního chování systému. Cílem příspěvku je podat
základní přehled o problematice modelování uživatelů v adaptivních webových systémech a nastínit další možný
vývoj v tomto směru.
Klíčová slova: adaptivita, adaptivní webový systém, modelování uživatelů
Summary: By adaptivity of web-based systems we mean their ability to respect individuality of the users, that
can lead to more effective presentation of information, improvement of the ergonomic quality and accessibility
of the system, or create a competitive advantage in case of commerial systems. The adaptation process
in adaptive web-based system is based on the explicit or implicit feedback from the user. The data acquired are
stored in so called user model that plays the key role in the adaptive system and influences the quality of the
systems's adaptive behaviour. The goal of the paper is to give a basic outline of the user modeling techniques
in adaptive web-based systems and to discuss the possible future development in this problem area.
Key words: adaptivity, adaptive web-based system, user modeling

Úvod do problematiky
Základním principem adaptivních hypermediálních systémů (AHS) je respektování odlišnosti jednotlivých
uživatelů systému a následná adaptace prezentace (obsahu) či adaptivní navigace v návaznosti na aktuální
znalosti, preference, cíle, schopnosti, počítačovou gramotnost uživatele aj. V současnosti nacházejí adaptivní
hypermediální systémy největší uplatnění v oblasti elektronické výuky, kde je třeba obsah a navigaci přizpůsobit
vstupním znalostem, studijním cílům a preferovanému stylu učení uživatele.
Model uživatele je klíčový pro adaptivní chování systému. Právě zde jsou shromažďovány, uchovávány
a spravovány informace o každém uživateli, umožňující individuální zacházení s jeho požadavky. Změny
v modelu uživatele mohou být v AHS vyvolány několika způsoby. Jednodušší variantou jsou přímé vstupy
od uživatelů prováděné formou dotazníků či testů (tzv. explicitní zpětná vazba). To, co ale odlišuje systémy
adaptivní od systémů adaptabilních, je schopnost automaticky modifikovat model uživatele na základě
vyhodnocování jeho interakcí se systémem (tzv. implicitní zpětná vazba).

Modelované charakteristiky uživatele
Jako model uživatele může v obecném případě sloužit jakákoliv informace o uživateli. V kontextu AHS
představuje model uživatele množinu atributů co nejvýstižněji popisujících daného uživatele a jeho vztah
k modelu domény. Vytvoření modelu uživatele je velmi komplexní problematika, která má mnoho podob. Jde
o nezbytnou součást AHS, neboť způsob modelování uživatelů předurčuje možný rozsah a kvalitu adaptivního
chování systému.
Jak je uvádí Bieliková (2006), model uživatele zachycuje charakteristiky, které můžeme rozdělit na dvě skupiny:
1. Doménově závislé charakteristiky rozšiřují definici konceptů modelu domény o vlastnosti, které se
vztahují ke konkrétnímu uživateli. V systémech pro podporu vzdělávání jde například o atributy
vyjadřující čas strávený studiem příslušného konceptu, stupeň znalosti či počet návštěv daného
konceptu.
2. Doménově nezávislé charakteristiky reprezentují vlastnosti uživatele platné pro vícero domén, jako je
preferovaný styl učení, oblíbené barvy, znalost jazyků, používaný prohlížeč, omezení (handicap),
počítačová gramotnost apod.
Charakteristiky uživatele modelované v konkrétním AHS závisí především na účelu tohoto systému. Jiné budou
ve výukovém adaptivním systému, jiné v systému pro vyhledávání informací. Následující přehled uvádí
nejčastěji modelované charakteristiky uživatele, které jsou popsány v publikaci (Brusilovsky, 2001) a doplněny
v publikaci (Brusilovsky, 2007).
Znalost (Knowledge) problémové domény je jednou z nejdůležitějších charakteristik, které jsou v existujících
AHS modelovány. Ve výukových AHS jde často o jedinou charakteristiku uživatele, která je modelována.
Na znalostech je založena asi jedna třetina používaných adaptačních technik jak pro podporu navigace, tak pro
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adaptivní prezentaci. Jde o vlastnost uživatele, která se průběžně mění. Znalost uživatele se může zvýšit
(studiem) a stejně tak snížit (zapomínáním) během práce v systému i mezi jednotlivými návštěvami systému. To
znamená, že AHS založené na znalostech musí umět rozpoznat změny ve stavu znalostí a odpovídajícím
způsobem aktualizovat model uživatele.
Zájmy uživatele (Interests) přestavují nejdůležitější a často jedinou součást profilu uživatele v systémech pro
vyhledávání a filtrování informací, které pracují s velkým objemem dat. Zájmy uživatele se však postupně
stávají i v ostatních typech AHS stejně důležitou charakteristikou jakou byly doposud znalosti. Je to dáno
především rostoucí oblíbeností nových typů AHS, jako jsou adaptivní encyklopedie, zpravodajské systémy,
elektronické obchody a další, kde je přístup k informacím ovlivněn právě zájmy uživatele. Tento trend se začíná
projevovat i ve výukových AHS, kde se dříve zájmům uživatele nevěnovala žádná pozornost.
Cíle a úkoly (Goals and tasks) představují bezprostřední účel práce uživatele v adaptivním systému. V závislosti
na typu systému může jít například o aktuální informační potřebu (v informačních systémech), výukový cíl či
vyřešení úkolu (ve výukových systémech). Jde o nejvíce proměnlivou charakteristiku uživatele a proces
rozpoznání cílů/úkolů uživatele je velmi náročný a často nepřesný. Některé AHS řeší tento problém způsobem,
kdy uživatel volí svůj cíl z předpřipraveného „katalogu cílů“ s možností případné úpravy.
Zkušenost s hypertextem (Hyperspace experience) obecně vyjadřuje, nakolik je uživatel seznámen se
strukturou hyperprostoru (internetu) a je schopen se v něm orientovat. Na základě této charakteristiky lze
uživateli případně poskytnout adaptivní podporu navigace v systému.
Pozadí znalostí uživatele (User's background) představuje souhrn všech znalostí a zkušeností uživatele, které
ovšem nejsou tématem samotného adaptivního systému. Jde například o profesi uživatele, znalosti z oblastí
souvisejících s tématem AHS či jazykové schopnosti (rodilý mluvčí/cizinec). Tyto charakteristiky mohou být
předpokladem pro pochopení obsahu AHS a bývají využívány pro adaptivní prezentaci. Pozadí znalostí se
většinou během práce uživatele v systému nemění a je téměř nemožné jej odhadnout pouze ze sledování akcí
uživatele. Proto bývá tato charakteristika nejčastěji poskytnuta explicitně samotným uživatelem.
Preference uživatele (Preferences), jako je např. oblíbená barva, typ písma či layout stránky, většinou nemohou
být odhadnuty samotným systémem. Zjišťují se nejčastěji přímým dotázáním, případně je uživateli umožněno
provést odpovídající nastavení. Proto tato charakteristika spadá spíše do oblasti adaptability než adaptivity
systému.
Osobnostní rysy (Individual traits) je označení pro skupinu vlastností uživatele, které společně formují jeho
individualitu. Jde například o typ osobnosti (introvert/extrovert), kognitivní schopnosti, styl učení. Stejně jako
pozadí znalostí uživatele, osobnostní rysy jsou charakteristikou, která se buď nemění vůbec, nebo ve velmi
dlouhém časovém horizontu. Osobnostní rysy uživatele nemohou být zjišťovány jednoduchým dotazníkem jako
jiné charakteristiky, ale za pomoci speciálně sestavených psychologických testů. Přestože některé převážně
výukové AHS experimentují se zapojením osobnostních rysů uživatele do adaptačního procesu, uspokojivých
výsledků v této oblasti zatím nebylo dosaženo.

Přístupy k modelování uživatelů v současných AHS
Jako dvě základní techniky modelování uživatelů, nejčastěji využívané v existujících projektech AHS jsou
uváděny (Brusilovsky, 1998):
Stereotypní modelování
Stereotypní modelování (Stereotype User Modeling) představuje jednodušší způsob, který neumožňuje
individuální přizpůsobování každému uživateli. Uživatelé jsou klasifikováni do skupin na základě podobnosti
s určitým stereotypem a systém se přizpůsobuje jednotlivým skupinám. Tento způsob je výhodný v případě, kdy
není k dispozici dostatek informací o jednotlivých uživatelích, tj. na začátku práce s adaptivním systémem.
Při použití stereotypního modelování se lze setkat se dvěma problémy. Definované stereotypy mohou být natolik
specializované, že každému stereotypu odpovídá pouze jeden uživatel a tedy postrádají smysl. Na druhou stranu
může nastat situace, kdy uživatel nespadá vůbec do žádného z definovaných stereotypů.
Překryvné modelování
Překryvné modelování (Overlay Modeling) předpokládá kopii doménového modelu pro každého uživatele
a bývá hojně využíváno ve výukových AHS. Stav uživatelových znalostí je v těchto systémech popsán jako
podmnožina expertních znalostí dané oblasti (proto označení „překryvný“).
Pro každý koncept z modelu domény adaptivní systém získává a uchovává atributy související
s charakteristikami uživatele (např. počet návštěv daného konceptu, čas stráveny studiem konceptu, úroveň
pochopení konceptu). Zřejmé nároky na realizaci překryvného modelu jsou vyváženy možností adaptace
individuálně každému uživateli.
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Kritickým úkolem při překryvném modelování je nalezení způsobu, jak odhadnout počáteční znalost uživatele.
Proto se často používá v kombinaci se stereotypním modelováním, neboť nevýhodu překryvného modelu
spočívající v potřebě inicializace modelu je možné vyřešit právě za pomoci stereotypů.
Zajímavým rozšířením překryvného modelování je tzv. sociální modelování, kdy kromě modelování
individuálních uživatelů jsou analogicky modelovány i celé skupiny uživatelů. Tím je umožněno porovnávat
model individuálního uživatele s modelem skupiny, do které uživatel patří, např. jeho úroveň znalostí
ve srovnání s ostatními. (Drášil, 2006)

Nové perspektivy v oblasti modelování uživatelů
Při modelování uživatelů je často třeba se zabývat nejistými a/nebo nepřesnými informace. Například v případě
znalosti jako charakteristiky uživatele není jasné, zda je získaná informace absolutně přesná nebo úplně
definovaná. Tvrzení o uživateli, že s největší pravděpodobností nezná danou problematiku, pokud špatně
odpověděl na zadanou otázku, je nejistá informace. Mezi modelovací techniky nejčastěji používané v tomto
kontextu patří fuzzy logika a bayesovské sítě.
V současnosti existuje však jen velmi málo projektů výukových AHS, které pro modelování znalostí studenta
jako nejistých informací využívají fuzzy modelování. V tomto směru se daleko více prosazuje modelování
pomocí bayesovských sítí.
Bayesovské sítě (Bayesian Networks – BNs) představil v 80. letech Judea Pearl a od té doby prošly velkým
rozvojem. Bayesovská síť (někdy též označovaná jako kauzální nebo influenční diagram) je tvořena acyklickým
orientovaným grafem G = (V, E), jehož uzlům jsou přiřazeny náhodné veličiny (přiřazení je vzájemně
jednoznačné). Pro každý uzel grafu (neboli pro každou uvažovanou náhodnou veličinu) je zadána podmíněná
pravděpodobnostní distribuce. Pro zdrojové uzly, tzn. uzly, které nemají rodiče, jsou tyto distribuce vlastně
nepodmíněné. (Jiroušek, 2004) Bayesovská síť umožňuje provádět prediktivní (zjišťování důsledků)
i diagnostické (zjišťování příčiny) inference.
Následující jednoduchý příklad ukazuje princip konstrukce modelu studenta pomocí Bayesovské sítě. K tomu,
abychom mohli určit, zda student zná nějaký koncept (element problémové domény) K, využijeme výsledek
určité události U. Touto nosnou událostí může být např. odpověď na testovou otázku, vyřešení úkolu, názor
vyučujícího apod. V uvedeném jednoduchém modelu existuje pouze jeden vztah mezi veličinami a to takový, že
stav proměnné K ovlivňuje výsledek události U, jak je zachyceno na obr. 1.
Uzel K může např. reprezentovat studentovu znalost sčítání přirozených čísel a uzel U pak konkrétní úkol
na sčítání. Proměnná K pak bude nabývat jedné z dvojice hodnot umí sčítat/neumí sčítat a proměnná U bude
nabývat jedné z dvojice hodnot správná odpověď/špatná odpověď.

Obr. 1: Jednoduchá BN pro diagnostiku znalosti sčítání přirozených čísel
Podmíněná pravděpodobnostní distribuce bude definována např. následovně:
P(K=1) = 0,2 vyjadřuje pravděpodobnost odhadnutou např. vyučujícím, že náhodně vybraný student zná sčítání
přirozených čísel.
P(U=1|K=1) = 0,99 vyjadřuje pravděpodobnost, že uživatel správně odpoví v případě, že umí sčítat přirozená
čísla.
P(U=1|K=0) = 0,02 vyjadřuje pravděpodobnost, že student správně odpoví, přestože nezná sčítání přirozených
čísel.
Pravděpodobnost P(U=1|K=0) vyjadřuje falešně pozitivní odpověď, tzn. uživatel odpověděl správně, ale ve
skutečnosti sčítat neumí (statistická chyba II. řádu). Pravděpodobnost P(U=0|K=1) vyjadřuje falešně negativní
odpověď, tzn. uživatel odpověděl nesprávně, ale ve skutečnosti sčítat umí (statistická chyba I. řádu). Tyto chyby
indikují, nakolik je zvolená událost U vhodným testem pro diagnózu znalosti konceptu K. (Brusilovsky, 2007)

Klasifikace AHS dle vlivu uživatele na adaptační proces
AHS se obecně liší tím, na kolik si je uživatel vědom adaptivního chování systému, a zda je mu umožněno
prohlédnout si, popř. i modifikovat svůj vlastní uživatelský model. Při návrhu adaptivního systému je dále třeba
zvážit, nakolik umožnit tvůrci obsahu systému, aby mohl zasahovat do adaptačních pravidel systému. Z tohoto
hlediska by bylo možné klasifikovat AHS následovně:
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AHS jako „černá skříňka“
V tomto případě jsou adaptační pravidla předdefinována tvůrcem adaptivního systému. Autor obsahu ani
uživatel nemají možnost je modifikovat ani jinak ovlivnit adaptační proces, který je plně automatizovaný. Zpětná
vazba od uživatele je získávána převážně implicitně sledováním jeho práce v systému.
AHS ovlivnitelné ze strany tvůrce obsahu
Tvůrce obsahu systému má možnost definovat konkrétní adaptační pravidla a ovlivnit tak adaptivní chování
systému. Uživatel nemá možnost modifikovat svůj uživatelský model a zasáhnout tak do adaptačního procesu.
AHS ovlivnitelné ze strany uživatele
Adaptační pravidla jsou pevně daná tvůrcem systému, přičemž autor vlastního obsahu je nemá možnost ovlivnit.
Avšak uživatel může ovlivnit adaptační proces úpravou svého modelu, případně zcela „vypnout“ adaptivitu.
AHS ovlivnitelné ze strany tvůrce obsahu i uživatele
Jak tvůrce obsahu systému, tak i uživatel mají možnost ovlivnit adaptační proces, případně zcela potlačit
adaptivitu systému. Uživatel má možnost modifikovat svůj uživatelský model.

Závěr
Na kvalitě modelu uživatele závisí i kvalita adaptivního chování systému. V současnosti jsou v projektech AHS
nejčastěji využívanými technikami modelování uživatelů tzv. stereotypní a překryvné modelování. Při
modelování charakteristik studenta, jako jsou jeho znalosti problémové domény, se však často setkáváne
s nejistými informace. Proto se nabízí využití metod pro modelování nejistých informací, jako je fuzzy
modelování či bayesovské sítě.
Model uživatele je však vždy pouze určitým odhadem charakteristik, proto by měl mít uživatel možnost
informace o něm udržované případně upravit a zpřesnit. Nedá se však předpokládat, že by se uživatel podílel na
aktualizaci svého modelu, pokud je nepřenositelný mezi jednotlivými systémy. Do budoucna by proto mělo být
snahou umožnit přenos alespoň doménově nezávislých charakteristik mezi systémy, což bude vyžadovat
formalizaci a standardizaci uživatelských modelů.
Dalším diskutovaným tématem v souvislosti s AHS je ochrana osobních údajů. Je nutností, aby systém pro účely
adaptivních procesu uchovával určité informace o uživateli, které získal ať již explicitně vyplněním
dotazníku/ankety uživatelem, či implicitně sledováním práce a chování uživatele v systému. V tomto případě se
jeví jako vhodné informovat uživatele o skutečnosti, že systém o něm uchovává určité údaje, a dát uživateli
možnost tyto údaje si alespoň prohlédnout.
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CRM z pohledu Servisně orientované architektury.
Jan Turčínek
Abstrakt: Kvalitní řízení vztahu se zákazníky (Customer relationship management) je pro většinu podniků
jednou z podstatných podmínek pro získání úspěšné pozice na trhu. CRM jako takové v sobě zahrnuje spoustu
činností. V současnosti je naprostá většina z nich automaticky zpracovávána pomoci výpočetní techniky
v podobě informačních systémů. Servisně orientovaná architektura nabízí možnost nového pohledu
na provozování CRM systémů, který by firmám užívajícím takovéto systémy mohl nabídnout flexibilnější
způsob jejich řešení. Příspěvek mapuje současný stav užívaných CRM systémů a popisuje možnosti a výhody
řešení takovéhoto systému pomocí SOA.
Klíčová slova: CRM, SOA, služba
Summary: Efficient customer relationship management is one of the basic condition for gaining successful
position on the market for majority of companies. CRM as such requires a great number of activities, most of
them are nowadays processed with use of IT and information systems. Service oriented architecture offers a new
perspective to CRM system operation, which could provide companies using such systems more flexible tools
for its solution. The paper tracks current situation of CRM systems use and describes possibilities and
advantages of systems using service oriented architecture.
Key words: CRM, SOA, služba

1.

Úvod

Aby se podnik udržel na trhu, musí si udržet zákazníky a hledat nové. Zákazníci podniku musí být pobízeni, aby
opětovně využívali služeb podniku, či nakupovali jeho produkty. Problematikou udržení se zabívá pododvětví
managementu obecně nazívané Řízení vztahů se zákazníky – Cusotmer Relationship Management (CRM). CRM
je v současnoti většinou realitována pomoci informačního systému, který uchovává data zákaznících a umožnuje
podniku těchto dat využívat. Na trhu se nachází spousta různých softwarových řešení. Dostupná jsou řešení
v podobě aplikací různých typů jako třeba aplikace určené pro osobní počítače, moduly rozšiřující větší
podnikový informační systém. Většinou se jedná o aplikační řešení zahrnující v sobě určitý balík procesů.
Novinkou je tzv. CRM hosting, které představuje outsourceing CRM služeb.
Nový pohled na CRM systémy přináší servisně orientovaná architektura. Servisně orientovaná architektura se
v poslední době dostává do popředí zájmu nejen producentů softwarových řešení, ale také i samotných malých
a středních podniků. Nabízí také možnost nového způsobu řešení této oblasti Informačních systémů.

2.

Teoretická východiska
1. CRM

Řízení vztahu se zákazníky představuje aktivní tvorbu a udržování dlouhodobě prospěšných vztahů se
zákazníky. Bývá považováno za komplexní metodiku vytváření výhodných ekonomický prospěšných vztahů se
zákazníky. CRM umožňuje pochopit zvyklosti, přání, potřeby zákazníků na základě uchování informací o jejich
chování. Jedná se tedy o databázovou technologii a s ní spojené procesy:
 shormažďování dat,
 zpracování dat,
 využívání těchto dat.
Třemi hlavnímy prvky CRM jsou lidé, procesy a technologie. Tyto prvky jsou mezi sebou uzce propojeny
a bývají doplňovány ještě 4. prvkem:
 lidé,
 obchodní procesy,
 technologie
 obsahy (samotná data, informace o lidech). (Wessling, 2002)
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Na tyto 4 prvky je potřeba se dívat koplexně jako na jeden celek. CRM je tedy systémem zahrnující výše
zmíněné prvky. A tento systém může být tedy definován jako:
 systém pro řízeníceloho cyklu kontatku se zákazníkem,
 systém podporující efektivní koordinaci vazeb na zákazníka,
 systém podporující péči o zákazníka.
Tyto systémy jsou zpravidla již řešeny pomocí informačních technologií.
Jako přínosy správného využití Wesling uvádí:
 bezproblémový průběch obchodních procesů
 více individuálních kontaktů se zákazníky
 více času na zákazníka
 odlišení se od konkurence
 posileni image podniku
 přístup k informacím v reálném čase
 spolehlívé a rychlé předpovědi
 komunikace mezi marketingem, odbytem a službami
 nárůst efektivity týmové spolupráce
 růst motivace pracovníků
Aby toho to všeho mohlo být dosaženo, je zapotřebí vhodně metodiku přístupu k samotnému řešení CRM
a vhodně vybrat samotný CRM systém. Výběr některého z automatizovaných řešení vychází nejen z aktuálních
potřeb podniku ale také z jeho ekonomických a personálních možností. Současný trh nabízí spoustu rozdílných
řešení, která jsou založeny na různých principech např.:
 lokální aplikace,
 moduly spolupracující s kancelářským,
 online řešení,
 modul podnikového informačního systém,
Novinkou poslední doby je využívání online řešení, které je založe na pricipech outcourceingu. Kdy vlastně
malý podnik (firma) nepotřebuje vlastnit ani žádné speciální prostředky. Pronajímá si provozování určité
aplikace na serveru poskytovatele.
Tento princip má hodně společného se základními principy servisně orientované architektury, kterou se budu
zabývat níže.

2. Servisně orientovaná architektura
Servisně orientovaná architektura patří k novým principům využívaných při stavbě podnikových systémů či
jednotlivých aplikací. Nejedná se však jen čistě o softwarovou architekturu. Se servisně orientovanou
architekturou se setkáváme při návrzích informačních systémů, popisu struktury podniku, nebo třeba také
v popisu fungování současného typu rodiny. Žijeme totiž v dobe, kdy vlastní práce jedince, ač se jedná o velký
podnik, nebo třeba jen člena domácnosti, je nahrazována najmutím externí služby. Současná společnost prochází
změnou, kdy lidé přestávají spoléhat na své všeobecné dovednosti a schnopnosti a rozvíjejí svou osobnost jen
v úzce specializovanách oborech. Potom následne pro vše co „neumí“ musí pro sebe najít príslušný substitut. To
vše vede k velkému rozvoji sektoru služeb.
Gála (Gála, 2006)definuje servisně orientovanou architeturu jako „formu techonlogické architektury, která je
založena na principu služeb.“ Jinou definice (Web Services and Service-Oriented Architectures) zase definuje
SOA jako soubor služeb, které vzájemně mezi sebou komunikují. Tato komunikace může v sobě zahrnovat
jednoduchou datovou výměnu, nebo může zahrnovat dvě nebo více služeb koordinující nějkaou aktivitu.
Zakladním stavebním prvkem tedy nejsou procesy, jak je tomu u procesní architektury, ale, jak už název
architetury napovída, jsou to právě služby.
Mišovi(Mišovič, 2007) definuje podnikovou službu jako jednotku aktivity, která může být složena z diskrétní
funkcionality, nebo z určitého počtu propojených procesů.
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Služby jako stavební jednotky nejsou příliž rozsáhlé, reprezentují vždy jen konkrétní funkcionalitu. Je tedy
jedndnoduché je určitým způsobem řetězit do větších celků, které je ale jednoduché v případě potřeby upravovat.
Vzniká tak flexibilita, která by v aplikační architekuře jen těžko dosažitrlná.
Služby teda představují určitou funkcionalitu reálného světa. Podstatou služby na rozdíl od procesů není samotný
proces, ale spíše výsledek, který tento proces po zadání požadavku přinese.
V servisně orientované archituře, jakož to softwarové architetuře se setkávám s tzv. webovou službou. Webové
služby jsou definovány jako softwarový systém navržený pro vzdálenou spolupráci počítačů přes síť. Nabízejí
standartní prostředek k spolupráci různých počítačových aplikací fungujících na různých platformách.
(W3C, 2004) Jejich fungování je založe no na posílání zpráv ve formátu XML.

3.

CRM z pohledu SOA

Současná komuputerizace malých podniků je postavená na komputerizačním modelu, který vychází z pojetí
funkcionality malého podniku na bázi procesů (jejich transakcí) a procesních setů:
 ERP,
 SCM,
 CRM,
 BI, …
a využívá soudobích informačních technologí.
Procesní set CRM je možno možno rozebrat na dílčí procesy, které pak mohou sloužit pro návrh samotných
služeb, ze kterých pak může být vystavěn výsledný informační systém.
CRM jako takové v sobě integruje čtyři primární procesy:
 řízení kontaktů (k automatizaci se používá technologie kontaktního centra – Contact Centre),
 řízení obchodu (k automatizaci tohoto procesu je určena funkcionalita SFA – Sales Force Automation,
včetně elektronického obchodování EB – E-Business),
 řízení marketingu (k automatizaci marketingového procesu se využívá technologie označované jako
EMA – Enterprise Marketing Automation) a
 servisní služby (k automatizačnímu řízení tohoto procesu je určena funkcionalita označovaná jako CSS
– Customer Service and Support).
(Všetička,2008)
Dekompozicí těchto primárních procesů bychom získáme sadu dílčích procesů, které se mohou stát základem
vytvářených služeb. Tyto služby pak mohou tvořit prvky stavebnice, ze které budou vytvářeny jednotlivé
aplikace. Pro bližší představu může posloužit následující příklad.
Systémy CRM jsou vlastně databázemi uchovávající informace o zákaznících podniku. Zahrnují v sobě procesy
shormžďování, zpracování, uložení a prezentace dat. Většina aplikací tedy bude potřebovat komuikovat
s databází. Zjišťovat již existující znalosti o zákazníkovi, tyto znalosti upravovat, či přidávat nové. V současných
aplikacích jsou tyto operace prováděny užitím přímých dotazů do databáze, což zvyšuje znalostní požadavky na
osobu zpravující funkcionalitu aplikace. Pokud bychom se na tento problém dívali z pohledu SOA. Můžeme tyto
databázové operace zaobalit službou, která bude již srozumitelná širšímu okruhu osob. Příkladem takovýchto
služeb může třeba být:
 podej_informace_o_zakaznikovy
 uloz_zakaznika,
 zobraz_data,…
Z podobných služeb pak bude možné samotnou aplikaci složit. To nepovede pouze, k přehlednosti kódu
aplikace, ale také k možnosti aplikaci jednoduše upravovat, záměnou jednotlivých dostupných služeb. SOA
umožňuje aby funkcionalita jednotlívých aplikací byla individuálně přizpůsobena a nenutí subjekt užívající daný
CRM systém pořizovat nějaké komplexní řešení.

Závěr
Servisně orientovaná architektura přináší nové pohledy na skladbu aplikací, jednotlivých informačních systémů.
Umožňují provozovateli, někdy i uživateli jednoduše si postavit vlastní informační systém na míru. Což může
být v řadě případů výhodné. Vlastností aplikací postavéných na základech serviseně orientované architektury je
schopnost jejich jednoduché a rychlé úpravy, dle akatuální potřeby. Na rozdíl od jiných koplexnějších řešení
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není v případě změny systému potřeba nakupovat nový software, ale jen pomoci drobného zásahu upravit
software stávající. CRM systémy jsou pro podniky, kteřé se snaží udržet se na trhu a být pro své zákazníky stále
zajímavými, velice důležité. Jejich zjednodušení, které SOA nabízí, může i menším podnikům přinést možnost
využívat taková řešení, která přímoodpovídají jejich požadavkům.
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Informační zdroje pro řízení konkurenceschopnosti
Dagmar Vránová
Abstrakt: Příspěvek přinese základní informace o oboru Competitive Intelligence (CI - konkurenční
zpravodajství, konkurenční inteligence). Představí možné řešení informačního systému pro CI, fáze tzv.
zpravodajského cyklu, vyzdvihne nejdůležitější informační zdroje, které by neměly v systému CI chybět.
Zároveň se bude stručně věnovat mapování trhu informačních služeb v České republice s cílem ukázat, jaké
možnosti technologického napojení mohou firmy a instituce využít, aby jim data do informačního systému
plynule proudila. Na závěr se zmíní o možnostech SW nástrojů, které jsou pro potřeby CI na trhu.
Klíčová slova: Konkurenční zpravodajství, konkurenční pozice podniku, informační zdroje, monitoring
obchodních partnerů, informační služby, řízení znalostí
Summary: This paper brings basic information on discipline Competitive Intelligence (CI). It presents a possible
solution of CI information system, phases of intelligence cycle. It mentions most important information sources
that should not be missed in CI system. Along this, a brief mapping of information services market in the Czech
Republic will point possibilities of technological linkage for companies and institution in order to provide
a fluent dataflow. At the end, possibilities of SW tools for CI available on Czech market are presented.
Key words: competitive intelligence, enterprise competitive position, information sources, business partner
monitoring, information services, knowledge management

Úvod
Podnikatelé v ČR jsou vystaveni ostrému konkurenčnímu boji. Uspět v ekonomickém prostředí plně otevřeném
vlivům globálních trhů, s minimem regulačních opatření a celních bariér, klade na podnikatele velké nároky.
Cestou k vybudování a udržení dobré konkurenční pozice je bezesporu zapojení informačních a komunikačních
technologií. Řada firem vybudovala podnikové informační systémy, které napomáhají řízení výroby, obchodu,
upevňování vztahů se zákazníky a k podpoře manažerského rozhodování. Jejich společným problémem ale bývá
často to, že využívají především interní data a jsou standardně vytvářeny pro podporu řízení interních procesů
zaměřených na rozhodování o operativním chodu organizace. Mnohem méně pozornosti je věnováno vytváření
informačních systémů pro sledování externího okolí firmy, pro podporu strategického rozhodování, pro
systematické budování dobré konkurenční pozice a udržení konkurenceschopnosti firmy v tvrdém konkurenčním
boji.
V České republice se podobně jako v jiných státech konkurenční prostředí za poslední roky radikálně změnilo.
Výzvy, kterým musely podniky čelit v období přechodu od centrálně řízené ekonomiky k ekonomice tržní,
v posledních měsících ještě zesílila celosvětová ekonomická krize. Konkurenční boj se dramaticky přiostřil.
Procesy jako sledování a vyhodnocování informací o dění na finančních i komoditních trzích, o vývoji cen
surovin, o finančním zdraví a spolehlivosti obchodních partnerů, o změnách v legislativě, o krocích konkurentů,
o nových technických trendech, změnách v chování spotřebitelů apod. jsou nutností, bez které již dnes žádný
manažer nemůže řídit svůj podnik. Vynořují se však další otázky: jaké informace sledovat, jaké informační
zdroje používat, jak si zajistit pravidelný přísun informací, jak je dále zpracovávat a analyzovat, jaké výstupy pro
manažerské rozhodování z nich vytvářet a jak docílit, aby celý systém spolehlivě fungoval. Nestačí k tomu jen
pokročilé technologie, ale jsou nutné hluboké znalosti o metodách práce s informacemi. Kdo umí v dnešní době
informace získat, zpracovat a využít, vytvoří si bezesporu pro sebe silnou konkurenční výhodu.

Competitive Intelligence jako součást systému řízení firmy
Odpovědi na výše uvedené otázky může pomoci najít celý soubor specifických manažerských znalostí, které se
v souhrnu nazývají Competitive Intelligence. Výraz se do češtiny většinou nepřekládá a zavedl se pod zkratkou
CI. Občas se však lze setkat s českým termínem „konkurenční zpravodajství“ nebo „konkurenční inteligence“.
CI obecně znamená shromažďování informací o okolí podniku, o prostředí, v němž daný podniky působí a je
nucen konkurovat, jejich vyhodnocování a využívání pro manažerské rozhodování. Existuje několik definic CI,
od velmi prostých až po vědecky sofistikované. Renomovaným zdrojem výkladu pojmu je např. celosvětová
organizace SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals): CI je proces monitorování konkurenčního
prostředí a analýzy zjištění v kontextu vnitřních podmínek podniku pro účely podpory rozhodování. CI umožňuje
vrcholovému managementu ve firmách všech velikostí rozhodovat na základě lepších informací o veškerém dění
ve firmě, od marketingu, výzkumu a vývoje, investičních rozhodnutí až po dlouhodobé podnikatelské strategie.
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Efektivní CI je nepřetržitý proces zahrnující legální a etický sběr informací, analýzu, která se nevyhýbá ani
nepříjemným závěrům, a kontrolované šíření akceschopné inteligence k tvůrcům rozhodnutí.
CI je někdy zařazována jako součást nadřazené kategorie Business Intelligence, která je chápána jako skupina
prostředků a idejí podporující všechny oblasti manažerského rozhodování s důrazem na zlepšení informovanosti
manažerů na všech stupních řízení.
Samotný pojem „intelligence“ má v češtině několik významů. Překládá se jako „zpravodajství, zpravodajská
činnost“ nebo dokonce „špionáž“, dalším jeho významem je „zpráva“ nebo „informace“ a konečně se chápe jako
„inteligence“ ve smyslu „důvtip, rozum, porozumění, vzdělanost“. Pro činnost systematického sběru, zpracování
a analýzy informací se vžil pojem „zpravodajství“.

Členění oboru CI
Velmi by se mýlil ten, kdo by pod pojmem CI chápal jen disciplinu „monitorování konkurence“, která je běžnou
součástí marketingových strategií. CI zahrnuje více dílčích disciplín:
Competitor Intelligence- podrobné získávání a vyhodnocování informací týkajících se přímo jednotlivých
konkurentů (tedy ne na systémové prostředí jako celek, ale na jednotlivé hráče na trhu)
Customer Intelligence – zpravodajství o zákaznících, a to současných i potenciálních budoucích, o jejich
zvyklostech, nákupním chování a faktorech, které ho ovlivňují
Market Intelligence – zpravodajství opírající se o informace z trhu, o jeho trendech, charakteristikách, vývoji,
velikosti, tržních podílech apod.
Supplier Intelligence – zpravodajství o dodavatelích, jejich postavení, systémových podmínkách, inovační
aktivitě, cenové politice, spolehlivosti a bonitě
Partner Intelligence – získávání a vyhodnocování informací o obchodních partnerech s ohledem
na předpokládaný budoucí vývoj
Technical Intelligence – zpravodajství o novinkách v technickém a technologickém vývoji (informace
o vynálezech, patentech, nových technických řešeních apod.)
Obr. 1: Vztahy CI k dalším oborům „Intelligence“

Business
Competitive
Competitor Intelligence
Customer Intelligence

Supplier Intelligence

Market
Partner Intelligence
Technical Intelligence

Procesy v CI
CI se skládá z mnoha dílčích procesů, které se obvykle dělí do 4 fází označovaných též jako fáze
zpravodajského cyklu.
1. fáze - plánování a řízení: v této fázi je třeba identifikovat informační potřeby pro podporu rozhodování
vyplývající z cílů organizace, stanovit priority. Je třeba přesně definovat, čím se má daná firma zabývat, co je
pro ni klíčové a jaké znalosti by měla mít, aby se mohla správně rozhodnout. Z této analýzy informačních zdrojů
vyplyne, které informace bude potřebovat a kde by se daly získat. Následuje formulace jasného zadání a plán
- 141 -

toho, jak se získanými informacemi naložit, jak je zpracovat, analyzovat, transformovat. Je samozřejmě velmi
žádoucí, aby osoba zodpovědná za CI v organizaci byla součástí vrcholového managementu a měla možnost se
podílet na rozhodovacích procesech firmy.
2. fáze – sběr dat a informací: předpokladem je, že vhodné typy informací a informační zdroje byly
identifikovány ve fázi plánování – jinak bude sběr dat chaotický. Součástí této fáze bude i testování relevance
a kvality daného informačního zdroje, protože fáze plánování toto nemusí detailně odhalit. Obecně se tvrdí, že
cca 90 % všech potřebných informací lze najít ve veřejně dostupných (tzv. otevřených) zdrojích, avšak kromě
dostupnosti zde bude hrát roli i technické zpracování dat, jejich kvalita, aktuálnost, formáty, ve kterých jsou
dodávány, distribuční cesty, technické možnosti pro začlenění externích dat do vnitřního informačního systému
a jejich další zpracování apod. Někdy se ukáže, že veřejně dostupná data jsou sice k dispozici třeba zadarmo, ale
s jejich přenosem do interního informačního systému a následným zpracováním je tolik starostí, že se vyplatí
koupit si již předzpracovaná data od některého komerčního poskytovatele.
3. fáze – analýza: v této fázi je třeba odhalit, co nám vlastně nashromážděná data přinesla, jaké poznatky z nich
lze vytěžit a jak nám mohou pomoci při rozhodování. Právě analytická fáze odlišuje zpravodajství od prostého
sledování (monitoringu). Ke slovu se dostávají různé analytické softwarové nástroje a samozřejmě lidský um
a schopnosti analytika. Ten zhodnotí význam informací pro firmu a zformuluje závěry.
4. fáze – distribuce a komunikace: v této fázi se transformují výsledky analýzy do formy srozumitelné
koncovým uživatelům a v různých formách se předávají tvůrcům rozhodnutí. Využívají se k tomu různé SW
nástroje na tvorbu reportů, grafické znázornění, vizualizaci vztahů apod.
Obr. 2: Fáze zpravodajského cyklu

V čem může CI pomoci podnikům
Hlavní přínosy CI pro strategické rozhodování:
•

odhalení největších konkurentů v daném prostředí, jejich silných a slabých stránek, rozpoznání jejich
strategických záměrů, monitorování jejich kroků a změn na trhu

•

hledání slabých stránek konkurence, předvídání budoucího jednání a nastínění způsobů, kterými možno
konkurenta ohrozit

•

identifikace slabých stránek vlastní firmy, kterých by mohla konkurence využít, návrh kroků k jejich
eliminaci

•

včasné pravidelné dodávání důležitých zpráv a varovných signálů pro vrcholový management, zejména
o vzniku rizik, která mohou ohrozit postavení podniku

Zdroje informací pro CI
Při hledání vhodných informačních zdrojů pro CI se setkáme v různých státech s rozdílnými podmínkami.
Na nových, vznikajících trzích (emegring markets) panuje většinou neprůhledné právní prostředí, relevantní
- 142 -

informace nejsou k dispozici a podnikatelské prostředí je ovlivněno korupcí. Naopak na vyspělých trzích bývá
informací dostatek, jsou k dispozici různé komerční informační služby vysoké kvality a průhledné systémové
prostředí. Existuje mnoho úhlů pohledu na zdroje informací, např.:
•
•

Primární zdroje (informace z první ruky)
Sekundární zdroje (zprostředkované přes někoho)

•
•

Interní zdroje firmy (obsahující interní i externí informace uchovávané ve firmě)
Externí zdroje (vyskytující se v okolí firmy)

•
•

Publikované zdroje (v papírové nebo elektronické formě)
Nepublikované zdroje (znalosti uchovávané v myslích lidí)

•
•

Zdroje ve veřejném sektoru (informace poskytují veřejné instituce nebo úřady veřejné správy)
Zdroje v soukromém sektoru (informace poskytují soukromé subjekty)

•
•

Zdroje bezplatné (informace jsou poskytovány zdarma)
Zdroje placené (informace jsou poskytovány za poplatky)

•
•

Zdroje otevřené (jsou k dispozici všem, nejsou tajné)
Zdroje uzavřené (jsou k dispozici jen pro určitý okruh uživatelů, důvěrné a utajované informace)

Podobně existuje i několik možností klasifikace informací a dat. K základním typům patří dělení na
•
•

Kvalitativní informace (jsou závislé na kontextu)
Kvantitativní informace (vyjádřené čísly a ukazateli)

•
•

Interní informace (vypovídající o vlastní firmě)
Externí informace (vypovídající o okolí a prostředí)

•
•

Tvrdá data (čísla, explicitně vyjádřená fakta)
Měkká data (dohady, spekulace, intuice, šeptanda)

Z hlediska možností získávání dat se hovoří o dvou základních metodách:
•
•

Získávání dat od stolu (desk research)
Získávání dat v terénu (field research)

Chceme-li informace pro CI získávat systematicky, musíme posoudit případný informační zdroj ještě např.:
•
•
•
•
•

podle obsahu (hospodářské, marketingové, právní, geografické….)
podle dostupnosti (offline, online)
podle formy (textové, hlasové, obrazové, datové)
podle nosiče (tištěné, na nosičích (CD, DVD…), v komunikačních sítích
podle aktualizace (průběžná, dávková aktualizace dat

Není cílem této přednášky podat vyčerpávající přehled o všech možných informačních zdrojích pro všechny dílčí
disciplíny CI, a už vůbec ne v globálním celosvětovém pokrytí. Pro základní přiblížení problematiky na této
konferenci jsem vybrala jako příklad přehled informačních zdrojů pro získávání informací o konkurentech
a obchodních partnerech (tedy o jiných firmách) v ČR.

Získávání informací o konkurentech a obchodních partnerech pro potřeby CI
Monitoring konkurence patří k běžným podnikovým procesům, avšak je mnohdy úsměvné, jak nedokonalými
metodami je tento proces zajišťován. I některé velké a renomované firmy sledují informace o svém tržním okolí
nahodilým vyhledáváním informací na internetu, vrcholem bývá placená služba monitoringu médií nastavená
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na předem vybraných několik klíčových slov. Pověstné „googlování“ je používáno pro každou příležitost
s přesvědčením, že tuto činnost zvládne i administrativní asistent. Moderní metody CI jsou spíše výjimkou.
Získávání a shromažďování dat o konkurentech ale nemá smysl, pokud není následováno kvalifikovanou
analýzou a pochopením všech podstatných skutečností, které nám mají otevřít oči a posunout nás směrem ke
správnému rozhodování o další podnikatelské strategii či operativních krocích. Bez informační analýzy slouží
sebedokonalejší technologický systém k pouhému bezúčelnému hromadění dat. A dále, informace
o konkurentech nemohou být vytrhovány z oborového a teritoriálního kontextu. Proto by měly být v ohnisku
zájmu monitorovacích systémů nejen informace o konkurenčních firmách, ale také informace o oborech a území,
která nás při podnikání zajímají.

Kde hledat informace o konkurentech, obchodních partnerech a jiných firmách
Samotné firmy
Možná nás překvapí, že nejvíc informací o sobě poskytují firmy samotné, ať už na základě zákonem stanovených
informačních povinností nebo v rámci svého běžného působení na trhu. Marketingové kampaně, inzerce
a reklama, sponzoring, webové stránky, PR aktivity, publicita v médiích – to vše, pokud je správě sledováno
a vyhodnocováno – vypovídá o firmě mnohé.
Vlastní zaměstnanci
Dosud málo doceněným zdrojem informací o jiných firmách jsou informace získávané prostřednictvím vlastních
zaměstnanců. Je to zejména obchodní personál, který by měl nejen nabízet a prodávat, ale také sledovat
charakteristiky partnerů při obchodním jednání. Existuje mnoho typických znaků, které indikují, jaká firma
doopravdy je. Patří k nim např. sídlo firmy, uspořádání interiéru, vzhled a chování zaměstnanců, pořádek,
dodržování slibů a mnoho dalších. Obchodní personál by měl být vyškolen k systematickému sběru těchto
podpůrných informací a jejich zaznamenávání do klientských databází. Rovněž zaměstnanci, kteří přišli z jiných
firem, mohou být cenným zdrojem informací, jak o konkurentech samotných, tak o trhu jako takovém.
Zákazníci
Zákazníci nám mohou leccos prozradit o kvalitě výrobků konkurentů, o spokojenosti s jejich službami, o cenové
politice čí obchodní strategii. Informace se k nám mohou dostat jednak prostřednictvím vlastní obchodní sítě, ale
také prostřednictvím spotřebitelských webů, blogů apod.
Dodavatelé a obchodní partneři
Tyto subjekty mají většinou rozsáhlé kontakty v celém oboru. Jejich rozvojové záměry mohou přinést další
informace o perspektivách oboru jako celku.
Výzkumy trhu
Dalším standardním zdrojem jsou cílené marketingové výzkumy. Ty jsou orientovány na řadu oblastí, např.
na vnímání naší či konkurenční značky, cenového monitoringu na určitých trzích, na účinnost reklamní
kampaně, spokojenost zákazníků apod. Výzkumné agentury k tomu využívají řadu technik kvalitativního
a kvantitativního marketingového výzkumu a jejich analytické zprávy mohou přinést cenné informace týkající se
konkurence i pozice dané firmy vůči ní.
Zjišťování na místě
Představuje prověření okolností a zjištění informací přímo na místě, kde daný subjekt působí (tzv. on-site
investigation, on-site report). Lze k tomu využít např. vlastních spolupracovníků (najatých speciálně na tuto
práci), služeb agentur na výzkum trhu (kteří využívají např. výzkumnou techniku Mystery shopping) nebo služeb
detektivních kanceláří. Je však nutné zdůraznit, že i služby detektivních kanceláří musí být poskytovány
v souladu se zákony a etickými principy této práce.
Knihy
I v současné době elektronických médií značná je část informací uchována v knihách (i když i ony se také již
poskytují v elektronické podobě). Nalezneme v nich většinou teoretické znalosti a praktické návody z různých
oblastí. Jako knihy vycházejí např. reporty zemí, analytické přehledy, technologické výhledy apod. I v nich se dá
objevit mnoho informací o jednotlivých firmách, ale zejména o vývoji oborů a teritorií.
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Média
Dnešní doba je někdy označována jako doba mediální. Co není v médiích, jako by neexistovalo. Vznikají stále
nové kanály masové komunikace, ze kterých mají pro potřeby pravidelného získávání informací i konkurentech
pro potřeby CI význam zejména všeobecné a ekonomické zprávy, publicistické pořady, rozhovory, komentáře.
Z titulů pak denní tisk, ekonomické časopisy a odborné časopisy zaměřené na obory našeho zájmu. Cenným
zdrojem informací z médií je i inzerce, reklama, sponzoring různých aktivit a akcí (Tady sáhneme i po
společenských a volnočasových časopisech). I tyto PR aktivity mohou o našich konkurentech prozradit, zda
hledají nové zaměstnance, zda uvádějí na trh nový výrobek, zda investují peníze do dalších aktivit. Kromě
masových médií jsou velmi zajímavá i méně rozšířená média, jako jsou oborové zpravodaje, věstníky asociací
a průmyslových svazů nebo firemní časopisy.
Asi nikdo není schopen vlastními silami sledovat všechna média. Proto je dobré objednat si službu monitoringu
médií, která umožňuje pravidelnou dodávku relevantních článků i přepisů audiovizuálních informací na dané
téma v elektronické formě. Mezi poskytovatele služby monitoringu médií v ČR patří např. Anopress, Newton
Media nebo Anneca.
Internet
Ačkoliv je internet řazen do skupiny médií, jeho postavení je v dnešní době výlučné. Slouží několika účelům:
jako nosič informací, jako nosič reklamy, jako nosič zábavy i jako prostředek komunikace a interakce mezi
lidmi. Mnozí tvrdí, že na internetu se dá najít všechno, a mají téměř pravdu. Problémem ale je, zda umíme dobře
hledat. Kromě všeobecně rozšířeného Google a dalších známých vyhledávačů existuje celá řada sofistikovaných
metod a technik vyhledávání na internetu. Je třeba se naučit posuzovat spolehlivost vyhledaných informací
a jejich správnost. Kromě textových informací je nutno se nyní věnovat i vyhledávání obrazových a zvukových
informací. Na významu získávají weby vytvářené přímo uživateli internetu. Nevíte, zda někdo nevystavil
na YouTube vidoe o firmě, o kterou se zajímáte (nebo o vaší firmě?). Kapitolou samou pro sebe pak jsou
komunitní weby, blogy a internetové diskuze.
Databáze firem
Firemní databáze jsou velmi rozšířenou formou poskytování informací. Je třeba rozlišovat, kdo databázi
sestavuje a za jakým účelem. Velkou vypovídací hodnotu mají oficiální seznamy a rejstříky ekonomických
jednotek (firem, podnikatelů apod.) vedené na základě zákona veřejnými institucemi. Patří k nim Obchodní
rejstřík, Živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů, insolvenční rejstřík, registr kvalifikovaných
dodavatelů a mnoho dalších. V ČR může každý využívat výhody bezplatného zpřístupnění těchto oficiálních
evidencí na internetu.
Kromě toho se vyskytuje na trhu celá řada databází firem sestavovaných a poskytovaných soukromými subjekty.
Tyto firemní databáze se v zásadě dělí na 2 skupiny: kreditní databáze a marketingové databáze. Liší se tím, že
do kreditní databáze si její poskytovatel získává data na základě vlastního sběru a nevyžaduje za umístění
záznamu do databáze žádný poplatek, platí pouze uživatel databáze. Záznamy v marketingových databázích
a katalozích si firmy u poskytovatele platí. Nenechme se zmást tím, že některé firemní databáze čí katalogy jsou
pro uživatele k dispozici zdarma. Poskytování informací zdarma patří k běžným obchodním modelům
na informačním trhu. Poskytovatel si tržby generuje jinou formou, např. umístěním placeného inzerátu jiné
firmy. Při výběru dodavatele placené firemní databáze je třeba být velmi obezřetný a vybírat si takové
poskytovatele, kteří nabízejí kvalitní a prověřené hospodářské informace s přidanou hodnotou. (Např. vypočtené
indikátory kreditního rizika, alerty, zasílání signálních informací apod.). K prověřeným dodavatelům kreditních
databází o firmách patří např. firmy D&B, Coface, CCB – Czech Creidt Bureau, Creditinfo Czech Republic,
ČEKIA, Creditreform, Internet Securities a další.
Patenty
Informace o patentech patří k velmi žádaným zdrojům pro CI. Z patentové literatury se lze dozvědět mnohé,
např. kolik obchodních značek a v jakých státech si náš konkurent zaregistroval – podle toho můžeme usuzovat,
na jaké trhy se chystá expandovat. Zjistíme patentové přihlášky, průmyslové vzory a další informace souhrnně
označované jako průmyslové vlastnictví. V ČR je databáze patentů dostupná na stránkách Úřadu průmyslového
vlastnictví www.upv.cz.
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Doménová jména
Z vlastnictví doménových jmen lze usuzovat. Které aktivity či nové výrobky náš konkurent využívá nebo
plánuje. Výhodou jsou takové evidenční systémy doménových jmen, které umožní vyhledávat doménová jména
podle majitele (např. http://www.domaintools.com/)
Tiskové zprávy
Tiskové zprávy firem jsou určeny médiím. Ne všechny tiskové zprávy, které firmy vydají, se ale do médií
dostanou. Existují služby komerčního šíření tiskových sdělení, tzv. PR servisy, které umožní vyhledávat tiskové
zprávy podle firem, tématu či období. K PR službám v ČR patří např. Protext, Press servis, FeedIT.cz, Pressweb
a další.
Šedá literatura
Jsou to dokumenty, které nelze získat v běžné distribuční síti (na knižním a mediálním trhu), např. analytické
zprávy, konferenční referáty, prezentace, různé odborné práce studentů apod. Nejsou vydány jako oficiální
publikace (knihy, časopisy), ale nejsou utajované. Lze je objevit v knihovnách a studovnách vysokých škol,
ve formě sborníků z konferencí, u poradenských a analytických firem apod. V ČR se realizuje projekt Národní
úložiště šedé literatury (nusl.stk.cz).
Databázová centra
Protože informací neustále přibývá (hovoří se o přetížení informacemi – overload) a je třeba s nimi nějak
rozumně nakládat, začali někteří poskytovatelé koncentrovat nabídku od několika producentů do jednoho
systému, který pak nabídli uživatelům. Tato databázová centra či informační centrály nabízejí přístup
k informacím od desítek až stovek producentů z celého světa. V systémech jsou uloženy informace od článků
publikovaných v odborných časopisech přes běžné zpravodajství až po hospodářské databáze. Služby těchto
celosvětově působících poskytovatelů je možno si objednat i v ČR, např. přes firmu Albertina Icome Praha.
K nejvěhlasnějším poskytovatelům těchto služeb patří nadnárodní firmy Thomson, The Economist,
Marketresearch.com, CRIF, které nabízejí megadatabáze s obsahem od dalších stovek producentů. Za všechny
můžeme jmenovat např. NewsRoom, Profound, Dialog/Datastar, Tradstat, Euromonitor, Economist Intelligence
Unit, Factiva, Skyminder aj.
Veřejný sektor
Veřejný sektor produkuje obrovské množství informací, které potřebuje ke své činnosti, k plnění svých
veřejnoprávních úkolů. Současný trend směřuje ke stále větší otevřenosti veřejné správy vůči občanům, kteří si
veřejný sektor platí. Informační technologie umožňují poměrně snadné zveřejňování informací, rozvíjí se
eGovernment. Zákon o svobodném přístupu k informacím, tzv. Informační zákon č. 106/1999 Sb. zajišťuje
občanům právo neutajované či jinak nechráněné informace svobodně získávat a kontrolovat tím výkon úředníků.
Poskytování informací pro účely jejich dalšího využití (anglicky Re-use of Public Sector Information) již je
v naší legislativě rozpracováno mnohem méně, i když tato problematika patří k významným prioritám Evropské
unie a je zakotvena i v Lisabonské strategii. Evropský parlament dokonce vydal směrnici č. 2003/98/EC
o opakovaném využití informací veřejného sektoru, která byla (byť poněkud formálně) začleněna do českého
právního řádu právě novelizací zmiňovaného Informačního zákona.
Požadavky občanů (a tedy i podnikatelů) na informace mohou veřejné instituce uspokojit dvojím způsobem:
poskytnout informaci na žádost nebo ji zveřejnit. Za zveřejnění je považováno např. vyvěšení na úřední desce,
publikace v oficiálním věstníku, zpřístupnění informace v úřadovně a zejména publikace informací na internetu.
Právě posledně jmenovaný způsob zveřejnění má asi nejblíže k informační službě současné technologicky
vyspělé doby. Zmínili jsme se už o registrech firem a patentových informacích, připojme ještě např. Katastr
nemovitostí, registr adres či geoinformace.
Ze světových zdrojů můžeme zmínit např. databázi OECD (www.sourceoecd.org) nebo informační zdroje OSN.
I v nich lze najít spoustu informací využitelných pro CI.

Možnosti technologického napojení zdrojových dat do CI
Analýza informačních zdrojů a objevení vhodných poskytovatelů dat ještě nezaručuje úspěch CI. Je potřeba najít
systém, který data získává průběžně a udržuje naši interní databázi informací o konkurentech v aktuálním stavu.
Lze k tomu využít několika technologií, např. RSS kanály pro informace publikované na webu nebo SW
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aplikace na automatizované stahování dat, web data extractory a parsery. Při automatickém dolování dat
z webových stránek se ale můžeme setkat s řadou potíží. Např. veřejný sektor omezuje počty záznamů, které je
dovoleno stáhnout. Při distribuci dat stále nejsou odepsány ani magnetické nosiče, jako CD ROM nebo DVD.
Někteří poskytovatelé nabízejí informace ve formě strukturovaných dokumentů (reporty, zprávy, profily),
někteří ale nabízejí přímo datové výstupy ve formě exportovaných souborů nebo webových služeb. Je třeba mít
na paměti, že získaným datům je třeba věnovat pozornost v následném procesu čištění dat, aby byla do interního
systému uložena pokud možno kvalitní data.

SW nástroje pro další zpracování informací v CI
Na trhu existuje množství SW produktů, které umožňují s informacemi získanými v rámci CI dále nakládat
za účelem jejich analytického zpracování a prezentace výsledků. Využívají pokročilé informační technologie,
jako jsou relační a objektové databáze, datové sklady, rozpoznávání hlasu a obrazů, fultextové vyhledávání,
vizualizace vztahů a vazeb, ontologie, mapy témat apod. Konkrétní produkty kombinují několik těchto
technologií a umožňují
• Pravidelný přísun informací do CI informačního úložiště
• Indexování a další datové zpracování
• Propojení informací s daným kontextem
• Snadné vyhledávání informací podle nejrůznějších kritérií
• Atraktivní prezentaci výsledků ve formě srozumitelné pro uživatele
Hotové řešení pro CI však na trhu nenajdeme. Je třeba ho vždy vytvořit na základě analýzy uživatelských potřeb
a s ohledem na možnosti v daném okamžiku. Jako základ mohou sloužit např. produkty a řešení firem Tovek
(ARMS), Comintell (Knowledge Xchanger) a renomovaných systémových integrátorů.

Závěr
Jednou z největších výzev, kterým v současnosti manažeři čelí, je přijít na to, jak se vyrovnat s konkurencí.
Klíčem je nikoliv objevení systému sběru informací, ale systému jejich analýzy. Teprve data přetvořená
v informace a ve znalosti nám umožní proniknout do tajů trhu a získat výhodu nad našimi rivaly.
Informace, které potřebujeme k tomu, abychom se udrželi na čele před našimi konkurenty, se nacházejí všude
okolo nás. Data a informace dnes nalézáme poměrně snadno, ale máme dostatek schopností je využít
a proniknout k podstatným znalostem o konkurentech? Transformace informací v inteligenci je forma umění
zahrnující kreativitu, kritické myšlení a okamžitou reakci v momentě, kdy odhalíme hodnotná fakta o našem
konkurentovi.
Ucelené systémy CI nejsou v českých firmách zatím příliš rozšířené. I když se čas od času využívají dílčí metody
CI v odděleních marketingu či řízení rizik, málokterý podnik má vytvořený skutečný systém. Ten je založen
na důkladné analýze vhodných informačních zdrojů, z nichž by bylo možno informace o konkurenci čerpat, dále
na posloupnosti technologií, které ze surových dat tvoří spolehlivé a relevantní informace, následuje soustava
analytických metod, které informace vyhodnocují a transformují, načež je systém završen prezentací informací
koncovým uživatelům, většinou tvůrcům rozhodnutí a manažerům.
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Současnost a budoucnost marketingových informačních systémů
František Smrčka
Abstrakt: Článek analyzuje současný CRM (Customer Management Relationship) a marketingový software,
dodávaný v rámci informačních systémů do českých firem.
Na základě této analýzy jsou definovány klady a zápory současného softwaru. Dále bude popsán budoucí vývoj
těchto marketingových systémů, který se ubírá cestou servisně orientovaných a webových služeb. Bude navržen
systém, který poskytuje externí služby. U tohoto systému je ukázána jeho architektura a popsány vlastnosti jeho
součástí.
Klíčová slova: marketingový proces, analýza, současný software, CRM, zákazník, integrace, Servisně
orientovaná architektura
Summary: This contribution deals with an analysis of current CRM (Customer Management Relationship) and
marketing software, which is supplied within the information systems to Czech companies. In terms of the
analysis there are defined accomplishments and negatives of the present software. Next the future progress of
these marketing systems will be described, which heads for service oriented and web services. There will be
designed a system, there provides external service. It is shown the architecture of this system will be shown and
properties will be described.
Key words: marketing process, analysis, present software, CRM, customer, integration, Service Oriented
Architecture

Úvod
V dnešní době je snaha řadu důležitých podnikových procesů zpracovávat pomocí počítače. Mezi tyto procesy
určitě patří procesy marketingu. První verze IS velkých podniků vznikaly často nesystematicky. Skládali se často
z částí různých dodavatelů. Integrace a údržba dat byla v těchto systémech byla velice problematická. Dnes je
naopak situace taková, že firmy nakupují více softwarových balíků nebo balíčku od jednoho dodavatele. V tomto
případě zůstává podnik závislý na tomto dodavateli, protože i v tomto případě zůstává problém integrace balíků,
koupeného od jiného výrobce.
Abychom tedy mohli správně počítačově zpracovávat marketingové procesy, je nutné provést analýzu
současného software pro marketingové procesy. Pro analýzu budou vybrány CRM (Customer Management
Relationship) a marketingové informační systém, používané v České republice. Budou uvedeny marketingové
procesy, které tento software obsahuje a také ty, které na současném trhu chybí. Dále bude proveden rozbor
architektur a platforem, na kterých tyto software pracují.
Výsledky analýzy vedou k závěru, že řada marketingových procesů v současném softwaru chybí nebo jsou
implementovány nedostatečně. Také architektura současných marketingových software neodpovídá
celosvětovým trendům, mířícím k webovým službám a k servisně orientované architektuře.

Cíl a metodika
Cílem článku je provést analýzu současných softwarů pro marketingové procesy a určit jejich trendy vývoje.
Na českém trhu je k dispozici asi 80 softwarových CRM a marketingových produktů, ze kterých bylo pro
analýzu vybráno 30. Kriteriem pro tento výběr byl počet firem, které tento software používají a jejich reference.
Pro analýzu byly vybrány softwarové produkty od následujících dodavatelů:
Tabulka 2 Seznam softwarových dodavatelů, jejich produktů a www stránek
Název software
ABRA Gx

Výrobce
ABRA Software a.s.

Internetové stránky
www.abra.eu

Atollon Shark CRM

Atollon Limited

www.atollon.com

Bílý Motýl

BM Servis s.r.o.

www.bm.cz

Business Connect

MIKROS, a.s.

www.mikros.cz

Business Report

EasySoft s.r.o.

www.easysoft.sk

BYZNYS Win (modulCRM)

J.K.R., spol. s r.o.

www.jkr.cz
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Cleverlance CRM

Cleverlance Enterprise
Solutions

www.cleverlance.com

Clientele 8.0

Epicor Software Corp.

www.epicor.com

CompSale

Timone Management s.r.o

www.crmsoftware.cz

10CRM INFOpower

RTS, a.s.

www.rts.cz

CRM suite - update.seven

update software AG

www.update.com

CRM.360, Purity.360

Adastra, s. r.o.

www.adastra.cz

Databox CONTACT Prof. 5

SYSTEGRA s.r.o.

www.systegra.cz

EPASS

EPASS s.r.o.

www.epass.cz

eWay CRM

MEMOS Software s.r.o.

www.memos.cz

Exact Synergy Enterprise

Exact Software

www.exactsoftware.com

Helios Green

LCS International, a.s.

www.helios.eu

I6

CyberSoft, spol. s r.o.

www.cybersoft.cz

IFS Aplikace

IFS AB

www.ifsworld.com

Informační systém K2

K2 atmitec s.r.o.

www.K2atmitec.cz

InTouch CRM

ANNECA s.r.o.

www.anneca.cz

KARAT CRM

KARAT Software a.s.

www.karatsoftware.com

Maximizer Enterprise 9

INFO NAVIGATOR s.r.o.

www.max.co.uk

Microsoft APERTUM CZ

Technosoft spol. s r.o.

www.apertum.com

Microsoft s.r.o.

www.microsoft.com/cze/Dynamics

Microsoft Dynamics CRM
myAVIS™

KVADOS Mobile Solutions
s.r.o.

www.myavis.com

OpenMinder

OpenOne, a.s.

www.openone.cz

Quattro

RIVER DATA s.r.o.

www.riverdata.cz

Smart4Web 3.0

M2000 spol. s r.o

www.m2000.cz

SmartCRM 2.0

Smartdata,s.r.o.

www.smartdata.cz

Zdrojem pro výzkum byly především informace z internetových stránek jednotlivých výrobců s demoverzemi
produktů. Další důležitých zdrojem byly materiály a informace získané na mezinárodní výstavě Invex
za poslední tři roky. Mezi hodnotné zdroje informací je nutné započítat zpravodajský portál časopisu IT Systems
na adrese: http://www.systemonline.cz/ [1].
Analýza u softwarových produktů se zaměřila na to, zda zkoumaný software obsahuje tyto části:
•

sběr a vyhodnocování statistických údajů

•

podpora List Managementu (seznamy zákazníků, dodavatelů, jejich import a export)

•

automatizované plánování marketingové kampaně na základě analýz zákazníků

•

příprava rozpočtů plánovaných kampaní a sledování jejich plnění v průběhu kampaně

•

přesné zacílení kampaní na vybrané zákazníky nebo skupiny

•

realizace tržních testů (náhodný výběr zákazníků z cílové skupiny)

•

definování metriky, podle nichž bude hodnocena úspěšnost kampaně

•

realizace jedné kampaně několika komunikačními kanály najednou

•

analýza průběžných výsledků probíhajících kampaní

•

integrace s aplikacemi přímo souvisejícími se zákazníky (call centrum, servis, podpora, ...)

•

hodnocení výsledků kampaně pomocí různých metrik a kritérií

•

podpora řízení a realizace propagačních akcí

•

přístup ke všem relevantním informacím o obchodním případu

•

řízení vývoje obchodního případu na základě stanovené metodiky

•

přístup k základně informací (katalogy, ceny, konkurence, ...) přes web

•

zdokonalování prodejních a servisních procesů
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•

vyhodnocování efektivity prodejních a servisních procesů

•

grafická evidence procesů a organizačních struktur

•

simulace procesů a trasování procesů

•

měření efektu CRM systému

•

pronájem systému po Internetu (ASP)

•

architektura systému

•

platforma systému - operační systém serveru

MATERIÁL A METODY
V následujících třech grafech jsou uvedeny výsledky zastoupení marketingových procesů v jednotlivých
softwarech. Bylo zkoumáno 30 programových produktů, a tedy maximální hodnota by byla rovna 30.
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Graf 9 Třetí část zkoumaných vlastností software
V následující tabule jsou uvedeny četnosti jednotlivých architektur zkoumaných softwarů. V některých
případech výrobce vyrábí softwarový produkt s více architekturami.

Tabulka 1 Architektura systémů
Architektura systému

Počet software
s touto architekturou
5

Třívrstvá
klient/server
Dvouvrstvá

25
7

Web
(J2EE portálové řešení)
tenký klient
4vrstvá klient/server
.NET

7
1
5
1
3

V následujícím grafu je ukázáno, na jaké platformě pracují jednotlivé aplikace. Řadu softwarových produktů je
možno provozovat na více operačních systémech.

- 151 -

SUN/Solaris
2%
Novell Netw are
3%
Linux/Unix
9%

Window s 98
9%
Window s XP
16%

Window s NT 4
MAC OS
12%
1%

Window s 2000
15%

Window s 2003 Server
17%
Window s 2000 server
16%

Graf 10 Platforma systému - operační systém aplikace

VÝSLEDKY A DISKUSE
Z údajů je patrné, že převažuje architektura klient/server. Vše je postaveno na aplikační architektuře. Začínají se
více objevovat dvouvrstvé a třívrstvá aplikace.
Přestože analytická společnost Gartner [4] předvídá, že asi 80% projektů vývoje software v České republice
bude v servisně orientované architektuře SOA (Service Oriented Architecture), ve zkoumaných produktech
nebyla tato architektura nalezena
V operačních systémech, na kterých zkoumaný software pracuje převažují systémy od firmy Microsoft a to
především Windows 2000 server (16%) a Windows 2003 server (17%). Open source je zastoupen v menší míře.
Pronájem systému po Internetu (ASP) je možné u 12 systémů ze 30.
Z analýzy marketingových procesů je vidět, že většina zkoumaných systémů obsahuje základní softwarové
balíčky, které dokážou udržovat základní informace u zákazníkovi a poskytovat všem pracovníkům firmy.
Realizace a vyhodnocování marketingové kampaně je zastoupeno ve 22 případech ze 30. Měření efektu CRM
systému je však pouze u 14 software ze 30.
Dále je vidět, že řada marketingových procesů ve zkoumaných systémech chybí nebo jsou zastoupeny
nedostatečně. Například chybí ucelený marketingový výzkum.
Český CRM a marketingový software tedy můžeme rozdělit do tří kategorií:
• samostatné CRM systémy, které lze propojit s ERP řešením
•

ERP systémy doplněné o CRM systémy

• specifická řešení, která přesahují rámec CRM
Samostatná CRM řešení lze dále rozdělit:
•

řízení kontaktů

•

řízení marketingu

•

servisní služby

• řízení obchodu (podpora prodeje)
Očekávané trendy na českém trhu CRM
•

růst integrace CRM jak k interním, tak k externím procesům

•

podniky budou více používat e-business architektury na principu SOA

• kompletní outsourcing nebo jeho hybridní modely
Problémy současného klasického vývoje a provozu ICT jsou následující: velké náklady ICT projektů, rychlý
vývoj ICT si vynucuje další náklady, vysoké nároky na počty ICT specialistů. ERP – rychlý vývoj.

- 152 -

Snahou dodavatelů ERP systémů je vytvořit softwarový balík, jehož funkcionalita pokrývá potřeby podniků
z mnoha odvětví. Tato integrovanost přináší řadu problémů. Jedná se především o problematické nasazení pro
konkrétního zákazníka. Toto nasazení si vyžaduje implementační služby specialisty. Dále je to nedostatečná
znalost implementátora v oboru podnikání zákazníka, vysoké náklady na školení, nízké využití celkové
funkcionality. Také vysoké nároky na počítačové zdroje, vysoká integrace, složitost ovládání a problematická
integrace jednotlivých balíků systému od jiného výrobce mají vliv na bezproblémové nasazení u konkrétního
zákazníka.
Řešení těchto problémů se nabízí ve formě outsorcingu. Nebude se jednat o klasický outsourcing, ale
o outsourcing podnikového procesu (BPO – Business Process Outtsourcing). Tedy na externího dodavatele je
převáděn celý podpůrný podnikový proces. Zdroje se nechají ve vlastnictví podniku.
Výhody pro zákazníka jsou následující: snadnější upgrade, minimalizace nároků na ICT odborníky ve firmě,
možnost distribuce pracovní síly a ušetření času.
Servisně orientovanou architekturu je možné použít i pro řešení marketingu obchodně výrobního podniku.
Takový systém bude pomocí svého vstupně-výstupního rozhranní přijímat vstupní data od klienta. Tyto data
zpracuje pomocí svých služeb a uživateli dodá zpět požadované výsledky. Na následujícím obrázku je naznačeno
zpracování dat externí službou.

výstupní (zpracovaná) data

vstupní data
externí služba

Obrázek 1 Zpracování dat externí službou
Návrh systému poskytujícího externí služby
Celý navrhovaný systém má následující architekturu.

externí systém poskytující služby
vstupní a výstupní
data
klient

a požadavky

vstupně-výstupní jednotka
•
•
•

interní
podnikové
služby

klientská
data

autentifikace vlastníka
požadavku
kontrola konzistence dat
určení typu požadované služby

aplikační vrstva

databáze
služeb

databáze
klientů

databáze
pomocných
dat

obrázek 2 Schéma systému poskytujícího externí služby
Základní charakteristika systému
Pro přenos dat mezi systémem poskytujícím externí služby a zákaznickým systémem je nutné používat vhodný
přenosový protokol. Jako vhodný přenosový protokol se jeví protokol http. Jeho použití je dáno použitém
webové platformy pro celý systém. Tento protokol je sice bezstavový, tedy je obtížná autentifikace uživatele na
druhé straně. Pro řešení autenfikace je vhodné použití sessions proměnných.
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Dalším problémem je formát přenášených dat. Je zřejmé, že zde formát odesílaných dat musí být stejný, jako
formát dat očekávaný na vstupu servisně orientované služby. V dnešní době se nabízí formát XML
Přínosy navrženého systému
Nezávislost na platformě, aplikaci či programovacím jazyku.
Aplikační služba je k dispozici prostřednictvím rozhraní.
Zachovává aplikační infrastrukturu (je nutné pouze vytvořit rozhraní pokud neexistuje).
Změní-li se aplikace, procesy a ostatní integrační rozhraní zůstávají zachovány.
Flexibilita při přidání nové aplikace (rovná se služby) a kombinace existujících.
Možnost pružně měnit procesní zpracování v závislosti na marketingových potřebách.
Využití stávajících aplikací pro další rozvoj.

ZÁVĚR
Příspěvek se zabýval analýzou současných softwarů pro marketingové procesy. Pro analýzu bylo vybráno
30 českých firem, dodávajících marketingové softwarové produkty. Kriteriem pro tento výběr byly reference
o těchto prodaných produktech. Na základě analýzy byl charakterizován současný stav informačních systému
zaměřených na marketing jeho výhody a nevýhody. Byly stanoveny typické vlastnosti pro tyto systémy, jejich
architektura a platforma, na které pracují. Dále byly popsány trendy vývoje marketingových a CRM systémů
v České republice. Byl navržen systém, který poskytuje externí služby. U tohoto systému byla ukázána jeho
architektura a popsány vlastnosti jeho součástí. Také byla navržena platforma pro realizaci tohoto systému.
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Veřejná přednáška

Společnost jako „každý člověk“

(Marginálie k životu a dílu PhDr. Františka Marka)

Martin Hemelík st.

Masarykovo klasické gymnázium v Říčanech u Prahy

I.
„Pojetí společnosti jako každého člověka je ovšem nejenom dokonalejší
a spravedlivější, ale i obtížnější než jakékoliv pojetí ideologické, jež si generalizuje
a zabsolutňuje nějakou částečnou pravdu a částečnou skutečnost. Cesta k takovéto osobnostní
společnosti nemůže být cestou násilí a diktátu, neboť má předpoklady nejen vnější, ale
i vnitřní. Má-li být každý člověk plně člověkem, skutečnou lidskou bytostí, musí nastat
naprosto reálná demokratizace společnosti a musí se neustále zvyšovat vzdělanostní a etická
úroveň všech jedinců.“ 93
Tato slova napsal dr. František Marek před šedesáti lety a vtělil je do jedné ze svých
prací, která se dochovala v jeho pozůstalosti. Touto prací je stať nesoucí název „Osobnostní
společnost (Personalismus)“, na níž autor pracoval uprostřed vřavy dějinných událostí v roce
1948.
Celý odstavec jsem si vybral jako úvodní pasáž svého vystoupení (a jeho část jsem
použil i v samotném názvu tohoto příspěvku). Nebyla to volba nikterak nahodilá. Nezračí se
v ní krátkodobé zalíbení či dokonce zcela kontingentní výběr. Učinil jsem ji po delších
úvahách a to zejména proto, že se mi ona slova jevila jako výborně vystihující nejen smysl
a význam jedné dílčí stati, ale především jako slova odrážející samotné jádro a těžiště
odborných snah a teoretického úsilí dr. Františka Marka.
Jak ještě uvidíme, bylo odborné či teoretické zaměření tohoto autora velice široké
a různorodé. Přes všechnu jeho šíři a rozmanitost však lze konstatovat, že dr. Marek své
teoretické úsilí vždy konec konců koncentroval na jedno základní téma – totiž na téma
jedinečného člověka a jeho materiální a duchovní aktivitu. Soustřeďoval svou pozornost
93 Citováno dle Marek, F.: Osobnostní společnost (Personalismus), in: Hemelík, M.: Vize „osobnostní
společnosti“ (Poznámky na okraj první publikace jedné pozoruhodné práce z dějin českého filosofického
myšlení XX. století.), E-Logos/2007.
- 155 -

na člověka jako konkrétní bytost, na člověka živého, na člověka, kterého nelze nikdy
postihnout pouze obecnými pojmy a úvahami o jakoby nezávislých a abstraktních entitách
kolektivních pojmů.
Je-li možné něco takového označit za humanistický přístup, pak bylo teoretické úsilí
dr. Marka v nejvyšším či nejhlubším smyslu humanistické. Bylo to teoretické pojednávání
humanismu jakožto humanismu „každého člověka“, humanismu každé skutečné
a konkrétní lidské bytosti.
Nemohu jinak než konstatovat, že v každodenní praxi současné doby se něco
podobného, co by připomínalo takový přístup, hledá jen velmi obtížně. Není to jaksi pro
současnou českou společnost příliš atraktivní. Společensko-politická atmosféra a jakési
obecné mínění, resp. obecně přijímaný názor se spíše vyznačuje tím, že lidé, resp. každý
z nás, je pojímán (a zároveň se takto v té či oné míře sám pojímá) buď výrazně ideologicky
anebo naopak zase zcela utilitárně a pragmaticky. Právě proto se domnívám, že by mělo být
neustále odborné i laické veřejnosti připomínáno a zdůrazňováno to, co reprezentuje Markovo
slovní spojení „společnost jako každý člověk“ a co se pokusím alespoň stručně a krátce
objasnit v dalších částech svého příspěvku.
Dr. Marek patřil totiž k těm osobnostem intelektuálních dějin naší nedávné minulosti,
pro které bylo prosazování výše uvedených přístupů nezbytným zpřítomňováním jednoho
z nejdůležitějších rozměrů zdánlivě prostého faktu „existence člověka“, a to takového
rozměru, jemuž, zdá se, stále nebyla a doposud není věnována dostatečná pozornost. Tento
rozměr bylo a je třeba neustále reflektovat a považovat ho za jeden z prvořadých. Podobně to
činil dr. Marek, a z toho důvodu je bezpochyby žádoucí, aby se jeho názory opět připomněly,
jeho myšlenky se zase staly přístupné a případní čtenáři a zájemci se s nimi mohli seznámit.
To byl tedy hlavní důvod mé volby názvu příspěvku i jeho úvodní pasáže. Samotný
příspěvek, řídě se onou potřebou připomenutí a nové expozice myšlenek dr. Marka, jsem
pojal spíše v informativním smyslu. Jeho sepsáním a dnešním přednesením jsem chtěl podat
jakousi shrnující (a v české odborné sféře, pokud jsem dobře zpraven o stavu věcí, doposud
ojedinělou) informaci o životě a díle a vytrvalé duchovní a intelektuální aktivitě člověka,
jehož myšlenky (byť již dnes bohužel poněkud pozapomenuté) mají v sobě překvapující
živost, duchovní jiskru a pozoruhodný náboj. Pro ty, kteří měli kdy možnost se s dílem
dr. Marka seznámit, byly tyto rysy fascinující. (Ostatně nejinak tomu bylo i v případě mého
setkání s myšlenkovým světem tohoto autora.)
Právě to bylo také důvodem toho, že mnohé z nich jistě napadlo, že by bylo velmi
vhodné nějakým přiměřeným způsobem myšlenky dr. Marka „oživit“, učinit je živou součástí
dnešních analýz, polemik a diskusí. Shodou okolností (kterým jsem za něco takového stále
více vděčen) se mi dostalo již před časem příležitosti podílet se na realizaci právě takové
„renesance“ názorů a stanovisek dr. Františka Marka.
Myslím, že je přímo signifikantní, že první opravdovou možnost a příležitost
(ve smyslu veřejného představení) ke „znovuoživení“ myšlenek a duchovního potenciálu
osobnosti dr. Marka poskytla právě jihlavská, ještě jaksi svěží novotou zářící „alma mater“.
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Prostředí metropole Vysočiny mu bylo důvěrně známé, neboť zde prožil jistě krásné a plodné
období svého života a měl k němu výrazně osobní vztah. Existence nového jihlavského
vysokého učení by ho nepochybně potěšila a měl by z ní upřímnou radost. Nezbývá tedy než
vyslovit představitelům jihlavské polytechniky (a zejména Ing. Jakubu Novotnému) z tohoto
místa úctu a poděkování za prostor, který na své vědecké konferenci poskytli k tomu, aby zde
mohla zaznít alespoň stručná informace o zajímavých myšlenkách člověka, který Jihlavě
věnoval část svého života i odborné práce.
Můj následující pokus o znovuoživení či zpřítomnění a přiblížení života a díla
dr. Františka Marka je, jak jsem už naznačil, orientován v prvé řadě na podání určité sumy
základních informací. Toto podání jsem se snažil doplnit o jisté vysvětlující poznámky
a interpretační náznaky, jejichž účelem nebylo a není stát se vyčerpávajícím rozborem.
Naopak měly by posloužit pouze jako první podklad a východisko dalších důkladnějších,
podrobnějších a detailnějších analýz a interpretací, jichž se snad v nedaleké budoucnosti
myšlenky dr. Marka dočkají. Tomuto záměru jsem také podřídil strukturu svého příspěvku,
která má následující podobu:
1. V jeho prvé části se pokusím (ač nejsem profesionálním historikem ani sociologem,
resp. politologem) o určité souhrnné podání některých důležitých součástí
charakteristiky pohybu filosofického myšlení v kontextu materiálního a duchovního
vývoje české společnosti v letech 1948 – 1989.
2. První část by měla vytvořit dostatečné entreé k expozici základních dat a událostí
života dr. Františka Marka, neboť ona vzpomínaná léta vývoje české společnosti se
všemi svými peripetiemi utvářela historické pozadí převážné části jeho života.
3. V další části se pak soustředím na ucelenější informace o literární a odborné činnosti
dr. Marka, na jeho díla z oblasti literatury krásné i odborné. Spolu s tím bych rád
pojednal i jakousi obecnější charakteristiku rozhodujících oblastí a horizontů
duchovního světa této pozoruhodné osobnosti.
4. V závěrečné části bych se pak zaměřil na představení jedné z významných a doposud
aktuálních koncepcí dr. Marka – totiž koncepci tzv. osobnostní společnosti, resp.
koncepci personalistické společnosti. Tuto koncepci hodlám představit především
prostřednictvím myšlenek obsažených v již citované Markově práci z roku 1948.
Protože tato stať po mém soudu výborně reprezentuje duchovní svět (tj. svět sociálně
psychologických, politologických a filosofických úvah o lidské společnosti) svého
tvůrce, rozhodl jsem se využít příležitosti, kterou mi nabídli organizátoři této
konference, a jako přílohu tohoto mého příspěvku otisknout plné znění uvedené statě,
kterou jsem před časem připravil k publikaci v elektronickém filosofickém časopise
E-Logos.94 Domnívám se, že pro případné čtenáře bude tato stať vskutku bohatým
zdrojem inspirací a námětů k přemýšlení.

94 Viz předchozí poznámku s přesnou citací z elektronického časopisu E-Logos.
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II.
V našem evropském regionu se zřejmě nenachází národ, jehož duchovní život
minulosti i současnosti by nebyl více či méně prostoupen jedním z evropsky nejpříznačnějších
duchovních fenoménů – totiž filosofií. Filosofie a filosofický způsob myšlení, přihlédneme-li
k samotnému původu a etymologii tohoto slova,95 patří vskutku k tomu nejvýznamnějšímu,
čím evropský duchovní vývoj obohatil kulturní rozkvět lidstva. Na tomto přínosu přirozeně
participovali filosofové pocházející z nejrůznějších evropských národů a reprezentující
rozmanité kulturní, náboženské a duchovní okruhy.
Svými myšlenkami, koncepcemi a teoriemi proto přispěli i myslitelé a učenci, jejichž
domovem byla naše vlast a jejichž názory vyrůstaly z duchovního prostředí české vzdělanosti
a kultury. České filosofické myšlení má za sebou dlouhou a bohatou historii trvající již více
než šest století. Z temného šerosvitu dávno minulých dob vystupuje řada jmen, jejichž
význam daleko přesáhl hranice českých a moravských zemí – Stanislav ze Znojma, Jan Marek
Marci z Kronlandu, Jan Amos Komenský, Bernard Bolzano, Tomáš Garrique Masaryk, Jan
Patočka, abych uvedl alespoň ta nejznámější.
Avšak jak tomu bylo v dobách nedávno minulých? Jak tomu bylo v dobách našich
otců? Jakého pokračování se dočkala přebohatá tradice českého filosofického myšlení
v dobách, které mnozí z nás ještě osobně pamatují?
Nemělo by být obtížné odpovědět takové otázky. K odpovědím přece lze využít všeho,
co po sobě tato nedávná historie zanechala. A nejen to, dokonce by bylo možno využívat
v současnosti velice populární přístupy tzv. orální historie – tj. těžit z přímých vzpomínek
těch, kteří byli svědky a účastníky všech událostí a všeho dění této nedávné minulosti. Jistě
nemělo by to být obtížné, a přece se odpovědi nenacházejí snadno a závěry, pro které by se
staly podkladem, se jaksi nemohou stát jednoznačnými. Pokusím se alespoň zběžně nastínit
důvody tohoto stavu.
Moderní české filosofické myšlení (zahrnující zhruba řečeno období posledních
dvou staletí) – ne vždy se dnes setkáváme s dostatečně ujasněnou představou o tom, co v sobě
tento pojem zahrnuje. Složité dějinné peripetie existence českého národa v XIX. a XX. století,
nesmírně komplikovaný (tj. leckdy příliš uměle vyvolávaný a urychlovaný a jindy zase
naopak nepřiměřeně brzděný) a často diskontinuitní rozvoj duchovních stránek jeho života,
mnohdy rozporuplné (neboť v mnoha případech vysoce mravní, avšak v jiných případech
naopak mravní úpadek vykazující) působení představitelů českého duchovního a kulturního
dění, příliš početné vnější (ať už mocenské nebo dokonce mocensky ideologické) zásahy
do tohoto dění, tj. až příliš často se vyskytující příkazy, zákazy, cenzurní opatření ze stran
vládnoucí moci apod. – to vše a ještě mnohé jiné faktory jsou příčinami tohoto stavu. Zvláště
to platí ve vztahu k dobám opravdu nedávno minulým, tj. například ke druhé polovině
minulého století.

95 Mám přirozeně na mysli slovo filosofie jakožto řecké slovo φιλοσοφια a řecké duchovní kořeny toho, co
toto slovo označuje.
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Je obecně známo, že česká vzdělanost a kultura byla v té době (v podstatě od počátku
roku 1948) násilně a masivně tvarována vládnoucí (a historickými okolnostmi víceméně
vnucenou) marxisticko-leninskou a stalinistickou ideologií. Její dominance byla natolik
mocensky zaštítěna a její působení tak silné a široce rozprostřené, že rozlišit v poněkud
zakaleném proudu prefabrikovaných myšlenek a frázovitých formulací, kterými se to
v oficiálních podobách filosofického myšlení jen hemžilo, něco, co by bylo původní,
nezasažené, tj. uchovávající si originalitu a svěžest samostatného myšlení, je opravdu obtížný
úkol. Tento proud oč byl zakalenější, o to byl mohutnější. Je ovšem pravdou, že v souvislosti
s tím, jak se uvnitř tzv. tábora míru a socialismu postupně rodily krizové momenty a náznaky
systémové dysfunkce, začala se také tuhá ideologická sevření poněkud uvolňovat a šedesátá
léta pak byla ve znamení částečně rozrušeného monobloku mocenské ideologie naplněna
najednou se objevivšími možnostmi a příležitostmi. Bohužel, netrvalo to příliš dlouho
(v zásadě ani jedno desetiletí) a mocenští ideologové opět vytvořili sevřené šiky na obranu
čistoty zcela dogmaticky pojímaných „idejí“. Závan čerstvého vzduchu nových filosofických
myšlenek a přístupů rychle odvál a svoboda filosofické myšlenky se pět stala spíše interní
záležitostí toho kterého autora.
Jistě existovaly výjimky, avšak kromě těchto zatím ještě stále nepříliš doceněných
skupin a jednotlivých osobností jakoby byla česká filosofie zcela pohlcena a zastřena šedí
zglajchšaltované oficiální ideologické doktríny. Ony výjimky jsou bezesporu tím, co bychom
měli podstatně lépe znát a pokusit se je pochopit a porozumět jim.
O jaké výjimky se jednalo? Pokusím se podat (bez nároku na úplnost a celistvost
takového vymezení) určitý přehled těch, kteří se vymykali a vystupovali z obecného šedého
proudu stejnostejných myšlenek a frází. Rád bych však předeslal jedno latinské zvolání: Sit
venia verbo ! Ano, nechť jsou má slova, která přijdou, vzata na milost. Při svém pokusu
o vymezení budu totiž vycházet přirozeně především ze své vlastní zkušenosti a svých
vlastních poznatků, které, jak zcela upřímně a poctivě doznávám, mohou být nedostatečné,
omezené a v řadě ohledů i zkreslující. I přes tento handicap bych se s vámi rád podělil o svůj
náhled.
Zdá se, že lze vymezit asi tak tři základní skupiny těch, jejichž postavení v duchovním
vývoji české společnosti druhé poloviny XX. století bylo výjimečné:
1. skupina: Nepočetná skupina těch, kteří natolik ctili svobodu myšlení a názoru, že byli
ochotni a schopni vstoupit do otevřeného konfliktu s vládnoucí mocí.
Disidentsky působící představitelé této skupiny přitom reprezentovali nejrůznější
myšlenkové proudy a hnutí, v důsledku čeho si české filosofické myšlení
i v těchto šedých a myslitelsky nevýrazných dobách uchovalo svou jistou
mnohotvárnost a ideovou různorodost.
2. skupina: Poměrně početná skupina těch myslitelů, učenců a filosofů, kteří ve dvou vlnách
(po roce 1948 a po roce 1968) zvolili buď dobrovolný odchod z vlasti anebo byli
k emigraci donuceni. V exilu pak rozvíjeli své koncepce, publikovali a mnoho
z jejich textů se pak ilegálně dostávalo zpět do naší vlasti, aby zde přispívalo
k zachování kontinuity svobodného filosofického myšlení.
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3. skupina: Nepříliš početná, avšak přesto neobyčejně významná skupina lidí, kteří nebyli
ani disidenty, ani neemigrovali do zahraničí a přesto jsou z námi sledovaného
hlediska velice zajímaví a neměli by být v žádném případě opomíjeni. Byla to
totiž skupina čestných a poctivých historiků filosofie a učitelů filosofie či
podobných duchovědných oborů, již se přes odpor představitelů oficiální
ideologické doktríny a ve svíravě přeideologizované atmosféře tehdejších
vzdělávacích institucí snažili trpělivě vychovávat nové generace těch, kteří
budou pěstovat v budoucnu původní české filosofické myšlení. Ale nejen to,
řada z nich dokonce dokázala publikovat za neúnosných podmínek (v utajení
pod jinými jmény, v často zcela okrajových tiskovinách apod.) původní
myšlenkově bohaté a obsažné filosofické statě, popřípadě vnášela momenty
svobodného filosofického myšlení do jiných oblastí kultury a vzdělanosti, které
vládnoucí moc tolik nesledovala. A pokud to nešlo jinak a žádná taková možnost
nebyla k dispozici, pak alespoň ve svém soukromí vytvářela často smělé
filosofické koncepty, jež pak měly čekat v přítmí šuplíků a poliček na svůj čas.
Řada z těchto výjimečných osobností či celých skupin činných v oblasti filosofie či
dějin filosofie je sice obecně poměrně známa, zejména pokud se jim podařilo některá své
myšlenky publikovat v příznivějším období konce šedesátých let minulého století. Existují
však také mnozí z těchto pozoruhodných lidí, jimž tato možnost dopřána nebyla anebo
dopřána byla, ale pouze v omezené míře. O nich se pak v současnosti toho ví velice málo,
pokud vůbec něco. To je ovšem pro českou vzdělanost a kulturu velmi smutné zjištění.
Důsledkem takové situace je pak běžná neznalost a neujasněnost toho, v jakém stavu se
nacházelo české filosofické myšlení dob nedávno minulých, jak se vyvíjelo (pokud se vůbec
vyvíjelo), co ho ovlivňovalo, k čemu směřovalo atd.
Celé předchozí expozé vyznívá ve svém konečném výsledku nepříliš povzbudivě.
Myslím, že naprostý pesimismus by ovšem nebyl tím nejvhodnějším přístupem. Zdá se totiž,
že onen jistě až příliš tristní obraz je naštěstí pouze první, poněkud nepřesný dojem
vyvolávaný zejména tím, že pro toho, kdo by chtěl překonat obecnou neznalost a slabou
informovanost o vývoji českého filosofického myšlení posledních let, existuje jen velice málo
odborných prací, statí, studií, neřku-li monografických pojednání, jejichž pozornost by byla
zaměřena v prvé řadě na ony poněkud stranou se konstituující proudy a tendence moderního
českého přemýšlení a úvah o obecných filosofických a duchovědných otázkách.
Prostě a jednoduše řečeno, o oněch výjimečných postavách české filosofie a jejich
myšlenkách lze zatím získat pramálo informací, ještě méně je pak možné formulovat
a promýšlet jejich zasvěcená hodnocení či detailní analýzy. K tomu dosud chybí nejen výše
uvedená sekundární literatura, nýbrž hlavně v řadě případů nebyly dosud publikovány mnohé
zajímavé a pozornosti hodné stati a články (či přirozeně i práce většího rozměru) vzniklé
v rámci výše uvedených skupin a samozřejmě i jejich náležité komentáře a analýzy. Abych
byl dostatečně přesný, musím ještě podotknout, že s ohledem na výše uvedené skupiny je
situace poněkud nerovnoměrně uspořádána. Zatímco ve vztahu k prvním dvěma skupinám
může případný zájemce po určitém úsilí dohledat nějaké informace, seznámit se s některými
skutečnostmi a případně i detailnějšími analýzami, pokud se týká skupiny třetí, nalezne
případný zájemce žalostně málo materiálů, resp. v mnoha případech nenalezne žádné.
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Podle mého soudu to bude vyžadovat zřejmě ještě poměrně dlouhý čas a mnohé úsilí
i obyčejnou ochotu angažovat se, než se situace změní a české filosofické myšlení bude opět
v dostatečné míře reflektovat sebe sama a svou minulost. Bude totiž nutné vyhledat
v zaprášených archívních svazcích různých periodik a sborníků a znovu editovat dnes již
zapomenuté či polozapomenuté texty vydané před více než třiceti, resp. čtyřiceti lety, bude
třeba pečlivě se ujímat případné dochované literární pozůstalosti a připravovat k publikaci
práce, které doposud přežívaly jen v přítmí různých krabic, kufrů, šuplíků a jiných úložišť.
Předchozí konstatování mne vedou k závěru, že nebude unáhlené tvrdit, že každý krok
na takové cestě k budoucímu „sebeuvědomění a sebehodnocení českého filosofického, resp.
obecněji duchovědného myšlení“ má z tohoto hlediska svůj důležitý význam a přínos, byť by
to byl i pouze drobný příspěvek bez nějakých vysokých a vznešených cílů. Toto konstatování,
jak doufám, ospravedlňuje vhodným způsobem mou smělost, se kterou se pokusím
případného posluchače či čtenáře prostřednictvím předkládaného příspěvku obeznámit
s jednou, dle mého soudu nesmírně zajímavou postavou z nedávných dějin českého
filosofického a duchovědného myšlení. A nejenom to, spolu s tím bych rád představil také
jeden koncept, který kdysi v mysli tohoto člověka vznikl a byl zachycen v dosud, resp.
do nedávné doby nepublikovaném rukopisu, jenž se mi náhodnou souhrou mnoha okolností
spolu s dalšími dostal do ruky. Byl bych vděčen a zavázán onomu případnému čtenáři či
posluchači (nebo čtenářům či posluchačům), kdyby chápal mou snahu jako drobný příspěvek
nebo, chcete-li poetičtější vyjádření, jako drobný kamínek v budoucí mozaice skládané pro
účely vlastní sebereflexe českého filosofického myšlení posledních let.
Abych také předešel případnému nedorozumění a ukvapeným uzávěrům, znovu
zdůrazňuji, že cíle mého příspěvku vskutku nejsou nijak ambiciózní. Pouze bych velice rád
české odborné i laické veřejnosti představil (nebo snad pro někoho možná pouze připomněl?)
tuto osobnost a zároveň toto představení spojil s uvádějícími poznámkami k první publikaci
jedné jeho práce, kterou jsem před časem připravil k tisku a opatřil několika komentáři. Nic
více, ale také nic méně.

III.
Jednou z kdysi jistě výrazných, ale dnes již bohužel zčásti pozapomenutých postav
české vzdělanosti a kultury druhé poloviny XX. století, je bezesporu osobnost
středoškolského a vysokoškolského pedagoga, filosofa, psychologa, sociologa, publicisty,
překladatele a literáta PhDr. Františka Marka (Původním jménem se jmenoval František
Müller, ke změně jména došlo v roce 1946).96
Osud tohoto muže je v některých momentech velice podobný životním osudům mnoha
našich spoluobčanů. Mám na mysli to, že i v jeho životním běhu se markantně zračily a zračí
96 Jak už jsem poznamenal, není příliš snadné (ba někdy až téměř nemožné) dostat se k základním informacím.
Proto je zde plně na místě poděkovat synu dr. Marka, váženému panu Ing. Tomáši Markovi, za to, že velice
ochotně a vstřícně vyhověl mým žádostem a prosbám a poskytl mi hlavní část těch informací o životě
a působení svého otce, se kterými bych rád seznámil všechny případné zájemce.
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mnohé významné dějinné zvraty, kterými musela projít česká společnost během bouřlivého
XX. století.
František Müller (Marek) pocházel z poměrně chudých poměrů. Narodil se
v Moravských Budějovicích a byl vychováván jako Čech, i když jeho rodina byla smíšená
německo-česká, původem ze Svitav. Rodinná situace byla navíc později komplikována tím, že
maminka byla sudetská Němka, která byla bohužel po skončení válečného běsnění odsunuta
do Německa. Její odsun byl způsoben zejména tím, že se po připojení českých zemí
k německé říši zřekla svých synů ze strachu, aby nemuseli nastoupit službu u německé branné
moci. František Marek, v době válečné již vystudovaný filosof, absolvent Filosofické fakulty
University Karlovy, se s jejím osudem těžce smiřoval, neboť sám se během války zapojil
v Kroměříži a v Praze aktivně do protifašistického odboje.
Od roku 1945 působil převážně jako učitel na gymnáziích a odborných středních
školách. Jeho pedagogické působení mělo obdivuhodný záběr, neboť vyučoval jazyky
(angličtinu, němčinu), filosofii, resp. filosofickou propedeutiku, logiku, psychologii, ale také
například astronomii. Místem jeho pedagogického působení pak byly školy v Moravských
Budějovicích, Kroměříži, Praze a Litoměřicích. Kromě toho také vyučoval a přednášel
na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem a především (tedy především proto, že se
nacházíme v tomto přeslavném městě a v prostorách jeho vysokého učení) na Pedagogickém
institutu v Jihlavě.
Ať už ho jeho pracovní povinnosti zavedly kamkoli, vždy se tam poměrně rychle
etabloval v tamějších intelektuálních kruzích a pokud mu to bylo umožněno, zapojil se
do nejrůznějších kulturních a odborných aktivit. Před válkou byl členem filosofického spolku
v Brně, v letech 1946 – 1952 v Litoměřicích organizoval duchovní společenství lidí (filosofů,
spisovatelů, řeholníků atd.), kteří se obávali nástupu komunistické moci. Patřil rovněž
k okruhu lidí blízkých Janu Masarykovi, přátelil se s prof. Zahradníčkem, mezi jeho přátele
patřili i příslušníci předních českých šlechtických rodů – Zdeněk hrabě Šternberk, rodina
knížat Schwarzenbergů apod. Z hlediska kontextu mého dnešního vystoupení je ovšem
zásadně důležité, že v šedesátých letech působil hlavně v Jihlavě, kde spolupracoval mimo
jiné i s místními archiváři a muzejními či vlastivědnými pracovníky. (Za všechny uveďme
například dr. Františka Hoffmanna, jihlavského archiváře, se kterým spolupracoval i na knižní
publikaci, o které budu ještě hovořit.) Souhrnně řečeno byl František Marek člověkem
neobyčejně bohatých odborných i obecně kulturních zájmů a širokého rozhledu, který dokázal
použít a uplatnit při mnoha obecně prospěšných a přínosných aktivitách.
V letech normalizace byl určitým způsobem propojen s disidentskými kruhy kolem
Charty 77 a byl nápomocen v jejich činnosti, i když signatářem tohoto dokumentu a tedy
jakýmsi „deklarovaným“ disidentem se nikdy nestal. Zemřel v roce 1987 a přechodu
ke svobodným společenským poměrům se proto bohužel nedočkal.
A nyní již přejděme k tomu, čím je pro nás dr. František Marek zejména významnou
a v jistém smyslu až fascinující osobností – totiž k jeho odbornému a literárnímu dílu.
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Dr. Marek byl po celou dobu svého aktivního života literárně a odborně činný a rozsah
a rozmanitost jeho činnosti přinejmenším vzbuzuje obdiv a úctu. Využívaje svých výborných
jazykových znalostí, překládal díla krásné literatury (a to prozaická i básnická) z německého
(například díla G. Meyrinka a J. Urzidila97) a anglického jazyka (například díla
W. Thackeraye,98 H. Fieldinga99 a dalších autorů), popřípadě i z jazyka latinského. Svůj
vlastní nesporný literární talent pak mnohokráte zužitkoval v tom, že psal drobnější povídky
i rozsáhlejší romány (jeden pod názvem Alchymista byl vydán v nakladatelství Mladá
fronta100).
Pokud mu to ještě okolnosti dovolily, těžil ze své rozsáhlé erudice a filosofického
vzdělání a spolu s přirozeným pedagogickým talentem to všechno používal k tomu, aby
poskytl širší studentské i laické veřejnosti možnost seznámit s duchovním bohatstvím
obsaženým v myšlenkám starých i nových filosofů a myslitelů. Jako typický příklad budiž
uvedeno, že nedlouho po skončení druhé světové války sestavil spolu se Štěpánem Zapletalem
Filosofickou čítanku.101 V kratičké předmluvě autoři napsali: „Seznamovat se s filosofií pouze
z příruček dějin filosofie je zajisté stejně nedostačující, jako poznávat poesii jen z dějin
literatury. Proto jsme se pokusili vybrat z děl předním myslitelů takové stati, které jsou
významnými mezníky v dějinách lidského myšlení, a sestavit z nich výbor, který by alespoň
částečně nahradil soustavnou četbu původních děl. Proti popisným dějinám filosofie získává
se tím veliká výhoda: původní slovo filosofovo je živé.“102
Hodně času a úsilí věnoval regionálnímu historickému a kulturologickému bádání
a vlastivědné práci. V době svého působení v Ústí nad Labem vydal dva díly velice ceněných
Severočeských kulturních kapitol.103 S ohledem na to, kde se koná dnešní přednáška,
vystupuje jako zajímavý a důležitý fakt, že během svého pobytu v Jihlavě publikoval
dr. Marek pozoruhodnou knihu vzniklou z jeho spolupráce s místními muzejními
a vlastivědnými pracovníky, především pak s archivářem dr. Hoffmannem.104 Bezesporu je to
dobrý důvod k tomu, abychom se na chvíli u této publikace zastavili.
Krajské nakladatelství v Havlíčkově Brodě vydalo v roce 1960 rozsahem nevelkou
(celkem 124 tiskových stran) knížečku pod názvem Jihlava ve verších staletí. Antologii
z poezie vzniklé či věnované přeslavnému městu Jihlava sestavil, vybrané ukázky z latinského
a staroněmeckého jazyka přeložil a poznámkami opatřil dr. František Marek ve spolupráci
s dr. Františkem Hoffmannem.
Ač nevelká rozsahem přesto představuje tato antologie krásnou ukázku toho, jak lze
vhodným a přiměřeným způsobem vyjádřit svůj vřelý vztah k určitému místu a jeho bohaté
historii a přitom využít všech svých znalostí, vědomostí i literárního a překladatelského
talentu.
97 G. Meyrink: Černá koule (1967), J. Urzidil: Hry a slzy (1985).
98 W. M. Thackeray: Humoristické črty (1957).
99 H. Fielding: Tom Jones (1954).
100 F. Marek: Alchymista (1967).
101 Marek, F., Zapletal, Š.: Filosofická čítanka. Velcí myslitelé., F. Novák, Praha 1948.
102 Tamtéž, str. 5.
103 F. Marek: Severočeské kulturní kapitoly (1973, 1978).
104 F. Marek: Jihlava ve verších staletí (1960).
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Antologie obsahuje celkem 15 ukázek či výňatků z básnických skladeb
reprezentujících období od počátku 14. století až do poloviny 19. století. Každá ukázka je
doprovázena zasvěceným úvodním výkladem a vysvětlujícími poznámkami. Před čtenářem
této pozoruhodné antologie tak defilují zajímavé postavy jihlavské kulturní historie a jejich
básnická díla – namátkou vzpomeňme Chvalozpěv na město Jihlavu z roku 1418, jehož
autorem snad byl Urban Matějův z Potěh, nebo Elegia in insignia celeberrimae nobis Iglaviae
z roku 1588, kterou sepsal Caspar Stolshagius a nebo nadmíru zajímavá formanská,
tovaryšská a jihlavská čtyřverší ze 17. století.
Prostě a krátce řečeno: je to dílko, které každému zvídavému čtenáři umožní
nahlédnout do bohaté kulturní historie a duchovního světa dávných obyvatel Jihlavy a jejího
okolí. A nejen to, zároveň přesvědčivě ukazuje šíři a bohatost intelektuálních schopností
a zájmů svého autora.

Při vědomí toho, co všechno vložil do svých publikovaných prací, je o to více smutné
konstatovat, že jiné texty se dr. Markovi bohužel (z důvodů, jež jsou zřejmé, pokud se člověk
seznámí s jejich základními myšlenkami, avšak mimo to také pravděpodobně proto, že jeho
bratr odešel již v roce 1947 do emigrace za maminkou a F. Marek sám byl spojen mnohými
vazbami s kruhy považovanými tehdejším režimem za nepřátelské) nepodařilo během svého
života vydat.
Nicméně jeho celoživotní odborná i literární aktivita byla skutečně nebývalá, a proto
není překvapivé, že po sobě zanechal objemnou písemnou pozůstalost. Její literárně
uměleckou, resp. beletristickou část obstarává jeho rodina,105 k odborné (zejména filosofické,
psychologické a sociologické), stejně jako k překladové jsem přístup získal díky ochotě
a pochopení rodiny. Rád bych vás nyní seznámil s její stručnou charakteristikou.
Písemná, resp. strojopisná pozůstalost dr. Františka Marka v podobě, ke které jsem
získal přístup, představuje soubor strojopisů obsahující odborné stati různého rozsahu
i zaměření. Jedná se o tituly překladové (celkem 8 titulů) a tituly původních prací dr. Marka
(celkem 6 titulů). Ve svém souhrnu představuje těchto 14 titulů respekt vzbuzujících celkem
více než 1.000 strojopisných stran formátu A4.
Co do svého obsahu reprezentuje odborná literární pozůstalost F. Marka velice dobře
šíři jeho zájmů, které byly orientovány především tzv. duchovědně, resp. do oblasti
jednotlivých disciplín společenskovědního poznání, byť se často soustředily v prvé řadě do
pomezních oblastí, v nichž se prolínaly zájmové okruhy nejrůznějších sociálních věd.
Ve stručnosti se dá říci, že se práce dr. Marka týkají zejména těchto odborných okruhů:
psychologie, sociální psychologie, psychologie náboženství, speciální psychologická
a sociálně psychologická témata a filosofické aspekty psychologie. Pro ilustraci uvedu názvy
původních statí dr. F. Marka:
Problém duše v dějinách evropské filosofie
Psychologie náboženství
Osobnostní společnost (Personalismus)
105 Jak mi laskavě sdělil, má pan Ing. T. Marek v úmyslu zpracovávat postupně onu pozůstalost svého otce a
v budoucnosti některá dosud nepublikovaná, čistě literární díla Františka Marka vydat tiskem, a to zcela
nekomerčním způsobem.
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O psychologické povaze snu
Psychologie náboženství
Psychologie propagandy
Překladové tituly jsou z podobných oblastí a autory původních textů byli Herbert
Gurnee, Jacques Maritain, Arnold Gehlen, Leo Strauss, Dom Mark Pontifex
a I. M. Bocheński. Opět pro ilustraci uvedu názvy některých překladových titulů:
I. M. Bochenski: Filosofie přítomnosti
A. Gehlen: Zrození Leviatana
J. Maritain: Politika a mravnost
Žádnou z výše uvedených prací nemohl (nebo nechtěl) dr. Marek za svého života
publikovat. Jak už jsem předeslal, díky náhodnému souběhu událostí se mi dostalo té cti, že
mohu postupně připravovat jednotlivé součásti pozůstalosti k publikaci a umožnit tak
případným čtenářům, aby se seznámili se světem neotřelých myšlenek a invenčních koncepcí,
které dr. Marek do svých prací vložil.106
Jsem nesmírně rád, že díky vstřícnosti a ochotě vedení jihlavského vysokého učení
a organizátorů této konference mám příležitost a možnost jednu ze statí dr. Marka vydat
tiskem ve sborníku z této konference. Vybral jsem pro tento účel stať „Osobnostní společnost
(Personalismus)“. K jejímu prvnímu tištěnému vydání bych rád učinil několik úvodních,
vysvětlujících a komentujících poznámek. Připomínám, že jejich ambice nejsou nijak vysoké,
nemají to být ani interpretační, ani kriticko-analytické výklady, spíše jsou to glosy
a marginálie, které mají doprovodit stať dr. Marka na její cestě k prvním čtenářům.

IV.
Jednou ze součástí odborné části pozůstalosti dr. Františka Marka je také rozsahem
nevelká, ale svým obsahem velice zajímavá a podnětná stať Osobnostní společnost
(Personalismus). Tuto práci jsem vybral pro účely publikace ve sborníku z této konference
a předkládám ji čtenářské veřejnosti především ze dvou důvodů.
Předně jsem přesvědčen, že ač to není rozsahem velká práce, přesto svou základní
myšlenkovou konstrukcí velice přesně zobrazuje a vyjadřuje povahu myšlenkového světa
svého autora, naznačuje nosnou orientaci jeho myšlení a demonstruje jeho jakousi základní
naladěnost v oblasti sociálně filosofického a sociálně psychologického bádání. Zároveň jsem
také přesvědčen o tom, že její intelektuální náboj a inspirativní ráz může mnohého
ze současných vnímavých a pozorných čtenářů velice výrazně oslovit oním intenzivním
způsobem, kterým jsem sám na sobě zažil, když jsem se poprvé začetl do Markovy vize
nového, personalistického uspořádání lidské společnosti.
106 Do současné doby jsem k publikaci připravil a posléze i publikoval tři texty dr. Marka. Případní zájemci se
s nimi mohou seznámit na stránkách elektronického filosofického časopisu E-Logos, který vydává katedra
filosofie na VŠE v Praze. Viz Hemelík, M.: Vize „Osobnostní“ společnosti, E-Logos/2007; Hemelík, M.: De
propagando, E-Logos/2008; Hemelík, M.: De somnio, E-Logos/2008.
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Krátkou, ale hutnou studii Osobnostní společnost (Personalismus) napsal dr. František
Marek podle vlastnoručně poznamenaného zápisu v originálním strojopisu v létě roku 1948
při svém pobytu v Litoměřicích. Mějme tedy na paměti, že své myšlenky o novém uspořádání
lidské společnosti zaznamenával jen několik měsíců po tom, co českoslovenští komunisté
převzali veškerou moc ve státě a velice rychle začali proměňovat život celé společnosti
k obrazu své ideologie a podle svých představ o revoluční přeměně stávajícího společenského
uspořádání. Je více než pravděpodobné, že právě obavy z toho, co přicházelo a co avizovaly
aktivity nových mocipánů, vedly dr. Marka k tomu, aby si zformuloval v polemickém
kontrapunktu svou vlastní představu o tom, kam by se měl budoucí společenský vývoj ubírat.
Jak už jsem vícekrát poznamenal, studie není příliš rozsáhlá. V poněkud prostorově
zúženém formátu A4 má celkem 39 strojopisných stran. Základní obsahovou náplň statě tvoří
v hlavních obrysech zachycená autorova představa o tom, kam by se měl ubírat společenský
vývoj a zejména co by mělo být filosofickými a sociálně psychologickými východisky jeho
směrování.
K tomu je třeba dodat, že celá práce dr. Marka je členěna právě se zřetelem
k uvedenému autorskému záměru. Členění je tedy následující:
První část práce, která se v originálním strojopisu nachází na stranách 1 – 22, je věnována
obecnějším reflexím a analýzám duchovní krize evropské civilizace z hledisek politickoa sociálně filosofických a jsou v ní rovněž naznačena teoretická východiska z tohoto
krizového stavu.
Druhá část zahrnující v originále strany 23 – 33 je zaměřena k expozici základních principů
nového společenského uspořádání – tj. personalistického řádu, jehož nosníkem a svorníkem
zároveň je pojem osoby (persona), pojem konkrétního lidského individua.
A konečně třetí a poslední část práce (v originále na stranách 34 – 39) se zabývá ve zkratce
pojatým návrhem rozhodujících pravidel a principů personalisticky koncipovaného
hospodářství.

Nyní bych rád přičinil několik úvodních, resp. uvádějících poznámek k celku uvedené
stati, o nichž jsem již předem uvedl, že je zde nehodlám uvádět proto, aby byly pochopeny
jako analytické soudy či dokonce kritické závěry, jež by se měly případně stát základem
jakéhosi věcného hodnocení. (Na okraj poznamenávám, že mi k něčemu takovému naprosto
scházejí kompetence.)
Ostatně cosi takového by mělo být otázkou blízké či vzdálené budoucnosti – hovořil
jsem o tom v první části svého vystoupení. Statě dr. Marka, ale i mnoha dalších autorů, jejichž
osudy osobní i osudy jejich prací byly podobné, čekají na detailní a podrobné analýzy
a zhodnocení. K těmto analýzám jsou povoláni odborníci – politologové, sociální
psychologové, sociologové, prognostici atd. Doufejme a vyslovme přání, že doba, kdy se
budeme moci s jejich závěry seznámit, není příliš vzdálená.
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Jak už jsem řekl, já osobně nejsem k něčemu takovému disponován. Proto jsem ony
poznámky koncipoval pouze jako informativní a uvádějící. Měly by případnému čtenáři
posloužit k prvotní orientaci v povaze tohoto pojednání z pomezí sociální filosofie, sociální
psychologie, politologie a jakési sociální prognostiky. Žádných jiných ambic nemají a prosím,
aby tak byly vnímány a přijímány.

Dr. F. Marek, pod zřejmě hlubokým vlivem tehdy ještě velice čerstvých válečných
prožitků a s ohledem na tehdejší překotný sociálně politický vývoj, vnímal poválečnou
společenskou situaci v Evropě a ve světě jako hluboce krizovou a nutně vyžadující zásadní
změnu spojenou především s úsilím překonat traumatizující dědictví první poloviny
XX. století se dvěma krutě krvavými a totálně devastujícími válečnými konflikty.
Způsoby změny, o kterých se tak plamenně hovořilo v kapitalisticky, či jak se tehdy
říkávalo, buržoazně orientovaných ideologiích, ve zrůdných fašistických doktrínách či
totalitně zaměřených ideologiích marxisticko-leninských a o které usilovali představitelé
příslušných politických sil, nebyly pro dr. Marka především z obecně lidských, a v důsledku
toho i filosofických důvodů odůvodnitelné a tedy i přijatelné. Jako nesmírně citlivý, vnímavý
a zároveň dostatečně fundovaný a odpovědný intelektuál se pokusil nalézt z tohoto lidsky
a mravně nedůstojného marasmu ničivé společenské krize nějaké smysluplné východisko.
Jeho záměrem zjevně byl nalézt určitý „pevný bod“, jakýsi „úběžník“, ke kterému směřují,
resp. by měly směřovat úvahy o dalším vývoji lidské společnosti a reflexe způsobů či
nástrojů, kterými by bylo možné směřování tohoto vývoje ovlivnit či korigovat. Celkový ráz
jeho pojednání a dikce jeho formulací svědčí podle mého názoru o tom, že takový „pevný
bod“ pro dr. Marka představovala konkrétní lidská osoba (persona), konkrétní lidský jedinec
se svými potřebami.
To, co v jeho mysli vzniklo v odezvě na tehdejší politickou a společenskou situaci
jako jistý myšlenkový konstrukt nového společenského uspořádání založeného v hlubokém
respektu k lidské osobnosti (persona), zformuloval v jakémsi prvním náčrtu nové „osobnostní
společnosti“, „společnosti personalistické“, ve které by už byly překonány ony konkrétního
člověka ničící a krutě postihující společenské jevy a procesy a která by tak poskytovala
dostatečně velký prostor důstojný lidský život.
Použil jsem charakteristiku „jakýsi první náčrt“. Chtěl bych ji poněkud rozvinout
a ukázat tak celkový ráz a zaměření uvedené statě.
Označení „náčrt“ jsem použil proto, že dr. Marek sepsal svou práci jakožto určitý
sumář, souhrnné představení závěrů vyplynuvších z jeho předchozích a zřejmě déledobějších
úvah, podrobných reflexí a myslitelských výkonů. Jeho záměrem, mohu-li tak soudit, bylo
podat v hutném a sevřeném tvaru svou představu o budoucnosti člověka. To je cosi, co činí
z jeho stati vysoce atraktivní a podnětný, ba někdy až provokující text. Na druhé straně
pozornému čtenáři nemůže uniknout, že tomuto sumáři, této hutné expozici závěrů mnohdy
chybí jejich podrobnější odůvodnění a detailnější objasnění jejich souvislostí a vzájemného
provázání.
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Je to proto spíše „skica“ zachycující základní obrysy představ o budoucím
společenském pohybu, „skica“, jež nese rysy až jakési vize a někdy dokonce utopistické vize.
Jistě, každý takový do budoucna zaměřený pohled skrývající silnou inspiraci
a množství podnětů má v podstatě vizionářský charakter. Nicméně to způsobuje, že řada
motivů a myšlenek vyznívá poněkud neurčitě, nejasně, leckdy až neodůvodněně. Vize našeho
autora není v tomto směru výjimkou.
Jako ilustraci či demonstraci bez náležité analýzy (která by ostatně přesáhla rámec
tohoto vystoupení) bych uvedl například Markovo striktní odmítnutí tzv. „kosmologického
optimismu“ německých filosofů G. W. Leibnize a G. W. F. Hegela, jež je vyhlášeno, aniž by
bylo skutečně důkladněji odůvodněno, nebo jeho až příliš stručnou, a přitom dosti výrazně
přitakávající expozici rozhodující dějinné úlohy vynikajících osobností, což je doposud
nerozhodnutým problémem a zároveň častým tématem mnoha a mnoha filosofických,
historických, sociologických a sociálně psychologických diskusí. Stejně tak tomu je
s Markovým zdůrazněním ideje spravedlnosti jakožto „dějinně zneklidňujícího prvku“, aniž
by bylo toto zdůraznění opřeno o nějaké předvedené analýzy a zřejmé důvody. Nechtěl bych,
aby uvedená slova vyzněla jako přespříliš kritická a jako taková aby posloužila k případnému
hodnocení přínosu Markovy vize. Tak nejsou z mé strany zamýšlena. Chtěl jsem pouze
poukázat na tento rys autorova přístupu a případné čtenáře o něm předem informovat.
Na druhé straně je ovšem třeba vyzvednout, že navzdory jakési skicovitosti
a vizionářskému charakteru jeho stati byl dr. Marek v mnoha ohledech nesmírně brilantním
kritikem, jenž byl schopen zasáhnout problém v jeho jádru a na krátké ploše vykázat jeho
význam a zároveň zkreslené a iluzivní představy, ke kterým se v tomto ohledu uchylovaly
a uchylují různé ideologie. Ostatně jeho popis záporné úlohy ideologií jakožto sociálně
politických a ekonomických doktrín je skutečně neobyčejně kriticky úderný a přesný a musím
zdůraznit, že podle mého soudu svou platnost vůči českým poměrům na politické scéně stále
neztratil, a tedy neztratil nic ze své aktuality ani po více než půlstoletí.
A nejen to, trefnost a údernost Markovy kritiky se zvýrazňuje i tím, že dokázal být
v řadě ohledů skutečně jasnozřivý nebo chcete-li prozíravý a prognosticky přesný, což se
ukáže tehdy, jsou-li některé jeho náměty vztaženy například k současným diskusím o „konci
západní kultury“. Je to bezpochyby dáno tím, že pro dr. Marka musely být všechny úvahy
sociálně politické a sociálně filosofické vždy opřeny o pohled „sub specie humanitatis“, což je
záležitost, která je doposud mnoha ideologům naprosto cizí.
Takto bych mohl pokračovat dále a případně analyzovat některé dílčí závěry obsažené
v této práci. Bylo by to jistě zajímavé a není nejmenšího sporu o tom, že i přínosné
a podnětné. Myslím si však, že to je úkol, jehož realizace mi nepřísluší. Výše uvedené
poznámky jsem považoval spíše za jakési úvodní marginálie, které by mohly laskavému
čtenáři (či posluchači) posloužit k tomu, aby si text dr. Marek pozorně přečetl a všechny
důkladné analýzy a závěry z nich plynoucí si učinil sám anebo trpělivě počkal na okamžik,
kdy se česká intelektuální veřejnost bude moci seznámit s podrobnými a odbornými rozbory,
na nichž budou pracovat týmy specialistů na společenské vědy a jejich historii v české
společnosti.
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Takové týmy jistě dobře a odpovědně zhodnotí i jednu ze základních tezí práce
dr. Marka, kterou bych zde rád na závěr svého expozé ocitoval: „Východiskem a cílem
společenského řádu nemůže být ideologie, nýbrž konkrétní člověk. Cíl společnosti a státu je
zcela konkrétní: aby každý člověk mohl žít jako člověk. Měřítkem účelnosti a správnosti je
prospěch konkrétního člověka a nikoli shoda s abstraktní ideologií. Kolektivní pojmy lidstva,
státu, národa, třídy a strany mají tendenci odpoutat se od živého člověka a jevit se jako
nezávislé entity, jež existují jaksi vně jednotlivého člověka, ovládají ho a více méně ho
terorizují. Ideologie zjednodušují sociální úkol tím, že slouží pojmovým pomyslům a nikoliv
každému člověku. Tato ideologická zjednodušení jsou praktická potud, že usnadňují
uvědomění a vzestup jednotlivých potlačených a zanedbaných skupin, není však možno, aby
se na nich vybudoval všeobecný spravedlivý řád. K tomu je nutně třeba, aby primitivní
ideologické zjednodušení bylo nahrazeno mnohotvárnou plností, místo schematičnosti aby
nastoupil život a abstraktní pomysly aby byly vystřídány zájmem o konkrétního a jedinečného
člověka.“107

A na úplný závěr mého vystoupení dovolte ještě několik krátkých poznámek spíše
technického rázu k první tištěné publikaci stati dr. Marka. Zvolil jsem při ní následující
editorský postup:
Práci uvádím v podobě, kterou jsem připravil pro první publikaci elektronickou. Tedy
v zásadě platí, že jsem v podstatě zachoval podobu, jež se nacházela v pozůstalosti.
V původním strojopisu byly autorem vyznačeny korektury dvojího druhu. První byly
vyznačeny obyčejnou tužkou a jsou zřejmě staršího data, druhé byly vyznačeny tužkou
propisovací a jsou nejspíše mladší. Korektury obojího druhu jsou jak formální, pravopisné
a stylistické, tak i věcně doplňující a pozměňující. V případě oprav věcných a pozměňujících
jsem každou zvlášť vyznačil a v editorské poznámce pod čarou uvedl původní neopravené
znění. Žádné jiné úpravy či opravy strojopisu (například z hlediska současných jazykových
zvyklostí) jsem neprováděl.
Tolik tedy několik stručných a vysvětlujících marginálií k životu a dílu
PhDr. Františka Marka. Doufám, že budou přijaty vlídně a s pochopením a především
doufám, že alespoň některé čtenáře a posluchače přivedou k tomu, aby si přečetli pozorně
a vnímavě stať dr. Marka. Pokud tak učiní, jistě se jim rozšíří rozhled po vývoji českého
humanitního a společenskovědního poznání v nedávné minulosti. To bude samo o sobě pro
mne nejdůležitějším výsledkem mé snahy představit myšlenky tohoto obdivuhodného muže.

V Hrusicích dne 20. prosince 2008
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Citační odkaz viz poznámku č. 1.
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Příloha:

František Marek

Osobnostní společnost (Personalismus)

Psáno v Litoměřicích v létě 1948

Není možno, aby lidstvo nepochopilo, že
posavadní hospodářství národů znamená
ztráty nejjemnějších radostí a ohrožení celé
duchové žně země.

Otokar Březina

Evropská civilizace prochází duchovní a společenskou krizí, kterou lze označit jako
vyvrcholení porenesančního období nadvlády přírodních věd. Rozklad metafyzických vazeb,
který renesance přivodila, vedl k světonázorové dezintegraci a rozpad společenského
universalismu vyvolal suverénní státní partikularismus a sebestředný nacionalismus. Filozofie
vytvářela systémy z částečných hledisek, subjektivizovala se nebo upadala do skepse a do
různých forem pragmatismu, takže přestala být zdrojem živého světového názoru a ustoupila
ideologiím. Přírodovědecké metody, vykazující ve svém oboru překvapující úspěchy, ovládly
veškerou tvořivost evropského lidstva a pronikly i do věd duchovních.
Ideál přírodního zákona, pravidelnosti, nutnosti a příčinné určenosti převládal čím dál
tím více i v pojetí člověka a společnosti. Od Montesquieova přírodovědeckého výkladu
společnosti jako odrazu daného klimatu rodí se stále nová pojetí člověka jako derivátu
přírody, který je beze zbytku vysvětlitelný z přírodní zákonitosti. Tyto teorie odrazu
a nadstavby, odrazu klimatických podmínek, geografického prostředí, výrobních poměrů,
krve a rasy, psychoanalytického libida nebo jiného aspektu přírody byly filozoficky
připraveny a fundovány imanentním monismem idealistickým nebo materialistickým,
proklamujícím samovolný vývoj jsoucna, v němž nebylo možno metafyzicky zakotvit
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svobodnou a odpovědnou osobnost. Přízemní positivismus a jednostranně sociologizující
výklad kultury dotvrzovaly přírodovědeckou víru v mechanickou společenskou zákonitost.
Také nová I společenská věda, klasické národní hospodářství, studovala lidskou
společnost čistě přírodovědecky, jako by to byla společnost mravenčí, v níž je vše
determinováno a v níž chod věcí není rušen rozumem a svobodnou vůlí. Klasičtí
národohospodáři si vytvořili homogenní abstrakci homo economicus II, člověka jako tvora
vyrábějícího, prodávajícího a kupujícího, a zjišťovali „zákony“ těchto hospodářskospolečenských vztahů. Kromě zákona poptávka a nabídky, který však není primárně zákonem
hospodářským, nýbrž prostou skutečností psychologickou, obstálo jen málo „zákonů“ slavné
kdysi vědy, ba neobstál ani Ricardův „železný“ zákon mzdový. Kapitalismus, který vyrůstal
na této víře, že společnost je harmonická příroda, jejíž zákony lze studovat, ale kterou není
třeba, ba ani radno nebo možno vytvářet, vyústil v sociálních rozporech a krizích;
nejpřesvědčivějším argumentem, redukcí ad absurdum, dokázal, že společnost není příroda.
Kapitalistická ideologie, která vytrhla z lidské osobnosti část její aktivity a zabsolutnila ji na
způsob přírodního zákona, zanechala po sobě jen zmatek a moře bídy.
Přímým dědicem klasického národního hospodářství je marxismus, který se sám rád
označuje jako „vědecký“ socialismus. Kámen úrazu je v tom, že „vědecký“ tu znamená
přírodovědecký, takže marxistické pojetí společnosti založené na přírodovědecké abstrakci
homo economicus III je stejně částečné a jednostranné jako v kapitalismu. Filozofický základ
je shodný IV, rozdíl je jen v praktickém postoji. Říká-li kapitalismus: Jde to samo,
nezasahujme rušivě!, je zásadou marxismu: Jde to samo, ale urychleme to! Společnost zůstává
derivátem přírody, neboť i v marxismu společnost je produktem vyvíjející se Hmoty, jež je
v podstatě totéž, co Hegelova Idea. Hmota se prý mění a vyvíjí primárně a společnost je
nevyhnutelně určena vývojovým stupněm hmoty. Například pokud se v době společenské
výroby ještě vyskytují ideologie jiné než kolektivistické, jsou to jen přeživší a vegetující
odrazy poměrů minulých a jejich nositele je nutno vymýtit, aby nezdržovali přizpůsobování
společnosti primárním a svézákonným změnám hmoty.
Pokud marxismus byl jen ideovou zbraní v boji dělnictva proti kapitalismu, konal
důležitou historickou funkci a právě víra v přírodní nutnost společenských změn
v zamýšleném směru byla velikou posilou v boji, zvlášť v dobách neúspěchů, zatímco ideové
a filozofické omyly se nemohly ještě konkrétně projevit. Jakmile však byla na jejich základě
budována a organizována skutečná živá společnost, stala se deterministická ideologie
marxismu abstraktním rámcem, do něhož se život musí vtlačovat násilím. Z ideologických
důvodů se pak přirozený život společnosti deformuje pomocí všech nástrojů násilí
duchovního i fyzického. Teprve v realizaci se opět nejpřesvědčivěji ukazuje, že marxismus je
systém důmyslný, ale racionalisticky schematický a zabíjející. Klamné a nesprávné ideje
mohou být účinnou zbraní v boji o moc – a to je úkolem ideologie – ale nelze na nich
vybudovat lidsky spravedlivý a životný společenský řád. Kapitalismus i marxismus odmítly
I
II
III
IV

V původním znění odstavec začíná „Nová společenská věda...“
Kurzíva byla autorem dodatečně vyznačena.
I tato kurzíva byla vyznačena autorem dodatečně.
V originálním strojopise je na tomto místě „stejný“ opraveno na „shodný“.
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budovat společnost na člověku jako svobodné a tvůrčí osobnosti a přijaly klamné představy V
přírodovědeckých století, že člověk a lidská společnost je totéž, co kterákoliv jiná část
přírody. Obě ideologie jsou založeny na stejném omylu a obě krutě VI vykupují své omyly.
Každá nová doba začíná tím, že nově definuje základní společenské pojmy: člověk
a společnost, právo, vlastnictví, spravedlnost, stát, autorita atd. Všechny diagnózy naší doby
konstatují, že prožíváme krizi končící epochy, ať se tím končícím historickým obdobím míní
hospodářský liberalismus, porenesanční materialismus nebo dokonce zánik antickokřesťanské kultury. Nepoznáme však, co končí, dokud nepostřehneme, co vzniká, co se rodí
v objektivních předpokladech vnějšího světa i v lidských myslích. Přechod ze starého řádu
do nového nebývá plynulý ani náhlý. Rozklad a chaos, jímž se vyznačuje kritické období
srážky protichůdných idejí, postojů a hodnot, je rozhodující dobou odpovědného kolektivního
rozhodování, kdy jde o to, z tříště idejí a hodnot zvolit takové, které dají společnosti nový
život. Je-li volba správná, společnost se přerodí, jako se upadající antická společnost vymanila
ze smrtonosného materialismu volbou idealistického křesťanství. Přijetí nových idejí však
není automatickým a nutným „odrazem“, nýbrž svobodným a odpovědným kolektivním
aktem, přičemž odmítnutí volby nebo omyl ve volbě znamená znehybnění a zánik společnosti.
Tato smrt civilizací je známa z historie, ale i doba nedávná znovu potvrdila riziko volby
falešných idejí a hodnot, jak se projevilo v debaklu fašismu a nacismu.
Člověk se neustále musí vyrovnávat se skutečností, ať je to skutečnost přírodní, kterou
nevytvořil, nebo civilizační, která je výsledkem tvůrčí činnosti jeho ducha. Vynálezy a objevy
a jejich technické aplikace, vzešlé z ducha a rukou člověka, stávají se vnějším světem, s nímž
se člověk musí nově vyrovnávat tím, že upravuje své instituce a společenské řády, aby konec
konců člověk svými výtvory neutrpěl jako člověk, nýbrž aby mu vše napomáhalo ke stále
většímu rozvíjení člověčenství, osobnosti a svobody.
Mluvíme-li dnes o společenské krizi, musíme proto co nejrozhodněji odmítnout
jakékoliv malátné mluvení o degeneraci západního lidstva a o nevyhnutelném zániku západní
kultury. Velké výkony v oblastech vědy a techniky nesvědčí o degeneraci inteligence, stejně
jako výkony ve sportu a válečná hrdinství neukazují na úpadek tělesný. Společenská krize je
způsobena nesprávnou volbou idejí a pokulhávajícím vyrovnáváním s novými civilizačními
skutečnostmi rázu technického i kulturního. Prožíváme bankroty pochybených ideologií
a hluk jejich pádu vyvolává dojem, že se hroutí celá evropská kultura. Ale kultura nejsou
ideologie, jež narůstají na společnosti jako nádory, zachavcují celé její části a jsou mocné
a nápadné. Kultura záleží vždy v několika základních ideách a hodnotách, jež převážná část
lidí nosí v sobě a prožívá zcela spontánně a nevědomky. Dosud i nejtemnější ideologické
režimy v Evropě byly nuceny šířit svá zla pomocí lži, přetvářky a kamufláží, aby oklamaly
živou anticko-křesťanskou kulturu, kterou v sobě nosí – často nevědomky, někdy i proti své
vůli – téměř každý Evropan. Zhroucení a zkompromitování ideologií bude novým
osvobozením kultury a uvolněním cesty k novému společenskému řádu kulturnějšímu, tj.
lidštějšímu. Kdybychom se dovedli zbavit provinčních měřítek, odložit netrpělivost člověka,
který by chtěl nejraději stlačit všechnu budoucí historii do pouhého úseku své vlastní
V V originále je zde opraveno „víry“ na „představy“.
VI Původní „...mají své krutosti, jimiž...“ je opraveno na „krutě“.
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generace, a podívat se na evropskou civilizaci tím pohledem, který jsme zvyklí měřit jiné
tisícileté civilizace, pravděpodobně bychom poznali, že vlastně nežijeme jenom na konci staré
epochy, nýbrž takéVII v prvních rozbězích epochy nové, která právě překonává své dětské
nemoci a cestou zkoušení a omylů hledá svůj vlastní řád.
Problémy tohoto a minulého století vyplývají z přeměny společnosti po výtce
zemědělské ve společnost průmyslovou, z přeměny, která byla tak prudká a dalekosáhlá, že
bývá označována jako průmyslová revoluce. Zájmy člověka – který je jedinou hodnotou
absolutní, jíž všechny ostatní hodnoty mají sloužit jako prostředky k plnému uskutečnění
osobnosti – byly v této době přerodu mařeny ideologiemi, které se odpoutaly od konkrétního
člověka jako upoutaný balón, jehož lano bylo přeťato, a chtěly utvářet svět podle domnělých
abstraktních zákonitostí. Filozofickým základem těchto ideologií byl kosmologický
optimismus, věřící v automatickou správnost všeho vesměrného a společenského dění:
v Leibnizově podání „předzjednané harmonie“ světa byl zdůvodněním liberalistického
laissez-faire,VIII v Hegelově automatickém vývoji Ideje, v němž se rozumnost ztotožňuje
s tím, co jest, stal se ospravedlněním veškeré reakčnosti od prušáctví až k fašismu,
a v marxistické verzi o samovolném vývoji Hmoty, ztotožňujícím správnost
s okamžitým předpokládaným stadiem vývoje hmoty, stal se nástrojem diktatury těch, kteří se
pokládali za nejbližší hmotě a tedy za nejschopnější vycítit nebo „odrážet“ budoucí vývojový
směr Hmoty.
Historie není ani dokonalý řád, jednou provždy Bohem pevně stanovený, jak si to
představoval Leibniz, avšak není ani přírodním, tj. nutným vývojem Ideje nebo Hmoty, jak se
domnívali Hegel a Marx; historie je výslednicí neutuchajícího boje člověka s přírodou a se
sebou samým, výslednice mnohých svobodných rozhodnutí IX. V průběhu historie není nic
nutného: proto je nevypočitatelná a stále ohrožená a nepřipouští víc než odhady věcí
budoucích. Víra v nepřetržitý pokrok a v nutný vývoj ke stále dokonalejšímu lidství patří
k těm omylům devatenáctého století, jež tak surově vyvrátilo století dvacáté. Potírat tuto
ideologii automatického pokroku dnes už není o nic naléhavější než bojovat proti fatalistické
ideologii rebarbarizace. V dějinách není mechanické samočinnosti, dějiny nejsou výslednicí
téže nutné přírodní zákonitosti, která působí, že z daného X semene vyroste strom určitého
druhu a tvaru. Subjektem dějin je člověk, který má – na rozdíl od veškeré ostatní přírody –
svobodnou vůli; civilizace a kultura jsou dílem člověka, které vytváří svobodně a odpovědně
z daných podmínek. Poněvadž nelze vědecky stanovit budoucí chování člověka jedince, nelze
vědecky určit ani budoucí osudy společnosti a kultury. Tzv. „vědecký“ socialismus na základě
empirických pozorování, omezených místně a časově, stanovil vývojové „zákony“ společnosti
a podle nich předpověděl sociální revoluci v průmyslové Anglii, revoluce však vypukla
v zaostalém Rusku. Shoda některých objektivních společenských skutečností, některých
„náhod“, ale především rozhodná vůle skupiny odhodlaných mužů v kritické situaci daly směr
historii.

VII
„...jenom....také..“ vloženo na základě vlastnoruční autorovy opravy.
VIII Kurzíva dodatečně vyznačená autorem.
IX Závěr věty „..., ale i náhod a omylů.“ autorem z originálu vypuštěn.
X V originále je „určitého“ nahrazeno autorem „daného“.
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Každá historická situace chová v sobě vždy celou řadu možných řešení, od špatných
přes dobrá k nejlepším, a z těchto možností volí svobodně člověk, který není XI jen příroda
jako mravenec, nýbrž je z části příroda a z části svoboda. Když člověk vynalezl parní stroj
a našel pro něj použití ve výrobě, objevilo se ve světě – zásluhou lidského ingenia – něco
nového, s čím se člověk musel znovu vyrovnávat, aby to řádně začlenil do života společnosti.
Kapitalismus však nebyl nutný, právě tak jako nemusel nutně vzniknout průmyslový
proletariát. Nevznikl z vývojové nutnosti, nýbrž z porušení spravedlnosti. Jen na lidech
a jejich ideách záleželo, jak budou vypadat hospodářské vztahy za průmyslové civilizace.
Argumentace spojující nutně a kauzálně společenskou organizaci s výrobními prostředky
nebyla by vůbec možná, kdyby nepředcházela hegelovská redukce člověka na pouhý
vývojový projev objektivna, který je koneckonců stejné podstaty jako jiné vývojové projevy
téhož objektivna, tedy i stejné podstaty jako ty výrobní prostředky. Kdyby evropská
společnost v rozhodující historické situaci rodícího se kapitalismu a za průmyslové revoluce
byla volila ideje jiné než ideje bezohledného renesančního individualismu, římského pojetí
absolutního vlastnického práva a deterministických pojetí společnosti, vypadalo by evropské
hospodářství a společenské instituce jinak i za stejných výrobních prostředků.
Toto si dnes musíme zvlášť důkladně uvědomit, neboť bez víry ve svobodu člověka,
a to nejen ve svobodu individuální ale i ve svobodu vytvářet společnost podle svých
zvolených idejí, zbývala by člověku jen buď nezdůvodněná XII naděje, že se svět vyvíjí sám
od sebe k dobrým koncům, anebo fatalistická rezignace. Na této víře ve svobodu
a odpovědnost člověka stojí všechny naše zásady osobnostního společenského řádu. Našimi
odpůrci jsou všechny ideologie, jež v jakési sociologické krátkozrakosti generalizují
a petrifikují zkušenost sociálně a historicky omezenou, vytrhují z člověka tu část jeho
složitého psychofyzického ústrojenství, která se jim hodí do zjednodušených abstraktních
schémat, a zabíjejí tak člověka jako osobnost. Sociologie minulého století vypracovala celou
řadu teorií o pružinách společenského vývoje. Starší teorii klimatickou doplnila teorií
geografickou a demografickou, především však naukou o biologických činitelích v historii,
o vlivu prostředí a o pružinách hospodářských. Pokud tyto teorie zůstávají vědeckými pokusy
o výklad společenského dění, potud popisují skutečné faktory sociálního života, jež v určité
době a za daných podmínek mohou mít značnou působnost. Ale jakmile se kterýkoliv ze
společenských činitelů generalizuje v ideologii, jež je duchovní zbraní politiky, stává se
nebezpečím pro svobodnou společnost. Degenerace filozofie a sociálních věd v ideologie je
nejosudnějším přínosem devatenáctého století. Povýšení ideologie nad filozofii a vědu ohlásil
poprvé Karel Marx svým požadavkem, aby filozofie svět nevykládala, nýbrž aby sloužila jeho
změně. Prakticky to znamená, že filozofie a věda byly podřízeny politice ozbrojené tou či
onou ideologií. Na místo objektivní vědy byl ve dvacátém století vědomě povýšen mýtus.
Východiskem a cílem společenského řádu nemůže být ideologie, nýbrž konkrétní
člověk. Cíl společnosti a státu je zcela konkrétní: aby každý člověk mohl žít jako člověk.
Měřítkem účelnosti a správnosti je prospěch konkrétního člověka a nikoli shoda s abstraktní
XIII

XI Na tomto místě bylo autorem vypuštěno „celý“.
XII
Slovo „nezdůvodněná“ bylo autorem vloženo do textu dodatečně.
XIII Kurzíva byla dodatečně vyznačena autorem v originálním textu.
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ideologií. Kolektivní pojmy lidstva, státu, národa, třídy a strany XIV mají tendenci odpoutat se
od živého člověka a jevit se jako nezávislé entity, jež existují jaksi vně jednotlivého člověka,
ovládají ho a více méně ho terorizují.XV Ideologie zjednodušují sociální úkol tím, že slouží
pojmovým pomyslům a nikoliv každému člověku. Tato ideologická zjednodušení jsou
praktická potud, že usnadňují uvědomění a vzestup jednotlivých potlačených a zanedbaných
skupin, není však možno, aby se na nich vybudoval všeobecný spravedlivý řád. K tomu je
nutně třeba, aby primitivní ideologické zjednodušení bylo nahrazeno mnohotvárnou plností,
místo schematičnosti aby nastoupil život a abstraktní pomysly aby byly vystřídány zájmem
o konkrétního a jedinečného člověka.
Pojetí společnosti jako každého člověka XVI je ovšem nejenom dokonalejší
a spravedlivější, ale i obtížnější než jakékoliv pojetí ideologické, jež si generalizuje
a zabsolutňuje nějakou částečnou pravdu a částečnou skutečnost. Cesta k takovéto osobnostní
společnosti nemůže být cestou násilí a diktátu, neboť má předpoklady nejen vnější, ale
i vnitřní. Má-li být každý člověk plně člověkem, skutečnou lidskou bytostí, musí nastat
naprostá reálná demokratizace společnosti a musí se neustále zvyšovat vzdělanostní a etická
úroveň všech jedinců.
První dvě podmínky, demokratizace a zvýšení vzdělanosti, byly v posledních sto
a desetiletích XVII do značné míry splněny a přinesly formální osvobození člověka a formální
rovnost. Přispěly k tomu především nové výrobní prostředky a nové prostředky šíření
vzdělanosti, jakož i nábožensko-demokratické přesvědčení, že lidé, kteří jsou si rovni před
Bohem, jsou si rovni i mezi sebou.
Vynález a rozšíření knihtisku usnadnilo rozvití středního stavu jako politické moci.
Vzdělané měšťanstvo bylo s to zmocnit se výrobních prostředků, vytvořit vládnoucí třídu,
zajistit si svobodu podnikání a pěstovat až do konce ideje a předpoklady, z nichž vyrostlo,
hlavně pak svobodu a vzdělanost.
Vynález rotačky, filmu a rádia kryje se časově s mocenským nástupem dělnické třídy.
Již sto let dělnictvo svádí boj o výrobní prostředky. Byl-li vzestup měšťanstva založen
na bohatství a na knize, je dělnické hnutí založeno na početnosti, na denním tisku, filmu
a rozhlasu,XVIII společnosti, které se o dělnictvo opírají ideologicky, nevyznačují se kulturou,
nýbrž propagandou. Měšťanstvo bojovalo proti feudalismu a opíralo se o bohatství
a vzdělanost. Jeho praktická morálka povýšila na nejvyšší hodnotu hmotný zisk a finanční
úspěch; obecnému shonu za těmito hodnotami uvolnila všechny zábrany vnitřní i vnější.
Úctou ke svobodné tvořivosti a vzdělanosti přivodila však ovzduší, v němž se mohla rozvíjet i
rozbujet činnost kulturní v nejširším slova smyslu.

XIV
XV

Výraz „...a strany....“ byl doplněn dodatečně.
Závěr tohoto souvětí v originále původně zněl: „...existující jaksi vně jednotlivého člověka, ovládající ho
a více méně ho terorizující.“
XVI Opět dodatečně vložená kurzíva.
XVII V originále bylo původně pouze „desetiletích“.
XVIII Autorova oprava. Původně bylo v textu „...na počtu a na denním tisku...“
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Vzdělanci měli poměrně široký okraj svobody ve vědě a v umění – v některých
zemích tu vůbec nebylo omezení – v oblasti politiky však byli jako celek bez váhy, ne-li
služební. Měšťákům tanul na mysli ideál aristokratů, jichž životní styl chtěli rozšířit na sebe.
Výsledky byly kladné, pokud byli v boji o rozšiřování svobod, avšak postavili se proti
historii, jakmile svou svobodu a nabytá privilegia ohraničili tak, že sobě vyhradili svobodu
reálnou a nové rodící se dělnické třídě ponechali jen svobodu formální. Odmítali další
společenskou změnu a další rozšiřování reálné svobody a postavili se proti námezdně
pracujícím. Zpřístupněním vzdělání, laciným tiskem atd. vzrůstala však úroveň pracujících tak
rychle, že záhy přestali být spokojeni s postavením otroků bez nároku na vlastní osobnost.
Někdejší idealismus měšťanstva stal se třídně omezený a zvrhl se v třídní sobectví. Zamítlo
sociální spravedlnost a tím se postavilo proti historii, neboť idea spravedlnosti nikdy
nepřestane lidstvo zneklidňovat.
Čtvrtý stav, třída pracujících rukou, našel si své vůdce v řadách inteligence, která je
vlastní nositelkou ideálů etických, všelidských. Západní socialismus, který marxisté označují
pejorativním přívlastkem utopický, byl v základě etický, a nikdo dnes nedovede odhadnout,
jaký by byl jeho vývoj, kdyby mu nebyla vzata síla materialistickým marxismem.
Předmarxovský socialismus odmítal XIX kapitalismus proto, že chtěl spravedlnost pro člověka
a hodnotil člověka výše než hospodářský systém. Tento etický základ socialismu je velmi
důležitý; kdyby se byl uplatnil, nemohl by zájem ideologického sytému převládnout nad
zájmem člověka. I Marx a Engels vyšli původně z tohoto humanitního socialismu v kritice
kapitalistické společnosti, která zní zcela personalisticky, když Marx mluví o dvojím odcizení
člověka sobě samému, jež nastalo XX v kapitalismu. Sami však humanismus nepřijali za
program, nýbrž odložili jej jako vzdálený cíl až do utopické beztřídní společnosti, která má
být místem naprosté svobody a blahobytu. Programem na neomezenou dobu stala se
marxismu vláda násilí. Zásadní popření hodnot etických a víra ve vývoj podle mechanických
formulek ideologie způsobily ustrnutí. Jakmile se marxismus pokouší vybudovat společnost
na svých ideologických základech, dostává se do slepé uličky: diktatura stává se chronickou,
protože útlak inteligence budí stále nový odpor, který je v nesvobodě tajný XXI
a nekontrolovatelný, trvání diktatury se prodlužuje a útlak zesiluje. Marxistická společnost
nemůže nebýt proti skutečné inteligenci, a ta zase nemůže žít a tvořit bez svobody, neboť by
zradila svou podstatu, kdyby se zřekla etického smyslu života. Proto v marxistické
společnosti, podobně jako v jiných totalitách, svobodná inteligence je potlačována všemi
prostředky likvidace přímé i nepřímé, v neposlední řadě pak tím, že se právo na vzdělání
omezuje třídně a že se pěstuje školení odborné XXII a nikoliv humanitní, jež jediné rozvíjí
skutečnou inteligenci.
Touto zradou člověka a jeho svobody – a svoboda musí být i bezprostředním cílem
každé společenské změny – dále nenávistí ke svobodné inteligenci – a jiné není – dostal se
marxismus do rozporu s historií a stal se hnutím reakčním. Historie zajisté není samovolným,
předem stanoveným a vypočitatelným vývojem, v němž pozdější je vyšší než dřívější, nýbrž
XIX
XX
XXI
XXII

V původním znění stojí „...byl proti...“.
V originále „...člověka sobě v kapitalismu“. Autorova oprava.
„Tajný“ dodatečně doplněno autorem.
V originále bylo původně „...že se dovoluje jen školení odbornické...“.
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je bojem člověka o uskutečňování věčných hodnot dobra, pravdy a spravedlnosti a svobody,
stupeň jejich realizace je pravou mírou „pokrokovosti“ nebo „reakčnosti“. Marxismus končí
své historické poslání zároveň se svým bojem proti kapitalistickému utlačovatelskému řádu,
staví se na jeho místo a stává se utlačovatelským řádem nového typu, překonávaje všechny
dosavadní historické formy útlaku, neboť nové technické a organizační prostředky umožňují
téměř absolutní likvidaci svobody a naprostý vykořisťovatelský monopol.XXIII
Protihistorická situace marxismu stává se tím vyhraněnější, že poslední desetiletí
přinášejí zrychlený početní růst nové společenské vrstvy, sociologické inteligence.
V dřívějších dobách byla inteligence vždy jen nepočetná a služebná. Sloužila králům
a knížatům, kteří založili svou moc na dovednostech vojenských a na mýtu krve, sloužila
měšťákům a kapitalistům, jejichž moc vyvěrala z bohatství a z vlastnění výrobních
prostředků, ale sloužila i budoucí nebo uskutečněné diktatuře proletariátu, která zamýšlela
inteligenci zlikvidovat nebo přeškolit na propagační velebitele nejbyzantinštějšího režimu.
Přitom však vzcházeli právě a pouze z inteligence četní nositelé idealistických etických
postojů a idejí, jež se snažili uplatňovat buď v mezích zákona, nebo i za cenu konfliktu
s vládnoucí mocí. Až do minulého století nelze vlastně ani označovat po právu inteligenci
úhrnným sociologickým názvem, neboť šlo spíše o více nebo méně početné jedince, a přesto
byli tito vzdělanci předními bojovníky za svobodu a za lepší řád. I proletářské revoluce
musely být vedeny inteligencí, jak uznal sám Lenin. Bylo by zbytečné říkat samozřejmost, že
nesobeckost, objektivní hodnocení a nadšení pro věc druhých, tj. pro spravedlnost, jsou znaky
ducha, kdyby lidé v posledních letech nebyli mateni různými mýty tvůrčí krve, tvůrčí hmoty a
tvůrčích instinktů. Bývalo a bude opět samozřejmé, že tvůrčí je jenom duch a pouze duch
chce být svobodný. Míra vnitřní svobody a etičnosti je dána stupněm uskutečněné duchovosti.
I protilidské režimy fašismu musely mluvit inteligenci o velké budoucí svobodě, aby se
zmocnily její tvořivosti a idealismu a mohly jej vykořisťovat pro své účely.
Ani dnes inteligence není třída, nýbrž, jak říkají marxisté, pouze mezitřída. Převládá-li
u ní idealismus svobody, přiklání se k měšťácké demokracii, vítězí-li v jejím tragickém
konfliktu idealismus sociální spravedlnosti, staví se na stranu proletářské revoluce. Protože se
nemůže beztrestně vzdát ani svobody, ani sociálně etické odpovědnosti, bývá zklamána
na obou stranách, takže není divu, že se značná část inteligence – bohužel – izoluje mimo
pravici a individuálně si hledá soukromý pohled na sociální problematiku a nové řešení, které
by jí umožňovalo čestný život.
Aby se inteligence stala politicky významnou vrstvou a uskutečňovatelkou
samostatného historického poslání, k tomu je třeba dvou předpokladů: početnosti
a uvědomění. Početnost inteligence vzrůstá od minulého století zrychleně jednak šířením
vzdělanosti – povinnou školní docházkou, obecným přístupem k vyššímu vzdělání, tiskem,
rozhlasem, apod. - jednak změnou výrobních poměrů. Zavedení hromadné výroby vytvořilo
v prvním stadiu novu společenskou třídu, proletariát. Svou početností, uvědoměním
a solidaritou dosáhla tato třída značné moci a dala svým zájmům, které byly čistě
hospodářské, výraz ideologický a politický. Změna výrobních prostředků a poměrů však
XXIII

Slova „...a naprostý vykořisťovatelský monopol.“ byla autorem doplněna dodatečně.
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pokračuje dále. Postupná mechanizace výroby nahrazuje čím dál tím více manuální práci,
takže výroba vystačuje se stále menším počtem manuálních pracovníků. Mystická teorie
hodnoty, kterou marxismus chtěl ideologicky zdůvodnit prvenství manuální práce a podle níž
hodnota vzniká pouze z práce rukou, tato teorie stává se neudržitelnou při konfrontaci
s moderními mechanizovanými továrnami, dělnická třída sama přestává být třídou manuálně
pracujících a sociálně porobených a překračuje poznenáhlu zenit svého historického
posláníXXIV jako revolučního proletariátu, bojujícího o své politické a sociální osvobození.
Ve svobodné a technicky pokročilé společnosti sama se zvolna likviduje změnou životního
stylu, zvyšováním životní úrovně a vzdělání, proměnou pracovních úkonů, v nichž je stále
silnější prvek inteligentní – zkrátka přesunováním do nové společenské vrstvy, do inteligence.
Při mechanizaci výroby zemědělské redukuje se dříve početný stav zemědělského dělnictva
na minimum. Ale i v průmyslu mění se progresivně poměr mezi počtem továrního dělnictva
a správními, technickými a organizačními zaměstnanci neustále ve prospěch úředníků. Ba
kategorie kvalifikovaných dělníků dosahuje namnoze takové životní a vzdělanostní úrovně, že
sociálně již není proletářská a v jejích pracovních úkonech stále více převládá práce
inteligentní nad hrubou manuální. Objevují se dokonce první mechanizované
a automatizované továrny, kde vůbec není manuálně pracujících zaměstnanců, nýbrž pouze
zaměstnanci organizační. Blízká doba uplatnění a rozvití atomické energie v průmyslu
a v dopravě urychlí tento vývoj způsobem revolučním.
Doba atomické energie shoduje se časově s historickým nástupem inteligence jako
početné a politicky odpovědné vrstvy. Až dosud byl stát nástrojem třídní vlády a třídního
útlaku a vládnoucí společenské třídy byly většinou založena na zájmech mocenskohospodářských. Inteligence však není hospodářská třída, nýbrž vrstva kulturní. Nemůže se
rozšiřovat jinak než na prospěch druhých, neboť jejím ideálem nejsou politické útvary, nýbrž
kulturní člověk, etická osobnost. Materialistická ideologie - kapitalistická i marxistická –
strhují státy do šovinistického hospodářského nacionalismu, inteligence sice vyrůstá z národa,
ale svými výtěžky a kulturním zaměřením je stejně nadnárodní, jako je nadnárodní XXV
kultura.
Dosavadní boje o společenský a hospodářský řád pohybují se po jedné koleji, z níž
jakoby nemohly vybočit. Na jednom konci je řád kapitalistický s neomezeným vlastnictvím
výrobních prostředků a s téměř absolutní formální svobodou, na straně druhé kolektivní
vlastnění výrobních prostředků se společenskými útvary, pozůstávajícími spíše z čísel než
z lidí. Mezi oběma systémy jsou ještě rozdíly stupňů, kompromisy založené na přesvědčení,
že nějakým zkombinováním dvojího zla vznikne dobro. Boje o společenský řád byly dosud
zápasy ideologických systémů – a systémy jsou vždy proti životu - , v nichž se ztrácí
konkrétní člověk jako východisko a cíl veškeré společenské činnosti.
Jako formy státní organizace, tak i tytéž řády hospodářské XXVI mohou být dobré nebo
špatné bez ohledu na specifickou hospodářskou organizaci. Rozhoduje XXVII především to,
XXIV
XXV
XXVI

Následující závěr celého souvětí byl autorem dodatečně vložen do původního textu.
V původním textu je místo „nadnárodní“ uvedeno „mezinárodní“.
V originálním strojopise zněl počátek věty takto: „Tak jako formy státní, i tytéž formy
hospodářské... Opravu provedl autor.
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slouží-li člověku či nikoliv. Ideologické systémy se v praxi neosvědčily a je nutno vzít před
nimi v ochranu konkrétního člověka. Musí se zdůraznit, že hospodářský systém je pouze
prostředkem a nikoliv cílem, a že jeho kritériem a soudcem je zájem člověka jako kulturně
etické osobnosti, jejíž základní předpoklady musí být společností zaručeny každému člověku
naprosto reálně.
Tento ideál osobnosti je zajisté nejbližší inteligenci a je v ní poměrně nejvíce
uskutečněn. Buržoazie hodnotila především člověka zámožného a podnikatelsky úspěšného,
komunismus neuznává osobnost s výjimkou osobnosti politické, kdežto člověk je svou
podstatou osobnost lidská,XXVIII absolutní hodnota, která musí být vždy cílem a nikdy
nástrojem, a každý je povolán, aby ji realizoval v míře co nejvyšší. Jediným úkolem státu je
vytvořit a zaručit takové podmínky, aby žádný člověk nemusel žít nepřiměřeně své lidské
důstojnosti z důvodů sociálních a politických. /Nullus homo debet inconvenienter vivere,
Tomáš Akvinský.XXIX/

II.

Zásady personalistického řádu

Práva osobnosti XXX

Zásluhou marxistické argumentace ujala se mylná víra, že čtvrtý stav jako sociálně
nejnižší je poslední politickou třídou, která vytvoří definitivní sociální řád; další třídy prostě
není. V této argumentaci je dvojí omyl. Jestliže dosud není další třídy, není tím prokázáno, že
nemůže vzniknout. Průmyslový proletariát vznikl zavedením hromadné výroby; jakou změnu
přivodí zavedení automatizované výroby? Proletariát byl uvědomen početností a bídou; obojí
může uvědomit i ty, kteří se neživí prací rukou. Druhý omyl je neméně vážný. Je to historická
krátkozrakost, jestliže politické vrstvy určujeme pouze hospodářsky. Je to generalizace stavu
posledních století, kdy zápasí o vládu dvě hospodářské třídy, třída vlastníků výrobních
prostředků a třída pracujících. V historii však byly společnosti s vládou fundovanou jinak než
hospodářsky, od společností kněžských, zakládajících moc na tajném vědění, přes společnosti
vojenské, hodnotící válečnické výkony, a přes společnosti aristokratické, založené na mýtu
krve, až po náběhy ke skutečné demokracii. Lze tedy předpokládat, že hospodářské třídění
XXVII Začátek věty původně zněl: „Rozhodující je...“. Opravil autor.
XXVIII Kurzívu dodatečně vložil autor.
XXIX
Volný překlad: Žádný člověk není povinen žít nepřiměřeně (nedůstojně). (Původ citátu se mi
bohužel nepodařilo vypátrat. F. Marek zdroj, resp. pramen ve strojopise neuvedl.)
XXX
Kurzívu doplnil dodatečně autor.
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není nutné a že společnost může být založena v budoucnosti na něčem jiném než na třídním
vlastnění výrobních prostředků. Vzrůstající vzdělanost a rozšiřující se vrstva inteligence
oprávňují naději, že společenský řád, který vznikne z politického působení inteligence,
nebude založen třídně a hospodářsky, nýbrž na nezadatelném právu každého člověka
na osobnost.
Svobodný a tvůrčí rozvoj osobnosti však předpokládá zákonné a reálné zaručení
základních práv člověka jako osobnosti reálné XXXI, svobodné, hospodářsky nezávislé
a zabezpečené.

Právo na život je základním právem člověka. Je zárukou životního minima, tj. nezbytných
životních potřeb, v případě nezaviněné neschopnosti pracovního důchodu. Zahrnuje nárok
na důchod v nemoci, při invaliditě, ve stáří aXXXII nárok na léčebnou péči. Realizuje se cestou
příslušných pojištění a stát nechťXXXIII zasahuje ze zákona subsidiárně tam, kde je třeba
vyplnit nepředvídatelné mezery nebo kde by důchod z pojištění byl nedostatečný. Povinnost
pečovat o osoby neschopné pracovního důchodu není vložena na stát přímo a obecně, neboť
by vznikalo nebezpečí zneužití. Avšak když stát zasahuje subsidiárně, činí tak z povinnosti
zákona, splňuje nárok a neprovádí činnost charitativní, neboť právo na svobodnou a lidsky
důstojnou osobnost je právo nadřazené a stát a jeho hospodářství jsou nástroje, jimiž se
uskutečňuje.

Právo na práci je něco jiného než právo na životní minimum nebo na náhradu mzdy, neboť
práce je hodnota sama o sobě, jíž se realizují některé důležité stránky osobnosti, vědomí
platnosti a společenské služby, tvořivost, podnikavost, nezávislost atd. Tyto etické
a psychologické znaky práce nemůže nahradit žádný systém podpor v nezaměstnanosti ani
systém pojištění proti nezaměstnanosti, a proto nelze právo na práci omezit žádnými
výjimkami. Na druhé straně však je důsledkem práva na práci pojetí práce jako mravní
a společenské povinnosti, neboť požívání důchodu z jiného titulu než pracovního je nemravné
a společensky škodlivé. Poněvadž práce je činnost osobnostní a má vyjadřovat maximum
individuální tvořivosti, zahrnuje toto právo i nárok, aby druh práce byl volen svobodně.
Tento nárok nelze vždy uskutečnit beze zbytku, neboť zájem o pracovní obory se
nemůžeXXXIV vždy a plně krýt s potřebami společnosti. I v tomto případě zásada povinnosti
práce musí ponechávat možnost svobodné volby zaměstnání v oborech příbuzných, především
však se musí čelit těmto konfliktům svobody s povinností dlouhodobým plánováním, řádnou
službou statistickou, předvídáním budoucí hospodářské únosnosti a poradenstvím,
zacvičováním do oborů příbuzných, úpravou výrobních plánů apod.

XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV

Slovo „reálné“ bylo autorem doplněno dodatečně.
Místo „a“ bylo původně v originále „jakož i“. Opravu provedl autor.
Slovo „nechť“ dodatečně doplněno autorem.
Původně bylo v originále „nemusí“. Oprava autorova.
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Poněvadž zájem živého člověka stojí nad zájmem neosobního hospodářství, nesmí být
práce organizována tak, aby způsobem práce byla ohrožena tělesně i duševně zdravá
a vyrovnaná osobnost. Znamená to především, že je nutno stanovit praktické meze
mechanizaci pracovního úkonu, a pokud to není možno, zařídit vystřídání pracujících
na takových pracovištích po určité době, stanovené lékaři a psychology, aby plná a pružná
výkonnost pracujícího byla uchována do nejvyššího věku a aby mechanickou prací nebyla
oslabována psychická stránka člověka.
Odmítáme pojetí práce jako zboží, ale odmítáme i pojem pracovní síly jako neosobní a
hrubě materialistický, nerozlišující mezi strojem a člověkem. Každý zaměstnanec je
spolupracovník a pokud možno i spoluvlastník, který koná hodnotou společenskou funkci.

Právo na rodinu. Práce XXXV je sice základní, ale nikoliv jedinou ani nejvyšší činností lidské
osobnosti. Není ani nejvyšší funkcí společenskou. Výdělečná práce tvoří jen předpoklady pro
život vyšší, pro život rozumu a srdce, pro uplatnění tvořivosti kulturní a umělecké,
a především pro rozvití lásky. Travailistické mýty právě vidí rovnocenného člověka jenom
v člověku pracujícím ve výrobě, marxisté dokonce jen v člověku pracujícím rukou. Ostatní
jsou jim jen přítěží, ať konají jakoukoliv společenskou funkci, ženy-matky nejsou postaveny
na roveň neprovdaným pracujícím; děti mají v těchto režimech hodnotu budoucích dělníků
a vojáků, takže není divu, když v maskované podobě zavádějí i dětskou práci.
Společenskou jednotkou není jedinec, nýbrž rodina. Právo na rodinu patří
k nezadatelným právům člověka. Neodvozuje se ze společnosti, z potřeby jejího dalšího
pokračování v nových generacích – na to by nebylo nutně třeba rodiny – nýbrž
z biopsychického uzpůsobení XXXVI člověka a z citových a mravních potřeb osobnosti. Jako
tvor společenský, tj. o sobě XXXVII fyzicky i duševně nesoběstačný, žije člověk
ve společenských útvarech a jeho duševní vyžívání je v nich tím intenzivnější, čím jsou tyto
útvary užší a primárnější. Bez rodiny jako nejprimárnějšího společenského organismu
nemohla by vůbec vzniknout druhotná psychická pouta, jež stmelují společnost
v nejrůznějších směrech a vnášejí do ní místo chladné mechaničnosti organizace bohatá citová
napětí.
Právo na osobnost, jež má být základem nového společenského a hospodářského řádu,
zahrnuje tedy také právo na rodinu, v níž osobnost nejintimněji uskutečňuje své citové
schopnosti a přímo se prodlužuje ve vzniku nových osobností. Formální právo na rodinu
nepopíral ani kapitalismus ni fašismus, ani komunismus. V praxi však tyto režimy
podporovaly nejvýš plození dětí, aby měly dorost pro cíle svého imperialismu. A činily tak
systémem nedůstojných podpor, příplatků, drobných výhod, čestných uznání apod. Tento
licoměrný způsob podplácení a lichocení šel v totalitních režimech ruku v ruce s faktickým
ničením rodiny jako životní jednoty, a to tím, že stát rodině děti odcizoval a odebíral,
mzdovým a cenovým systémem nutil matky k výdělečné činnosti atd.
XXXV
Na tomto místě autor dodatečně vypustil „ve výrobě“.
XXXVI Zde autor dodatečně vypustil slovo „rodiny“.
XXXVII Termín „o sobě“ byl dodatečně vložen autorem.
- 181 -

V našem pojetí znamená právo na rodinu především právo na rodinnou mzdu. Matka
nedospělých dětí nesmí být nucena k výdělečné činnosti ani přímo, ani nepřímo. Početnost
rodiny má být úměrná citovým a jiným schopnostem rodičů a omezování z důvodů vnějších,
sociálních a hospodářských, je nepřímým proviněním společnosti na lidské osobnosti, neboť jí
brání v plném rozvití.
Rodina je místem vyššího a hlubšího uplatnění osobnosti než pracoviště. Kromě toho
je to vitální i duchovní služba společnosti, takže rodina je eticky jednoznačně nadřazena
oblasti hospodářské. Nelze říci, že rodina a hospodářství jsou oblasti rozdílné a nesouvisející,
nýbrž hospodářství musí sloužit rodině, má-li sloužit osobnosti. Proto odmítáme kapitalistické
pojetí mzdy, kterou se kupuje práce jako zboží, ale odmítáme též mzdu jako odměnu
za efektivní materiální výkon a zastáváme, že základem spravedlivé mzdy je přiměřené
zajištěníXXXVIII pro konání určité společenské funkce. Koná-li někdo společenskou funkci
učitele, pak jeho plat není jen odměnou za efektivně vykonanou a objektivně měřitelnou práci,
nýbrž je zároveň – a je třeba, aby toto hledisko pronikalo – nutným předpokladem, aby tuto
společenskou funkci mohl dobře konat. Člověk nechce být učitelem jen proto, aby dostával
určitý plat, nýbrž chce konat tuto určitou společenskou funkci, k níž se cítí povolán svými
schopnostmi a zájmy, a potřebuje k dobrému výkonu této služby přiměřené hospodářské
předpoklady. Podobně dělník, který koná namáhavou práci, potřebuje minimálně takovou
mzdu, aby se mohl přiměřeně živit a šatit, aby tuto společenskou funkci mohl se zdarem
vykonávat. Toto hledisko samozřejmě není jediné, jež je ve mzdě obsaženo – vždy se musí
počítat např. se sociálním významem práce, s namáhavostí, nebezpečností, estetickou
nepříjemností, zvláštní dovedností apod. - ale jde tu o základní složku mzdy: aby člověk
vůbec měl reálný předpoklad pro výkon své společenské funkce bez deklasace a ztráty
osobnosti. Ostatní komponenty ve mzdě modifikují pak mzdu směrem nahoru o přiměřený
počet stupňů.
Aplikujeme-li toto hledisko na to, co bylo řečeno o společenské funkci rodiny, je jasně
patrno, že zásada rodinné mzdy není nespravedlností vůči svobodným zaměstnancům, jejichž
výkon na pracovišti je stejný jako výkon otce rodiny. Nespravedlnost je v automatickém
platovém postupu, kde svobodný služebně starší zaměstnanec má větší plat než služebně
mladší živitel rodiny.
Rodinná mzda je spravedlivým a nutným předpokladem pro řádné plnění společenské
funkce rodiny. Dosavadní podvodná rodinná politika vedla k postupné, likvidaci rodiny
v jejím významu psychickém a mravním, vedla k vykořenění a ochuzení člověka obracela se
svými důsledky koneckonců nejen proti zdravé mravní osobnosti, ale i proti společnosti.
Po stránce hospodářské rodinná politika prošla u nás v posledních desetiletích dvěma
stadii: systémem příplatků pouze na první dvě děti a systémem příplatků progresivně se
stupňujících. První byl nemravný jednak tím, že se týkal jen veřejných zaměstnanců, jednak
tím, že nepřímo odmítal větší počet dětí než dvě; druhý se sice vztahoval i na ostatní
zaměstnance, ale prozrazoval své vyděračské cíle tím, že příplatek měl přiměřenou hodnotu
až od pátého dítěte.
XXXVIII

Místo „přiměřené zajištění“ bylo původně „nezbytný předpoklad“. Oprava autorova.
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Rodinná mzda, jak ji navrhujeme, odmítá ovšem systém příplatků zásadně.
Neuplatňuje se, dokud se nenarodí první dítě, neboť bezdětná žena není v domácnosti tak plně
zaměstnána, aby konala rovnocennou společenskou funkci. Rodinná mzda se neuplatňuje ani
později, je-li žena výdělečně zaměstnána ve stálém pracovním poměru. Jestliže však žena má
děti a věnuje se jim /tj. nemá výdělečné zaměstnání/, vyplácí se zaměstnanci rodinná mzda,
a to tak, že na každého příslušníka rodiny včetně manželky zvyšuje se základní plat nebo
mzda o stanovené procento rovnoměrně a bez omezení.

Právo na majetek je zdůvodněno a vymezeno eticky, hospodářsky a politicky. Eticky vyplývá
ze základního požadavku, aby žádný člověk nežil nepřiměřeně. Přiměřeností se zde myslí
jednak nutný prostor svobody, který poskytuje člověku osobní vlastnictví k plnému
a nezávislému rozvití osobnosti, jednak nutný předpoklad k výkonu společenské funkce.
O přiměřenosti lze mluvit směrem nahoru i dolů. Majetek nadměrný je v rozporu se sociální
etikou a svými účinky se obrací proti osobnosti. Vede buď k chamtivosti, nebo k rozmařilosti,
lenosti a úpadku, v sociálním prostředí vyvolává závist a nevraživost. Na druhé straně majetek
nedostatečný vede k depersonalizaci pocitem nesvobody a závislosti a jednostranným
soustředěním všech životních sil a zájmů na starosti hospodářské.
Z hospodářského hlediska právo na majetek je zdůvodněno tím, že je vzpruhou
pracovního zájmu a uvolňuje tvůrčí síly, pěstuje odpovědnost k sobě a k rodině a je jakýmsi
regulátorem pracovní a životní stálosti. Omezení vlastnictví je pak dáno tím, že jedinec
nemůže si přivlastnit výsledky kolektivní práce ve větší míře, než odpovídá jeho společenské
funkci. Má tedy každý právo jen na tolik majetku, kolik dovede vyrobit, zpracovat a spravovat
vlastní činností. XXXIX
Politicky je právo na vlastnictví zakotveno v nutnosti chránit osobnost proti státní
moci. Aby společnost byla reálně svobodná, musí se skládat z co největšího počtu vlastníků.
Obecná a naprostá závislost na státní moci nepodporuje zdravý politický vývoj. Naproti tomu
však politický zájem vyžaduje, aby se vlastnictví, zvlášť vlastnictví výrobních prostředků,
nehromadilo v soukromých rukou, neboť hospodářská moc představuje skrytě i moc
politickou, což odporuje principu skutečné demokracie.
Rozsah osobního vlastnictví vyplývá tedy podle přirozeného práva ze dvou zásad:
z principu osobnosti a ze zásady společenské funkce. Majetek je jedním z prostředků
k uskutečnění plné lidské osobnosti. Má tedy jedinec právo na takový majetek, jaký odpovídá
potřebám lidské osobnosti a jaký předpokládá výkon jeho společenské funkce. Vlastnictví
není soukromé v liberalistickém smyslu, neboť každý člověk má v principu stejné právo
na osobnost. Při společenské výrobě nejsou hmotné statky výlučně plodem osobního snažení,
nýbrž slučují organicky práci mnoha lidí. Proto i vlastnictví je osobní, ale zároveň organické.
Pokud přesahuje přiměřenou potřebu osobnosti a její společenské funkce, není vlastnictvím
právním, nýbrž jen držbou ve správě ku prospěchu společnosti, která do tohoto majetku může
zasahovat podle praktické potřeby a podle hospodářské vhodnosti.
XXXIX

Původní znění závěru věty: „...vyrobit a zpracovat svou prací.“ Oprava autorova.
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Minimálním rozsahem práva na majetek je právo na pracovní důchod a právo
na obydlí /rodinný domek, byt/. Vlastnění obydlí lze uskutečnit na zásadě družstevní.

Právo na vzdělání je integrálním právem osobnosti a nesmí být omezeno ani z důvodů
politických, ani z důvodů sociálních. V rozsahu obecného vzdělání je stát zaručuje
neomezeně, pokud jde o vzdělání odborné, jež je přípravou na zastávání určitých
společenských funkcí, je zaručuje v rozsahu předvídané potřeby na základě objektivního
výběru podle schopností a výkonu.

Právo na svobodu je základním právem osobnosti, jemuž ostatní práva dávají reálné
předpoklady. Týká se smýšlení, činnosti a projevu a je omezeno pouze svobodou druhých.
Nezahrnuje takové ideje a činnosti, které svou povahou směřují proti svobodné společnosti a
svobodné osobnosti. Obsahuje též právo na ideovou výchovu vlastních dětí. Stát se nesmí
pokládat za duchovní osobu, která je oprávněna vnucovat občanům světový názor překračující
zásadu personalistické demokracie.

III.

Personalistické hospodářství

Proti sporu kapitalismu a kolektivismu stavíme hospodářství personalistické,
osobnostní, sloužící člověku. Jeho půdorys vyplyne z aplikace zásad, jež jsme uvedli jako
práva osobnosti.
Finanční kapitál. Peníze samy o sobě nejsou hodnotou, nýbrž jen výrazem hodnoty. Jsou
praktickým, ale symbolickým ekvivalentem určitého množství toho nebo onoho zboží. Mají
tedy povahu zástupnou a přechodnou: peníze mám jako nárok na zboží a mám je potud,
pokud je ve zboží neproměním. Není žádného důvodu, proč bychom měli penězům přisuzovat
mystickou vlastnost samoplození dalšího kapitálu, kdyžtě „je svatou pravdou, že národní
bohatství nevzniká odjinud než z práce dělnické.“ /Lev XIII./
Kapitál nemá ani právní ani mravní nárok na výsledky lidské práce. Akciová
společnost je svou podstatou nemravná a musí být prohlášena za nezákonnou, neboť vlastnění
akcií dává důchod bez jakéhokoliv pracovního titulu nebo jiné osobnostní účasti. Důchod
z podniků, které majitel akcií po případě ani neviděl, je nejhrubší formou vykořisťování, tj.
přisvojování výsledků práce druhých. Zákonný úvěr z půjčených /uložených/ peněz také sice
nelze zdůvodnit z povahy peněz, ale lze jej obhájit na základě společenské potřeby. Je
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skutečnou službou společnosti, jestliže se šetří a ušetřené peníze dávají k dispozici národnímu
hospodářství. Proto je nejen realistické, ale i správné odměňovat šetření a ukládání peněz
zákonnou úrokovou sazbou.
Peněžnictví nemůže být v soukromé ruce. Bude pozůstávat ze státního bankovnictví,
rozděleného věcně a zájmově do sektorů /národní banka, průmyslová banka, zemědělská
banka, živnostenská banka, investiční banka/ a z komunálních spořitelen.
Tak jako kapitál sám XL neopravňuje důchod, nezakládá na něj nárok ani kapitál plus
riziko. Odpadá burza peněžní (cenných papírů) i burza plodinová. Zemědělské plodiny tvoří
výživu národa, patří ke statkům nepostradatelným, a proto jejich dostatečné množství
a přiměřenou cenu zaručuje stát, event. hospodářské svazy pod státní kontrolou. Základní
složkou každého důchodu musí být vlastní práce, ať manuální nebo duševní; odpovědnost,
riziko atd. jsou složky případkové, jež pracovní důchod modifikují. Kdekoliv se v důchodu
vyskytuje složka kapitálová, nesmí sama o sobě podstatně XLI převyšovat svou ziskovou
sazbou zákonnou sazbu úrokovou.

Zemědělské vlastnictví je co do rozsahu vymezeno obecnou zásadou o důchodu pracovním.
Může tedy vlastnit půdu pouze ten, kdo na ní hospodaří, a to v takovém maximálním rozsahu,
v jakém je s to ji samostatně obhospodařovat s použitím strojů. Obhospodařováním se zde
nemíní výhradně obdělávání vlastní manuální prací, nýbrž vlastní správa hospodářství bez
námezdních správců, dozorců, úředníků apod. Jako mez lze vzít hranici 50 ha půdy.
Ve veřejném vlastnictví mohou být pouze statky pokusné, školní a pěstitelské.
Kdo na půdě nepracuje, nemůže z ní pobírat důchod. Nikdo nemůže vlastnit
hospodářství, na němž sám nehospodaří. Pokud jde o drobný pohyb pozemků, jichž
vlastnictví přechází dočasně do rukou hospodáře dědictvím, věnem apod., anebo o pozemky,
jichž obhospodařování se vlastník vzdává pro nemoc, stáří nebo z jiného důvodu, mohou být
pronajaty XLII, přičemž pachtovné je stanoveno zákonem a odpovídá přibližně úrokové sazbě.
Selský stav má spolu s živnostnictvem velký význam v personalistické společnosti.
Jako stav nejméně závislý je individualistickou protiváhou sektorů společenstevních.

O b c h o d mezinárodní se vyznačuje velkými zisky a velkými riziky, takže se často blíží
spekulaci. Budiž organizován na podkladě společenstevním jako exportní a importní družstva
výrobců, importních oddělení spotřebních družstev, importní družstva maloobchodu apod.
Zvýší se tím bonita obchodního partnera, sníží se riziko a vyloučí se zisky jednatelů
a zprostředkovatelů.

XL Slovo „sám“ bylo doplněno později.
XLI
Rovněž slovo „podstatně“ bylo do originálu doplněno autorovou opravou.
XLII
Místo „pronajaty“ bylo v originále původně „předány do pachtu“.
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V e l k o o b c h o d se v některých sektorech stane zbytečným přímou dodávkou výrobků
maloobchodu /textil/, jinde zásobováním z vlastních zdrojů /spotřební družstva/, anebo
činností nákupních a prodejních družstev malovýrobců. Tyto vývojové tendence budou
podporovány, neboť velkoobchodní zisky nelze označit jako důchod čistě pracovní a krom
toho vedou ke vzniku společensky nežádoucí obchodnické morálky. V oborech, kde by se tyto
nové formy distribuce zatím nejevily vhodné, budiž ponechán soukromý velkoobchod vázaný
na živnostenské oprávnění.
O b c h o d n í d o m y a jednotkové domy nebudou v soukromém majetku. Jejich idea je
v základě kapitalistická – přivést zákazníka ke koupi toho, co nepotřebuje – a není důvodu,
proč by se vůbec měly podporovat. Převezmou je spotřební družstva.
M a l o o b c h o d je buď soukromý nebo družstevní /spotřební družstva, prodejní družstva
výrobců/. Soukromým podnikatelům není dovoleno zřizovat maloobchodní filiálky.
D o p r a v a železniční, silničníXLIII, letecká a paroplavební je v rukou státu. Doprava osob je
služba veřejnosti, která vyžaduje spolehlivá bezpečnostní opatření. Pokud má pravidelný
jízdní řád, je státní. Dopravu drožkami, dopravu příležitostnou, jakož i dopravu nákladů
/spedici/ mohou provozovat osoby soukromé, které mají předepsané předpoklady.

Živnosti poslužné jsou provozovány majiteli živnostenských oprávnění, avšak s tím
omezením, že není dovoleno zřizovat provozovny pobočné. Rovněž není dovoleno zřizovat
provozní družstva, která by odstraňovala soutěž.
Živnostenská výroba je buď soukromá, nebo družstevní. Řemeslná výroba budiž podporována
a chráněna, neboť řemeslo podobně jako zemědělství pěstuje zdravé vlastnosti mravní,
hospodářské i politické.
Průmyslová výroba klíčová – doly, hutě, těžký průmysl, zbrojní průmysl, výroba elektřiny –
je v rukou státu, neboť tento průmysl představuje velkou moc hospodářskou i politickou.
Komunální podniky jsou ty, které se zvláštní povahou hodí do správy obce /jatka, el. dráhy
apod./
Výrobu spotřebního zboží organizují především spotřební družstva, nebo družstva výrobců.
Individualistické průmyslové podniky jsou dovoleny jen pokud majitel sám podnik řídí
a spravuje jako zaměstnanec podniku. Rozsah takových podniků nebudiž větší než
50 zaměstnanců nemocensky pojištěných.
Akciové společnosti nejsou povoleny zásadně, zákon o akciových společnostech budiž
zrušen. Nezákonné jsou i jakékoliv jiné formy krytí bezpracného důchodu.
Podniky nad 50 zaměstnanců, které nejsou ani klíčové /státní/, ani komunální, ani družstevní,
budou organizovány jako společenstevní podniky, jež jsou ve vlastnictvívšech zaměstnanců,
XLIII

Slovo „silniční“ bylo do originálu vepsáno dodatečně autorem.
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jsou spravovány ředitelstvím a zaměstnaneckou radou, a užívají jistého výnosu k prospěchu
zaměstnanců.

Personalistický řád zaručuje všem svobodný a důstojný život lidské osobnosti. Je
k neprospěchu pouze těm lidem, kteří chtějí žít z bezpracných důchodů nebo z práce druhých,
prospívá však všem, kdo se živí vlastní prací, především dělnictvu a pracující inteligenci. Jeho
cílem není nivelizace, nýbrž vyrovnávání společenských rozdílů směrem nahoru,
osvobozením a povýšením všech pracujících na osobnosti. Je to program evoluční, nespoléhá
na násilí, nýbrž na rozum a dobrou vůli, na účin demokratického přesvědčování a na
demokratické prostředky uskutečňování vůle lidu. Místo lichocení, demagogie a podvodných
ideologií dává pracujícím reálnou záruku života lidsky důstojného.

Společnost jako „každý člověk“
(Marginálie k životu a dílu PhDr. Františka Marka)

Martin Hemelík st.

Abstrakt
Ve své stati se autor pokusil krátce představit zajímavou a dosud tiskem
nepublikovanou studii, která se zabývá úvahami o budoucnosti lidské společnosti. Především
však chce alespoň stručně představit život a dílo autora této pozoruhodné statě – dr. Františka
Marka, českého pedagoga, filosofa, sociálního psychologa, spisovatele a překladatele, který
byl velice zajímavou postavou českého duchovního života druhé poloviny XX. století, ale
v současné době již není příliš znám širší veřejnosti.

Osobnostní společnost (Personalismus)
František Marek
Abstrakt
Základním obsahem této studie jsou úvahy F. Marka o budoucnosti lidské společnosti
a zejména o určujících filosofických východiscích jejího pochopení. Podle Markova názoru
musí být budoucí vývoj lidské společnosti založen na hlubokém respektu k osobnosti
(persona) jednotlivého člověka. Proto ve své studii načrtává základní obrysy vize nové
„osobnostní společnosti“, která bude schopna poskytnout dostatečně široký prostor pro
důstojný lidský život.
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Society as „every man“
(Marginal notes to the life and work of dr. František Marek)

Martin Hemelík, Sn.

Abstract
In his article M. Hemelík, Sn. shortly represents till to this time not published in print
study which deals with the future of human society. Nevertheless he wants above of all
represent the author of this study – Czech schoolmaster, philosopher, social psychologist,
writer and translator František Marek, which was a very interesting personality of the Czech
spiritual life in the second half of 20th century and unfortunately today he is not too wellknown.

Society of Personalities (Personalism)

František Marek

Abstract
Basic content of this study is represented by Marek´s reflections on the future
of human society and first of all on the essential philosophical sources of its understanding.
According to Marek´s point of view must be the future development of human society based
on the deep respecting to human personality (persona). Therefore in his study he outlines the
vision of new „society of personalities“, which will afford the sufficient scope for the
respectable human life.
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Plenární zasedání – druhý den
Projekt InnovCOM (Innovation in the Traditional Commerce)
Martina Benešová, Miloslav Reiterman
Abstrakt: InnovCOM je evropský projekt pro zahájení a pomoc rozvoji inovace v tradičním obchodu. Projekt je
rozdělen na šest modulů: Marketing, Nové technologie pro marketing, Výukové sítě, Komunikace a kreativita,
Inovace a strategický management a Vztah a účast zákazníků.

Každý z modulů se skládá z úvodní informace, ukázkového příkladu světové firmy demonstrujícího
dané téma, dialogu na dané téma, různých cvičení a shrnutí.
Klíčová slova: Marketing, inovace, komunikace, management, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda,
e-learning, b-learning, zákazník.
Summary: InnovCOM is a European project for the introduction and assistance in the development of
innovation in the traditional commerce. The project is divided into six modules: Marketing, New Technologies
in Marketing, Learning Networks, Communication and Creativity, Innovation and Strategic Management and
Relationship and Attendance of Customers.
Each of the six modules consists of background information, bestpractice of a company showing the
particular topic, dialogue on the particular topic, different exercises and overview.
Key words: Marketing, innovation, communication, management, competitiveness, competitive advantage,
e-learning, b-learning, customer.
Projekt InnovCOM je evropským projektem pro zahájení a pomoc rozvoji inovace v tradičním obchodu.
Partnery, kteří se na realizaci projektu podílejí, jsou:
IPVC (Viana do Castelo Polytechnic Institute), Portugalsko, který v současnosti zahrnuje pět škol (Teacher
Training School - Viana do Castelo, Agricultural School - Ponte de Lima, School of Technology and
Management - Viana do Castelo, Nursing School - Viana do Castelo, Business Studies School - Valença)
AEVC (Viana do Castelo Business Association), Portugalsko
EXERTUS (Consultancy in Business Organization and Strategy, Lda – Poradenství pro obchodní organizace
a strategie)
Salzburg Research Forschungsgesellschaft M.B.H., Rakousko
CEP (Businessmen Confederacy of Pontevedra), Španělsko
ECIPAR – Formazione e Servizi Innovativi - A ECIPAR Emilia Romagna, Itálie
VŠPJ – Vysoká škola polytechnická Jihlava, Česká republika
Účelem projektu InnovCOM je pomoci podnikatelům implementovat nástroje managementu, které by
jim mohly napomoci vyrovnat se změnami, kterým jsou nuceni čelit na trhu. Hlavním úkolem projektu je
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naplánovat a zahájit školicí kurzy založené na e-learningu a b-learningu. Obsah kurzu byl obzvláště navržen, aby
byl jednoduchý pro používání cílovým uživatelem projektu.
Specifické cíle projektu jsou:
-

vytváření inovačních dovedností profesionálů na tradičním trhu

-

vytváření metodologií, které by položily základ podpoře rozvoje tradičního obchodu

-

vytváření oblastí rozvoje tradičního obchodu všeobecně v zemích Evropské unie (v úvahu je nutné brát
jejich charakteristiku a kulturu)

-

zvýšení používání nástrojů výuky podpořenými komunikačními a informačními technologiemi
(e-learning), aby byl umožněn přístup ke vzdělávání a informacím

-

podpora redukce nestability mezi tradičními komerčními podniky a velkými mezinárodními řetězci

-

zlepšení výkonu tradičního obchodu a tím pádem poskytování nového impulsu městským oblastem
Projekt je vytvořen na základě modulárního systému, který je možné přizpůsobit reálným potřebám

cílového publika. Moduly jsou vytvořeny s podporou informačních a komunikačních technologií, které umožní
snadnější a flexibilnější přístup ke školicím kurzům. Požadované dovednosti jsou vyhodnoceny na závěru
každého modulu a konvertovány do tvaru nahromaděných kreditů.
Výukový projekt je orientován na přenos znalostí používání moderních nástrojů managementu, které
podpoří rozvoj inovačních dovedností v tradičním obchodu za použití komplementárních pedagogických metod,
obzvláště e-learningu, b-learningu, multimediálních interaktivních obsahů, instruktáže, tutoringu atd. Výukové
způsoby jsou plánovány pružně, tak aby se proškolovaná osoba mohla skrze diagnózu svých vlastních
výukových potřeb sama zařídit. Tato metodologie umožní rozvoj daleko efektivnějších výukových způsobů,
jakmile budou jednou přizpůsobeny reálným potřebám proškolovaných osob.
Očekává se, že projekt bude mít následující dopad:
-

usnadnění modernizace malých maloobchodních podniků tak, že se zvýší používání nástrojů inovace
systematickým způsobem

-

rozvoj tradičního obchodu v městských oblastech jako důsledek implementace integrovaných
a orientovaných strategií

-

zlepšení praktik profesionálního vzdělávání prostřednictvím použití flexibilních metodologií, které
ponechávají proškolované osobě dostatek času na pokroky

-

dynamizace nových pedagogických školicích metodologií používaných v e-learningu (b-learningu),
který je podpořen instruktáží a tutoringem, které jsou základními nástroji rozvoje kompetencí

-

implementace výukových metodologií založených na flexibilních způsobech podle potřeb a dovedností
proškolovaných osob, které umožňují optimalizaci výukových zdrojů.
Tento produkt je prezentován jako soubor ve formě tištěné brožury, CD-ROMu a bude také dostupný

na internetu, aby mohl být používán jako interaktivní výuková podpora. Produkt bude publikován
v portugalštině, španělštině, italštině, němčině, angličtině a češtině.
Projekt InnovCOM je rozdělen na šest modulů – Marketing, Nové technologie pro marketing, Výukové
sítě, Komunikace a kreativita, Inovace a strategický management, Vztah a účast zákazníků. Každý modul
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obsahuje úvodní informace, reálnou demonstraci nastíněného problému, příkladové epizody nebo dialogy
a shrnutí. Každý modul je na závěr vybaven testovací částí. K dispozici jsou též vizualizované podcasty.
První modul Marketing umožňuje analýzu náhledu na trh při nabízení výrobků – určování preferencí,
zájmů, analýzy skupiny zákazníků, nastiňuje cestu, jak vytvářet prodejní techniky. Marketing je proces řízení
zodpovědný za identifikování, předpovídání a uspokojování požadavků zákazníků, podle The Chartered Institute
of Marketing. Tento modul přináší úvodní informace o inovacích, dynamice prodejů, marketingovém plánu,
marketingovém mixu a analýze trhu. Blíže osvětluje způsoby:
-

jak provádět jednoduché analýzy trhu

-

jak určit typ klienta a trhu, na kterém daná společnost působí

-

jak určit názory zákazníků uvnitř cílové skupiny na výrobky a jejich kvalitu

-

jak implementovat prodejní a marketingové techniky

-

jak používat informační a komunikační technologie, tzn. počítač, internet, fixní komunikační systémy,
mobilní komunikace, bezdrátové a širokopásmové komunikace, GPS atd.

Jako příklad je zde využito knihkupectví BYBLOS v Lisabonu, které využívá inovativní technologii RFID –
Radio frequency identification.
Druhým modulem jsou Nové technologie pro marketing, který klade otázku, jaké jsou inovativní
nástroje a potenciály se zaměřením na multikanálové a integrované přístupy umožňující interaktivitu s reálným
cílem. Modul přináší úvodní informace různých typech marketingu: web, přímém, mobil, nekonvenčním,
personálním, spiral, virálním, multikanálovém, e-mail, proximity, guerilla, tribal, buzz, zkušenostním,
geomarketingu a telemarketnigu, dále o inovacích a marketingu, vytvoření webové stránky – generování nových
obchodních příležitostí pro společnost. Modul osvětluje způsoby:
-

jak nejlépe použít nové technologie pro komunikaci ve společnosti

-

jak použít nové marketingové techniky pro posílení a vytvoření vztahu se zákazníkem

-

jak učinit zkušenost zákazníka s použitím nebo spotřebou výrobku unikátní.

Vizuálním příkladem je zde ukázka virálního marketingu firmy Nike a světoznámé fotbalové hvězdy
Ronaldinha.
Třetím modulem projektu jsou Výukové sítě, které přináší informace o znalostním managementu,
konceptech, postupech a metodologiích, řízení intelektuálního kapitálu, lidských zdrojích a informačních
a komunikačních technologiích ve znalostním managementu a konceptu znalostního managementu. V tomto
modulu je možné najít:
-

výhody výukové organizace

-

otázku výuky jako klíčového úkolu pro vedení

-

jak provést plynulý transfer a nárůst míry transformace znalostí

-

jak propagovat interakci znalostí mezi všemi elementy společnosti

-

přidané znalosti v klientské nabídce, v procesech a v systému

-

jak být nejlepší v řízení znalostí
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-

jak být dostatečně citlivý s ohledem na překážky, které mohou ženy potkat během proškolování
i výkonu profese (a jak tyto překážky rozpoznat)

-

jak implementovat pozitivní akční metodologie ku prospěchu žen i těch, kteří pomáhají bojovat
s diskriminací.

Jako příklad je uvedena firma IBM a její program the Role of the Manager @ IBM, který využívá výukový
proces k dosažení priorit obchodní jednotky a definici akčních plánů, který vytváří nové e-přístupy pro připojení
dalších týmů pro klíčové obchodní úkoly, který se zaměřuje na potřeby individuálního vývoje manažerů
ve vedoucích rolí prostřednictvím jejich podřízených a který poskytuje výukovou a komunikační iniciativu, která
by podpořila výuku pracovníků ve stejných pozicích a sdílení cílů.
Čtvrtým modulem je Komunikace a kreativita. V současnosti musí být komunikace a kreativita
považovány za strategické elementy pro získání nových tržních oblastí a nových zákazníků, stejně tak jako pro
udržení a postupné vylepšení všeho, čeho společnost dosud dosáhla. Současní zákazníci už nejsou stejní jako
před lety, jejich potřeby a požadavky se změnily a široká nabídka na trhu nutí nejpečlivější a nejmodernější
společnosti, aby hledaly nové a úspěšné komunikační metody. Modul si klade otázky: Jaké jsou základní nástroje
pro neustálé provádění změny uvnitř společnosti pomocí komunikace a kreativity? Jak podporovat inovativní
řešení problémů, které mohou v práci každodenně vznikat? Dále je možné zde najít články o:
-

efektivní komunikaci se zákazníkem

-

schopnosti přesvědčit a vyjednávat

-

přizpůsobení své komunikace specifické situaci a mluvčímu

-

řízení konfliktu

-

obchodě jako prostředku komunikace

-

týmové práci.

Je možné nalézt zde informace o komunikaci se zákazníky, dodavateli a ostatními stakeholdery, kreativitě jako
rozlišujícím a inovativním faktoru, o tom, jak analyzovat a sumarizovat, plánovat a organizovat, řešit problémy,
činit rozhodnutí, být kreativní a flexibilní, převzít iniciativu a být otevřený vůči změnám, o tom, jak přizpůsobit
svůj jazyk rysům mluvčího, jak ukázat ochotu a zdvořilost v navázaných vztazích s ostatními lidmi. Jako reálný
příběh je uveden supermarket Coop a sytém Salvatempo, který byl zaveden pro větší spokojenost zákazníka.
Pátým module je Inovace a strategický management, který je přítomen, aby se jeho využitím zajistila
konkurenceschopnost společnosti. Obsahuje texty o strategickém managementu a inovaci, inovativních
procesech, inovacích a lidech, aktivitách inovace, kreativitě, invenci a inovaci. Dále pak řeší otázky:
-

rozdílu mezi koncepty „create“ a „experiment“ a „innovate“

-

inovování a učení se v průběhu života

-

konceptu komunit praxe

-

výhod spolupráce

-

strategie doručování výrobků a služeb

-

inovace strategiemi znovuobjevení

-

analýzy a diagnostiky

-

hodnoty klientů a spolupracovníků

-

udržitelného rozvoje a sociální zodpovědnosti.
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Jako příklad jsou uvedeny čajové sáčky Tetley’s Teabags.
Jako šestý je přítomen modul Vztah a účast zákazníků. V současnosti je zákazník považován
za nejdůležitějšího stakeholdera každé organizace a efektivní řízení vztahu se zákazníky je klíčem k úspěchu
každé organizace. Spokojenost zákazníka je nade vše. Najdeme zde text o základních konceptech zákaznického
servisu, komunikaci, zákazníkovi, přímé asistenci, asistenci na dálku, řízení konfliktu. V modulu je také možné
dozvědět se více o:
-

prodejních technikách

-

technikách argumentace

-

technikách poprodejních služeb, jako je výměna výrobku a vrácení peněz

-

řízení času

-

řízení informací

-

osvojení si přesvědčivého postoje ve vztahu k veřejnosti

-

schopnosti rozlišit konflikty.

Jako příklad je uveden reálný příběh o úspěšném zavedení Customer Relationship Management System
(Systému řízení vztahu se zákazníkem) v Beauty Point.
Literatura
INNOVCOM : Innovation in the Traditional Commerce [online]. 2008 [cit. 2009-01-29]. Dostupný z WWW:
<http://innovcom.ipvc.pt/>.
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Reporting for Financial Derivatives: Some Issues for Czech Companies (under Current
Economic Crisis)
Jiří Strouhal
Summary: Paper represents an analysis of the Czech derivative market through a deductive approach, starting
from the macroeconomic picture of capital markets of Central and Eastern Europe, and then moving to the
specific case of the Prague Stock Exchange. After a review of the accounting reform, an empirical study
focusing on the comparison of reporting for financial derivatives by using IFRS in comparison with the national
accounting regulation. Findings reveal potential sources of information asymmetry which might put the
informational advantage in the hands of some parties involved in derivatives trading. The very low level of
information reported on derivatives operations might be the signal of an alarming situation concerning the
characteristics of accounting information and as mentioned in the famous Buffet report (2003) the accounting
errors in the way of derivative operations reporting may make fair value as a weapon of a mass destruction under
current financial crisis.
Key words: Financial Derivatives, International Financial Reporting Standards, Czech Republic, Czech
Accounting Regulation
Introduction
Currently we are all witnessing the second great era of financial globalization, the first one ending in 1914.
Regardless of the chosen measure in evaluating the globalization within the financial sector, evidence seem to
show that capital markets were more open in 1914 than in any other subsequent moment in time up to the ’70.
All these contributed to the present financial sophistication, sustained particularly by the blast of financial
instruments based on derivatives, simply considering for example the Black-Scholes derivatives pricing formula
and developments from it or the insights of Modigliani and Miller as to how to think about the value of a firm.
Financial sector liberalization is considered to be the aim for all industrialized countries, the exact moment of it
happening still depending actually on the legacy of controls from the 1930s and from World War II which were
active for a long time. All these current realities lead both to a higher efficiency of the financial sector and higher
vulnerability and therefore concerns towards potential risks within the international financial system. Massive
numbers expressing the nominal value of derivative financial instruments raise fears concerning financial crisis
which could occur, but it is still the derivatives that made it possible for the risks to be separated from their
original context by shifting them the ones most willing to assume them.
Derivative financial instruments are seen by some as bringing a plus of efficiency and robustness in financial
systems, but as "financial weapons of mass destruction". The main concern regarding derivatives is that the risks
that are passed on through derivative contracts may be inappropriately placed and not adequately recognized.
One possibility would be in the case when the risks move from people who understand them to those who don’t.
It is not to neglect that risks may be moving from places which are forced to mark to market to places which are
not forced to mark to market, because many participants in financial markets prefer to retain the capacity to
smooth their revenues and profits, these leading to information asymmetry issues. Statistics released by the Bank
for International Settlements show that approximately 93% of total derivatives outstanding as of 31 December
2006 are OTC derivatives. As an old adage has it, whenever competitive conditions are altered, new windows of
opportunity open up, market niches grow in dimensions and the more agile companies refocus their plans to take
advantage of the innovation. Therefore derivatives could be our friends or foes in accordance to how we design
them, price them, use them, and control the exposure we are assuming through them as Chorafas (2008) sees it.
Data published within a study of the World Federation of Exchanges show a new historic record of 11.6 billion
derivative contracts being transacted in 2006 on exchanges worldwide, with 5.0 billion futures and 6.6 billion
options traded, this increase in derivatives markets activity confirming their continuing growth over recent years.
Considering the period between 2002 and 2006, the average annual growth rate of the number of traded contracts
reached 14% for options and 22% for futures.
The topic of the paper is framed within the macroeconomic picture of capital markets and linked it to the main
events in their development process. Since the collapse of the communist regimes the Central and Eastern
European (CEE) countries acknowledged a transition period from a command economy to a market orientated
economic system. Capital markets and the banking system are the major intermediaries that allocate savings and
investments in market economies. Under the communist regime capital markets and banking institutions as we
know them in Western economies did not exist. The transition in the field of capital markets and banks therefore
had to start almost from scratch. As a consequence, although the capital markets of some of the CEE countries
have developed quite positively they are still in an early stage.
- 194 -

An analysis concerning the similitude and dissimilitude degree between the national accounting standards and
the international referential on reporting for derivatives issues is also being done as a result of the findings
concerning the Czech companies.
Literature Review
Capital market-based researches in financial accounting have been performed starting from the early ’70s and
still have strong grounding in order to represent a widely approached topic nowadays. In the review made while
examining the European evidence for the relationship between accounting information and capital markets,
Dumontier and Raffournier (2002) classify the European literature into three groups: studies of the market
reaction to newly released accounting information; studies of the long term association between stock returns
and accounting numbers and studies devoted to the use of accounting data by investors and to the impact of
market pressure on accounting choices.
Analyzing the information content comprised by trading volume in modeling stock price is obvious since we all
agree that price and quantity are two fundamental elements in any market interaction (Zhou, 2008). Lo and
Wang (2000) found that the average trading turnover is related to a firm’s characteristics, such as expected stock
return and market capitalization while examining the implication of portfolio theory for the cross-sectional
behavior of equity trading volume. Moreover they have focused (2006) on the implication of trading volume in
an Intertemporal Capital Asset Pricing Model (ICAPM) framework showing that a hedging portfolio constructed
on individual stock trading volumes consistently outperforms other predictors of future returns on a market
portfolio, this hinting that trading volume contains valuable information that can be used to predict future market
returns.
Lien and Zhang (2008) performed a survey on emerging derivatives markets concluding that both commodity
and financial derivatives markets have grown in emerging market economies over the past few years, though the
sizes of the markets are relatively small compared to those of matured economies. Both theoretical and empirical
researches which have addressed the role of derivatives markets in emerging market economies showed that
commodity derivatives markets offer a more effective and welfare-improving method to deal with price volatility
and that derivatives markets had their contribution in supporting capital inflows into these economies. These
doesn’t mean that using financial derivatives does not have its negative effects, such as leading to exacerbated
volatility and accelerated capital outflow, seldom causing financial crisis but having the potential to amplify their
negative effects and to accelerate contagion. Lien and Zhang (2008) also stress that the underlying reasons for
the negative effects are associated with the leverage nature of derivatives transactions, nontransparent reporting
of transaction risks, and unsophisticated or insufficient risk management controls in financial institutions, as well
as weak prudential supervision. Their conclusion concerning the constructive development of derivatives
markets in emerging market economies is that it needs to be supported by sound macroeconomic fundamentals
and updated financial policies and regulations and that there is no uniform optimal development strategy that
countries can adopt to sequence or structure their markets; gradual development schemes accounting for
dynamics in different markets being encouraged.
Borokhovich et al (2004) provide evidence on the relation between the board of directors and the firm’s decision
to use interest rate derivatives. Since the capital structure decision and hedging decision are considered to be
endogenous they have modeled the firm’s capital structure and its interest rate derivative decisions
simultaneously. After the losses suffered by several prominent entities in the early ’90 greater risk-management
oversight was required by firms. If different incentives to managing risk exist between management and
shareholders, then conflict situations might appear and moreover the outside members of the board of directors
are expected to work in the best interests of the shareholders. Borokhovich et al (2004) prove that the decision of
using interest rate derivates is being influenced by boards of directors and that the decision varies with the
composition of the board. A significant and positive relation was found to exist between the quantity of interest
rate derivative use and the relative influence of outside directors. On average, corporate interest rate derivative
use was proven to benefit shareholders, while there was no evidence for the managers’ benefits.
Another interesting issue concerns the way investors evaluate managers in accordance to their option towards
using or not derivatives, as soon as the outcomes of their decision is available, different theories offering
different predictions. Koonce et al (2007) find that investors are more satisfied with firm managers and assign
a higher value to firms when managers use derivatives (that address firm risks) than when they do not. Their
study also stresses the idea that investors believe that managers who use derivatives in these situations exhibit
a higher level of decision-making care than those who do not use derivatives. Moreover they have documented
that these inferences about greater decision-making care do not apply to the speculative use of derivatives.
As for where the Czech Republic’s experience in derivatives, Jilek (2000) describes them as a “phenomenon of
the financial and commodity markets of the 80’s and ’90” allowing fast, easy, and affordable management of
market risks faced by financial institutions, businesses and individuals. He performed an analysis on their
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national and international development trends and also described some accounting practices together with the
approach of regulators.
Research Methodology
Paper performs an analysis of derivatives’ trading and accounting within the Czech Republic by placing it into
the macroeconomic picture of emerging capital markets in the Central and Eastern Europe. Finally we have
focused on the comparison of reporting of financial derivatives using IFRS in comparison with the national
accounting regulation.
Opening capital markets to international investors brings significant benefits in knowledge spillovers for the
financial sector, improvements in domestic accounting, prudential supervision standards and portfolio and risk
management. Trading in derivative financial instruments and other financial innovations offering new
opportunities for the financial sector to bear risks represents a qualitative change influencing the development of
capital markets. Therefore we have provided some information on the stock exchanges in the CEE countries
joining the EU along with the two states considered for analysis, which will be furthermore detailed in the
following chapters of the paper.
Problems with Disclosures while Reporting Derivatives
The case of the Czech Republic is interesting through the choice made in 1991 referring to building the national
accounting system based on the French model, even though the cultural semblance and linguistic closeness
criteria did not characterize, during that period, the relationship between France and the Czech Republic.
Following the accession of the Czech Republic to the European Union on May 1, 2004, firms that are
corporations and that have issued securities in a regulated market of a Member State of the European Union have
to compile their Financial Statements according to the IFRS standards. On the other hand shall be stated that the
most significant problem of financial statements and items shown is the complete inconsistency of measurement
bases and the application of the historic (acquisition) cost, fair value and the present value (Buus, Strouhal,
Brabenec, 2007, p. 36).
The results show that the main issue in reporting for derivative operations is the very low level of the
information about derivatives. Moreover the companies are in this way non-uniform although they should meet
the requirements of IAS 32, IAS 39 and IFRS 7. Therefore the data are very difficult to compare and interpret.
Information concerning the structure of the derivative operations, their nominal and fair values, types of the
derivative instruments is crumbled on the whole length of the annual report. For example the company reports
nominal values for each type of derivative instrument, but the fair value of these instruments is aggregated only
for the types of financial risks. Another problem is the reporting of cross currency swaps. Some companies
report them as a part of the currency risks while other as an art of the interest rate risks.
The majority of the companies didn’t report the information about their hedging strategies. The shareholders of
these companies therefore have no information on which part of the sum could be classified as a fair value hedge
and which part as a cash flow hedge. There was no information reported about the measurement of the efficiency
of the hedge accounting. Companies only cribbed the Act about derivatives.
Summing up our empirical analysis on Czech companies we could say that information given within their annual
reports is formal, non-uniform and without relying on a polished system. The majority of the companies
reported, that the derivative operations are not used for speculation. Therefore the companies which didn’t
mention this fact demonstrably use derivative operations for the speculation. We assume that the companies are
nowadays more cautious in using these operations than in previous years. But we should realize that the very low
level of the information concerning the derivative operations have a negative impact on the possibility of making
fair financial decisions because of the information asymmetry. Another problem that occurs is also the
measurement of fair value in the Czech OTC derivative market.
Conclusions
The lack of experience is felt not only in trading and handling of derivatives but also where accounting aspects
are concerned. Even though, as shown in a previous study performed on the two countries on formal
harmonization of issues concerning financial instruments (Strouhal et al, 2008), the accounting regulations
in both countries have absorbed a great deal of the foresights of the international referential (referring here to
IFRS), the actual accounting practices seem to show otherwise, seen through the lens of companies’ financial
statements. The low level of information provided for derivatives operations can turn derivative financial
instruments into a potential source of private information and furthermore to abnormal returns, and not to forget
inefficiency of the market since all the market participants do not have access to the information they need for
their decision making processes.
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The tricks of trade connected to derivatives refer to their ability to rapidly generate imaginary profits or virtual
losses, which respects the foresights of legality and therefore can be shown in the income statement as the real
thing, and in the same time they can be used to hide big investment losses.
Jindrichovska & McLeay (2005) also state that “the Czech market is similar to more developed markets, at least
in one respect: There is statistically significant evidence of different market effects of profits and losses, in that
profits are more persistent than losses. However, contrary to the findings in more developed markets, there is no
statistically significant evidence of earnings conservatism in the Czech market”. These results are most probably
due to the continuing influence of restrictive tax regulations that mitigate any tendency towards conservatism, as
well as the transitional nature of the economy.
This being admitted by one of the smartest financial operators, makes us think twice about really understanding
the risks involved by engaging derivatives trading, not only through the possibility of them escaping
management control, but moreover through the responsibilities that stand on accounting information to provide
the proper information for all market players. This analysis on the Czech accounting for derivatives identified
potential sources, if not hostess, of information asymmetry that might evolve together with the markets’
development and derivative trading. Currently we might find an excuse for the low level of information provided
by companies on derivatives trading, in the development level of the two capital markets’ and therefore the lack
of experience in reporting, but still we shouldn’t forget this might be seen as a new window of opportunity in
a less ethical manner by those having the informational advantage.
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The Central Eastern European transition to the knowledge economy after 1989: the Red
Queen Effect and the Polish mobile phone industry case.
Milosz Miszczynski

Summary: The paper aims to analyse the new rules of competition in the emerging Central Eastern European
knowledge economy. The main scope of the paper is based on the analysis and interpretation of the distinctive
rules of the CEE knowledge economy such as specific mutation of 'the red queen effect' or the recently
developed socio-economic frameworks (e.g. CAS, network society) and illustrated by the case of Polish mobile
phone industry developments. The paper deals with the sociological theoretical analysis and uses selected
notions from the complexity theory.
Key words: knowledge economy, red queen effect, Poland, transition
The knowledge economy is a vital phenomenon in today's business and academic life. It is widely
analysed and discussed under many operational names. The different operationalisations of the notion and
plurality of the perspectives towards it result in a very big popularity and complication of the phenomena. The
transition to the knowledge economy has been analysed in various disciplines of the social sciences such as
economics, management, political science and sociology.
Since the phenomenon had started to shape today's social and economic life, authors from different
backgrounds have been trying to find and interpret the changing environment and business evolution looking at
the issue from various perspectives. In this paper I use the 'Emergent Perspective' as an alternative to traditional
old, mathematical, prediction-based, Keynesian model and tries to analyse the selected elements of the new
economy – mainly competition and the importance of its drivers of change.
One of the aspects of the new economy's emergent framework is a rule previously developed in biology
named 'Red Queen Race'. The notion describes a situation of the extreme competition co-dependency where the
rival's actions influence the situation of all other actors within the industry. The effect is analysed and developed
by the adjustments to the Central Eastern convergent reality consisting of additional factors, such as normative
interventions and market regulations implemented by the state institutions.
This paper uses the sociological theory perspective and develops theoretical research in order to analyse
the developments of Central Eastern European transition to the knowledge economy. Finally, the paper uses the
Polish mobile phone industry case to illustrate the theoretical assumptions presented below.
2.

The global knowledge economy
What does the knowledge economy mean today? The term is vague due to its popularity in common
language of politicians, economists or scholars. It is often replaced by the notions such as : 'knowledge-based
economy', 'knowledge driven economy', 'new economy', innovation-based economy', 'learning economy', 'digital
economy', 'network economy', 'global economy' or 'border economy'. Some authors call it 'the third age' after The
Agricultural Ownership, when ownership of land signified wealth and The Industrial Age, when wealth was
made by the ownership of the physical capital (Switzer, 2008). According to other authors the new period is
characterized by 'the wealth based upon who owns the knowledge and how it is utilized to create goods and
services that improve the global economy' (Savage, 1996).
Drucker, who by some authors is called the father of this notion, wrote about the 'knowledge worker'
about 50 years ago, referring to the class of workers that followed factory workers, those who were not making
things with their hands, but using their minds to create ideas (Drucker, 1999). By mentioning the knowledge
economy many of the authors usually claim the end (or the ending) of the production economy, where the wealth
production factors are no longer the mixture of the physical assets such as land or labour, machines, raw
materials etc. (Seetharaman, 2002). Sociologists, on the other hand, argue that the post-industrial societies are
superseded by information (Castells, 1996) or knowledge (Stehr, 1994). Thus, the common area in these
interpretations is that each tends to assume that scientific knowledge is now central to most aspects of economic
production, politics and most spheres of social life (Guile, 2002).
Charles Goldfinger proposes the three factors of the knowledge economy, which clearly define the
variables of the phenomenon and give a clear definition of it. First of them is the demand for services, second is
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the domination of the intangible assets in the production factors and supply side and the third is that business
rules are radically transforming and changing the nature of the industries, organizations, competition (1998).
Materska elaborates that the main problem of the knowledge economy is not the technological or
telecommunications issue but the content issue – therefore, the expertise is so relevant and expensive – as the
access to the information open for general use is relatively cheap – or even free as in the worldwide web (2004).
'In the end, the location of the new economy is not in the technology, be it the microchip or the global IT
network - it is in the human mind' (Webber, 1993, p. 27). Following this set of ideas innovation is no longer an
application of highly abstract scientific knowledge that has developed out of the workplace and was only
accessed at work. According to Hamel (1998), Drucker (1970), Murray et al (2007) an innovation must be
viewed as a bilateral process connecting the actor with the organization. In other words, the knowledge or the
information can be acquired by an actor from the inside of the companies, which will enable the organization to
offer the superior value (Guile, 2002). Thus, the main challenge for a knowledge economy emerging from these
assumptions is to build, combine and integrate the knowledge held by workers and the organization.
The phenomenon of the knowledge economy is widely discussed not only by scholars but it is also a
subject of wider political discussion. International bodies and governments such as the European Union have
started to recognize the processes connected with these trends and set the goals to develop and cope with them.
As an example, one of the main conclusions of the European Summit of March 2000 is :
“to agree a new strategic goal for the Union in order to strengthen employment, economic reform and social
cohesion as a part of a knowledge – based economy”
(Commission of the European Communities, 2000, p. 3).
OECD also tries to integrate the innovative theoretical approaches with pragmatic needs, mainly by recently
published works such as Knowledge Management in the Learning Society – Education and Skills or Korea and
the Knowledge-based Economy, useful both for scholars and politicians, economists, accountants (Kuklinski,
2001). Additionally, the non-governmental organizations launch initiatives such as 'One Laptop per Child' that
aim to transform the way the world learns or functions (Murray et al, 2007). These initiatives aim to help to
succeed or survive in the knowledge-based economy. Such work also indicates that the possible success does not
only depend on the institutions and governments but also on the access to the most up-to-date information and
educational institutions that could produce the 'knowledge worker'. In the knowledge economy, productivity is
not only about the skills. The organizations more often demand 'to be able to bring a spirit of enterprise to life as
an employee and a citizen in terms of developing a capacity for creativity, innovation, flexibility, team work and
intellectual curiosity' (European Round Table of Industrialists, 2001, p. 184).
According to the further publications the knowledge economy is present in all the aspects of workplace,
it influences the managerial practices (e.g. Seetharaman, 2002), the nature of the worker (Materska, 2004) or
even the design of the office spaces and the industrial estates (Harrison, 2001). According to Harrison none of
the factors should be omitted as the new economy makes a revolutionary change of the world (2004). Thus,
urban settings such as a building design or an office construction are issues and have to be considered as it
influences the knowledge worker and the resilience of the organizations. Harrison notes that 'offices are no
longer offices' and now 'the city is the office' (Harrison, 2004 , p.249). The transition into the knowledge
economy following this trend could be interpreted as an another stage of Kreitzman's 24-hour society (1999).
The knowledge economy influences many aspects of the professional life. Learning is at the centre of
the revolution, the organizations move from being 'learning organisations' to 'teaching organisations' with an
ongoing development of staff skills and the evolving 'corporate intellect' to cope with changing market
conditions and demands (Harrison, 2004). In other words, the information environment transforms into the
knowledge environment, where the resource is people who posses the knowledge or skill (Materska, 2004).
Many institutions and scholars note the correlation between investment in education and training, economic
growth and employability (Commission of the European Communities, 2002). This assumption stresses the need
for closer links to be established between the educational institutions and workplace mainly aiming to develop
the skills and knowledge of the students or employees as the future workers and professionals. Such an approach
is widely visible in increasing popularity of the enterprises such as corporate universities, where the companies
educate their own workers using their own methods and usually their own staff or other training forms such as
Vocational Education and Training where governments aim to increase employability in the new market
conditions.
The new reality that emerges is also often called 'the connected economy' as the world is linked in the
new ways, which have been quite unimaginable decades and years ago. The new networks and connections
change the attitudes of the organisations. They are no longer attempting to be the masters of their own destiny, in
the network they are interdependent and connected players. In such an environment the behaviour of other actors
always changes the position of the other actors, everything is fluid and adhesive as in the ecosystem. The new
economy and the internal and external interconnections emerge in the novel forms such as alliances or networks.
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The most novel, dynamic and revolutionary are the webs defined as 'a set of companies using a common
architecture to deliver independent elements of an overall value proposition that grows stronger as more
companies join the set' (Coyone et al, 1996). Naturally, in the webs the fortune of each player strongly depends
on both the success of the whole enterprise and the position of the player as well as the ability to influence it and
other players. The key issue in this new type of relationship is a balance between these two elements.
Another aspect of the knowledge economy relationships are the privileged relationships in which the
companies single out the other organisations in the same market for special treatment for its purposes. The aim
of these varies from the financial interest to loyalty, trust, technology etc. (Coyone et al, 1996).
The market conditions change in the new economy. They give more bargaining power to the experts,
who possess unique knowledge or skills. Clients are tied to the expert rather than to the organisations. The
organisations' role increases with the gap between experts and the clients, the firm is a proxy for which the
knowledge gap between clients and the firm means increasing role and profits. A client bargaining position is
weakened if the solution is very important to the client, if it was health or the other organisations' future.
(Sheehan, 2005)
The notion of competitive advantage rooted in traditional economics no longer relates purely to a
product or service in the knowledge economy. It is much more dependent on the continuous acquisition of new
skills by employees and the organisation and being ahead, exploiting the knowledge critical for the industry. The
success in such an environment depends on the depth of the technological skills and main issue that emerges
nowadays is the shortage of professionals in IT sectors and other technologies (European Round Table of
Industrialists, 2001). Also the first-mover advantage plays a slightly smaller role in the knowledge-intensive
economy due to the fast commoditisation of ideas and knowledge. Though, the first company to introduce a new
set of ideas is still privileged to cream-off the share of a new business. Nevertheless, the advantage is very
temporary as the potential rivals are imitating the solution (Sheenan, 2005).
Finally, the knowledge economy's main feature is the institutional complexity. It is the consequence of
an increasing number of nodes, interactions and webs within an organisations and external environment. The
level of the complexity extends as an organisation adds units or increases the diversity of interactions on the
macro level and the employees and managers have to face more difficult and complex problems and tasks that
emerge from the organisational and environmental complexity on the micro-social level (Heywood et al, 2005).
The increased complexity brings also the rising uncertainty and ambiguity. The more technology standards
change, competitors enter or leave the market etc. the more complicated it is to become a shaper of the industry
and remain a player in the market (Courtney, 2001). Huyett et al call it the extreme competition (2005), Coyone
et al name it the level three and four ambiguity (1996). Is is the environment where a continuous uncertainty
prevails and where no traditional microeconomic models, strategies and predictions can be used.
3.

Assessing the transition to the knowledge economy
The question about the diagnosis of the level of national transition to the global knowledge economy is
one of the most common questions in this field of research. Although the knowledge economy is predominantly
global, the process of adjusting to it has got its stages and can be more or less advanced. Due to the limited space
this paperwork does not aim to analyse the developments of the transition itself as it rather focuses on the
implications of the process. Though, it is necessary to mention some of the key points to show the influences of
the further analysis.
As it is mentioned above, authors such as Drucker or Ritzer have noted the beginning of the new
knowledge age. The problem starts at this stage. How far has it gone if it had already begun? Most authors notice
that the business landscape changes tremendously, however the diagnosis of the transition remains often
unmentioned. In most cases commentators omit the problem by contrasting the principles of traditional industrial
economies with the new economy (e.g. Drucker, 1999) or by giving the technological innovations such as
internet or the changing industry landscape as an example (e.g., Sheetharaman et al, 2002). This type of analysis
is often based on the contrasting the demands of the new economy and differing them from the traditional. For
instance, Switzer notes that in the today's economy 'organisations must be constantly innovating, upgrading,
learning and developing higher levels of efficiency if they wish to prosper' (2008) or Nolan et al note that 'the
most important skill to acquire now is learning how to learn' (Nolan et al, 2004).
In numerous cases the level of transition is being measured by the researchers' forecast confronted with
the reality. For instance, by making a certain type of prognosis the authors assess how far the development has
gone (e.g. Drucker, 1999) (Drucker, 1984) (Ritzer,1993). Lester C. Thurow compares the developments of the
rest of the world with the United States of America which in his opinion, 'have invented this game' (Woroniecki
quoting Thurow, 2001, p.48).
Some other authors use the economic measures and include them in the definitions. For instance, OECD
uses its own definition of the knowledge-based economy and accordingly measures the levels of production,
- 200 -

distribution, the access to the knowledge and the information (Woroniecki, 2001). Another example of such
a technique is the development of the e-commerce measures (Drucker, 2000).
Particularly important, and in context of the transition to the knowledge economy theoretically most
attractive, is the proposition of Heywood et al, who measures the knowledge economy developments by its
complexity (2007). They observe raising complexity and base their analysis on the surveys and assess the level
of developments. Some of the authors also consider the number of the business units in the companies, presence
in the different countries, numbers of products or multitudes of the customers and on that basis assess
the complexity level and the economic developments.
All the approaches presented above are theoretically attractive and definitely useful and reasonable.
However, for this paper one aspect is the clue to understanding the problem, even without the numeric
measurements and Huyett et al clearly exposed it : 'the pie (of the global economy reshaping – author) is still
growing, and growing fast, but the increasingly uncomfortable reality is that the distribution of growth – and
profits – is anything but uniform or predictable' (2005, p. 47). To make this statement clear, some of the works
try to find a measure or the milestones of the transition, but the main conclusion from these attempts is that
the emerging uncertainty and ambiguity and turbulence do not give a chance to assess or measure it as we do not
know where it is heading and how long it is going to take. At this level of analysis it is worth stressing that
the process has already begun and it is observable in some of the industries – such as digital or global companies.
5.

The red queen effect and the need of the new paradigm
For the purpose of this paper and the conference in Jihlava108 I have selected the Red Queen Effect as
one of the aspects of the new, emergent economic paradigm tailored to the knowledge economy. To understand
the process, it is crucial to see the background – the rules that enable the scholars and executives to see how the
new economy works.
As previously mentioned, in order to harvest the crop of the knowledge economy a new set of
assumptions is demanded. Achieving market leadership is hard enough, but staying at the top – with an intense
competition, rapidly changing technology and frantically changing global forces – is even more difficult quest.
A basic change required by the new environmental conditions is the paradigm change, or the mental model
challenge (Dent, 2000). Such a shift is deep in its consequences and critically important of how organisational
activities occur and in order to succeed in the knowledge economy. Such a change demands the propositions of
concepts replacing the old classical ones that will be presented below.
The Red Queen Effect is one of such theoretical propositions. Although the concept was formulated
more than 30 years ago by the evolutionary biologist van Valen (1973), its application in social sciences is
relatively new. The name of the phenomenon is taken from the book 'Through the Looking Glass' from
a dialogue between the main character Alice and Red Queen. Alice realises that although she speeds up running
as fast as possible, she is not moving anywhere comparing to her environment. The Red Queen replies: 'it takes
all the running you can do, to keep in the same place. If you want to get somewhere else, you must run at least
twice as fast as that!' (Carroll, 1960, p. 345). This description was first used to describe the evolutionary race
between a predator and a prey – the faster one of these runs, the faster the other has to run in order to survive.
Then it was popularised in the social sciences.
The recent economic application of this effect is generally the business and economic environment and
political science. In this context the effect describes the situation when the actor's performance strongly depends
on the performance of the others and the ability of matching or exceeding their undertakings. In other words,
when an organisations develops a new competitive strategy its competitors are faced with an urgent need to
develop one in order not to remain behind. This case describes the extreme competition, where the lack of
actions and responses results in marginalisation and commercial failure of actors. Similar process describes
evolutionary adjustments and a process when a species disappears in biology.
Beinhocker's performance studies reveal that maintaining the long-term highest performance is the most
problematic task for an organisations as statistically the competitors are shortening the distance. In other words,
the long-term superior performance is achieved not through sustainable competitive advantage but by
'continuously developing and adapting new sources of temporary advantage and thus being the fastest in the race'
(Beihocker, 1997, p.116). Additionally, Beinhocker uses the notion of the edge of chaos, which in his work is in
between (a) the resistance to change and unwilling to adapt resulting in the low fitness and (b) oversensitivity to
shifts in the environment and a preference of the radical responses. Such extremes have many advantages and
disadvantages but the 'edge of chaos' and continuous balance on it guarantees being simultaneously conservative
and radical.
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The notion of competitive advantage in the new knowledge age is developed by Iansiti et al. (2004).
The authors claim that the key for the competitive performance in the new environment is niche creation and
sustaining a keystone advantage within it. Keystones relate network participants to one another or by making the
creation of new products by third parties more efficient. The keystone's importance to its environment's
participants is that in many cases its removal or collapse leads to catastrophic downfall in the entire system. For
example, LindenLab, the provider and creator of a virtual world game Second Life, is a keystone for the minor
companies that produce and trade the virtual elements within the game and add value basing on the virtual world
(e.g. Crayon).
Pascale compliments the set of the theoretical assumptions by using the notion of complex adaptive
system in various contexts. He builds a test in order to qualify system to be complex adaptive on four criteria: (1)
it must be comprised of many agents acting in parallel (not hierarchically controlled) (2) it continuously shuffles
these building block and generates multiple levels of organisations and structure (3) it is subject to the second
law of thermodynamics, exhibiting entropy and winding down over time unless replenished with energy (4) it
must exhibit a capacity for pattern recognition and employ this to anticipate the future and learn to recognize the
anticipation for seasonal change (Pascale, 1999). Such a test proves that many systems are complex but not
adaptive. Moreover, Pascal's systematisation is parallel to Beinhocker's theory, who develops the last test and
puts it into complexity theory, that consists of fractals and patterns.
The fundamental question emerges from the voices of sceptics of the complexity approach. To be brief
and precise, the main reproach is one view of complexity: that simplification generally creates value by
removing unnecessary costs. Excessive complexity, according to this argument, should be addressed for instance
by reducing the number of countries where an organisations operates, streamlining its product range or creating
an organisational structure that focuses primarily on one dimension, such as functions (Aspinall et al, 2005).
4.

The Polish mobile phone industry – the emergent perspective.
The last part of the paper aims to develop the red queen effect further by using the instance of the Polish
mobile phone industry. The main aim of such analysis is to verify how the transition and adaptation to the
knowledge economy advance in the post-socialist country in a very technological and dynamic industry.
The red queen effect in this case is being theoretically founded on the Derfus et al (2008) research. The
main postulates in the authors' interpretation were: (1) Industry demand/Market position positively moderates the
relationship between a firm's actions and its performance (2) Industry demand/Market position negatively
moderates the relationship between a firm's actions and rival actions and the speed of rival actions (3) Industry
demand/Market position positively moderates the relationship between rival actions, speed of rival actions and
firm performance. My approach is strongly based on these assumptions.
Additionally for the Central Eastern economic environment, I identify the two other dominant factors
driving the extreme competition: (4) the legislative and (5) state market interventions and claim that the
competition observable in the mobile phone industry case is a model example for it. To introduce the perspective
the actors have to be introduced and characterised. At the moment there are three main dominating organisations
(Plus, PTC, Orange) each having between 13 and 14 million of customers. Three operators possess their own IT
infrastructure. Additionally, the fourth minor actor (Play) was introduced in 2005 in order to reduce the power
of the tree organisations. Moreover, the mobile virtual network operators were introduced to the market in 2007.
In effect, almost 350 have entered the competition by registration and launching the advertising campaigns. All
of them are operating in the cooperation with four biggest players as they do not posses their own infrastructure
and base their actions on the service purchases from the cooperators.
Such an order creates specific conditions for red queen effect. Due to the regulations and legislative, the
competition takes place simultaneously on the two levels: the physical and the virtual one. What is interesting
in this place the red queen race is strong and observable only on the first four-player level. The virtual level can
be labelled an extreme competition but most actions taking place in this segment are the periphery activities of
the actors from the other industries (e.g. SNICKERS Mobile used for advertising the chocolate bar producer,
M-Mobile used for marketing reasons by M-Bank, MOVA payback system of Carrefour etc.). Thus, the actors
use the technology and the market to build consumers' loyalty, reward their expenses or to promote their brands.
The actions taken in this segment are competitive but do not match the concepts of the red queen framework as
they are regulated by the tariffs and arrangements with the big infrastructure holders and strongly depend on
their decisions.
The situation looks different in the big-players segment. The competition in this case is a definite
example of the red queen race but not a model one as it is highly influenced by the other conditions such as
legislative. The mobile phone market is being moderated by the different normative regulations, which are the
milestones of the development and deeply influence the position of the players within it. For instance, the
'liberation of the numbers' statute allowing consumers to change their network operators has created more
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competitive and fierce conditions than ever before. After its introduction the tariffs and operators' campaigns
were strong and aggressive as never before.
Moreover, the situation in this field is strongly dependent on the new investment, technological
developments and trends in this industry. Such a competition is a very characteristic element of the knowledge
economy competition landscape. The price of innovations is big and it is paying off, thus the additional services
(internet, video-conferences, television-transmission) are a very significant and important element of the red
queen race in this case. The range of 3G or UMTS used to be the measuring instrument of the reliability of
the operators and the consumer magnet that the players were not afraid to use.
A very interesting and unconventional aspect of the race was the live experiment of introduction of
a fourth player. The market before the introduction was stable and introducing a new actor has changed
the situation. Moreover, the new player did not start his campaign from conventional marketing but rather
focused on creating his own advertising standards and message delivery. The first PLAY's campaigns were not
about the lowest prices and best services but rather about displaying the alternative to the three 'old' operators.
Even the pictures of the advertising material were different – usually a ball of white and violet plasma was
displayed with a company's logo. It was ambiguous but the results have surprised the investors reaching over
half a million consumers in the first year and exceeding the planned number by 40%.
5.

Conclusions
This paper discussed selected aspects of the knowledge economy directly linked to theoretical aspects of
competition. The paper's main perspective was to postulate the use of the emergent perspective in order to
observe and analyse the new economic conditions. Additionally, the paper used the Red Queen Effect as a model
example of one of the new economy's rules and tried to emphasize the uniqueness of the Central Eastern
European version of it.
Finally, the mobile phone industry has been selected in order to illustrate the reality of the Central
Eastern European transition to the knowledge (and market) economy after 1989 with its peculiarities and rarities
such as two-level segmentation or legislative 'extreme disruptions' reshaping the structure of the industry.
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Analýza konkurence jako součást marketingové situační analýzy
Věra Mulačová, Petr Mulač
Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je seznámení s teoretickými faktory konkurenčního prostředí, které ovlivňují
proces strategického rozhodování. Každý podnik musí sledovat a analyzovat konkurenci v odvětví
a vyhodnocovat změny svého podnikatelského prostředí. Objasněna je metoda map konkurenčních skupin
a analýzy konkurenčních sil s využitím modelu šesti sil podle Grovea.

Klíčová slova: Mapa konkurenční skupin, analýza konkurenčních sil, profil konkurence
Summary: To discuss theoretical factors that influence the level of competition within marketing strategic
decision making is the main objective of this contributory paper. Each company has to monitor and analyse its
particular competitive environment and assess the changes occuring in the competitive environment. Methods of
competitive maps and Grove´s six competitive forces are explained.
Key words: Competitive group´s mapping, analysis of competitive forces, competitors´ scanning

Úvod
Konkurence představuje hospodářské soutěžení subjektů o dosažení stejného cíle v situaci, kdy ne všichni
mohou tohoto cíle dosáhnout. Tento konkurenční systém, který pomocí tržního a cenového mechanismu
usměrňuje ekonomiku a řeší základní ekonomické problémy, ve svém důsledku rozhoduje, který podnik na trhu
obstojí, ale současně vyvíjí tlak na podnikatele, aby snižovali náklady, inovovali svůj výrobní sortiment
a nabízeli takové produkty, které naplní všechna očekávání spotřebitelů. Proto musí být součástí strategického
rozhodování také analýzy vnějšího prostředí firmy, jejichž výsledky ovlivní dlouhodobé chování a strategii firmy
a jsou samozřejmě také nedílnou součástí marketingových aktivit. V rámci uvedených analýz se celá řada z nich
věnuje studování a vyhodnocování konkurenčního prostředí. V tomto příspěvku bude věnována pozornost
některým z těchto metod.

Marketingová situační analýza
Proces tvorby strategie podniku vychází z odhalení souvislostí mezi podnikem a jeho okolím. Progresivní přístup
v současné ekonomické teorii chápe strategii jako výsledek schopnosti manažérů podniku rozpoznat, které prvky
a procesy v podniku udržet v neměnné formě a které naopak kontinuálně přizpůsobovat nebo zcela změnit. Tento
přírůstkový přístup neboli strategický posun v důsledku přírůstkových změn vidí celkovou strategii jako model
různých podnikových činností, v nichž je strategie formulována a implementována na základě situačních analýz,
jejich porovnání a vyhodnocení.
Marketingová situační analýza je souhrnem metod zkoumání vnitřního prostředí a vnějšího okolí podniku. Jejím
cílem je identifikovat silné a slabé stránky a nalézt v okolí podniku příležitosti a cestu, jak je maximálně využít.
Stejně tak je nutné včas rozeznat a vyhodnotit ohrožení přicházející z okolí a navrhnout strategie a prostředky,
jak se jim vyhnout nebo zmírnit jejich dopad na podnik.
Předmětem externích analýz je zejména mikrookolí podniku nazývané také podnikatelským prostředím, které je
představované odvětvím, v němž podnik uskutečňuje podnikatelské aktivity. Vedle dalších subjektů, jako jsou
dodavatelé, zákazníci nebo finanční instituce, ho tvoří zejména podniky, které si zpravidla vzájemně konkurují
a jejichž výrobky se vzájemně mohou substituovat. Pro manažery podniku je proto nutné analyzovat, do jaké
míry je podnik schopen konkurovat a na základě odhalení trendů v okolí reagovat volbou odpovídající strategie.
Přínosem marketingové situační analýzy je výběr segmentu, ve kterém bude podnik konkurovat, navržení
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vhodného marketingového mixu, který na daném trhu umožní konkurenceschopnost a implementace
a vyhodnocení navržené strategie.
Metody analýzy konkurenčního prostředí
Identifikací a rozborem faktorů souvisejících s konkurenčními silami se zabývá řada metod analýzy mikrookolí
podniku, z nichž některé budou předmětem tohoto příspěvku.
Před vlastní charakteristikou vybraných metod si blíže specifikujme konkurenční síly z marketingového pohledu.
Jedná se o podniky, které jsou našimi soupeři na cílovém trhu. Zde mohou vystupovat jako konkurenti
komoditní, tj. výrobci stejného nebo velmi podobného zboží či služby určeného stejnému segmentu zákazníků,
přičemž tuto homogenní konkurenci můžeme chápat v různé šíři produktu. Nalézáme však také konkurenci
heterogenní, v níž významnou roli hraje diferenciace vlastností produktů, kvalita, funkční vlastnosti, design
a image produktu. Nezanedbatelnou roli ovšem hrají konkurenční síly substitučních výrobků, protože existence
blízkých substitutů vytváří konkurenční hrozbu limitující ceny, za něž je podnik schopen prodat výrobky, což se
následně projevuje v omezení ziskovosti.
Protože za klíčový aspekt podnikatelského prostředí je považováno relevantní odvětví, v němž subjekt podniká,
je předpokladem úspěchu na tomto trhu znalost konkurence a struktury odvětví, která má značný vliv
na vymezení konkurenčních vztahů. Podstata konkurence není tvořena náhodně, ale vyplývá z faktorů tvořících
základ odvětví. Úspěšnost v konkurenčním soutěžení vychází z včasného rozpoznání ohrožení a příležitostí,
které odvětví nabízí, a je determinováno schopností uspokojovat potřeby a požadavky zákazníků rychleji,
kvalitněji a efektivněji než konkurence.
Pro poznání správnosti tržní orientace podniku je východiskem systémově pojatá analýza odvětví
a konkurenčních sil. Jejím cílem je rozpoznat hlavní hybné síly působící v daném odvětví a identifikovat faktory,
které činí odvětví více či méně atraktivní. Analýza nespočívá pouze ve zjištění informací o základních faktorech
odvětví, jeho vývoje a struktury odvětví, ale slouží ke kvalifikovanému odhadu budoucích trendů a odhalení
faktorů vyvolávajících změnu.
Analýza odvětví a mapování konkurenčních skupin
Odvětví je z hlediska marketingu většinou definováno jako množina podniků nabízejících na trhu obdobný
produkt (výrobek nebo službu). Z tohoto pohledu je odvětví chápáno jako skupina podniků, jejichž produkty
uspokojují stejné potřeby, na stejném základě a soutěží tedy o stejného spotřebitele. Mezi významný faktor
charakterizující odvětví patří vedle jeho velikosti, geografické charakteristiky, stupně vertikální integrace,
nároků na kapitál, vlivu inovačních a technologických změn a struktury zákazníků především rozložení
konkurentů, jejich počet a relativní velikost. Počet konkurentů, jejich vztahy a rivalita je výrazně ovlivněna
vstupními a výstupními bariérami v daném odvětví. Důležitou roli také hraje tržní ohraničení produktů, procesů
i geografické hledisko. Hranice odvětví jsou zpravidla definovány nahraditelností produktu na straně nabídky
i poptávky. Nejsou-li tyto hranice jasně vymezeny, je mnohem obtížnější stanovit, kdo jsou např. konkurenti, což
je zřetelné zejména na nově tvořícím se trhu. Dalšími vlivy, které činí určení hranic trhu obtížnějším, jsou
v současné době globalizační vlivy a trendy v překrývá odvětví, např. u finančních služeb.
Výše uvedená definice odvětví však přináší problém v přílišné obecnosti. Při vlastní analýze konkurence
v odvětví je nutný detailnější pohled, kdy nám analytické nástroje umožní rozdělit konkurenční podniku
do stejnorodých skupin podle požadovaných hledisek. Každá skupina tak obsahuje podniky, které se například
konkurují na stejném základě nebo využívají stejnou strategii. Tyto skupiny označujeme jako strategické
konkurenční skupiny. Mapa konkurenčních skupin pak vzniká grafickým znázorněním jejich pozic
do dvourozměrné osové soustavy, přičemž osy jsou tvořeny strategickými proměnnými odlišujícími jednotlivé
podniky. Mezi běžně používané proměnné patří zejména:


Cena a cenová politika;
- 206 -










Šíře sortimentu;
Kvalita produktů;
Velikost organizace;
Velikost a počet obsluhovaných segmentů;
Způsoby marketingové komunikace (např. výdaje na reklamu);
Geografické vymezení (oblast, území);
Distribuční kanály;
Náklady na vývoj a výzkum.

Vlastní tvorba mapy konkurenčních skupina probíhá v několika krocích:
-

identifikace klíčových charakteristik – volíme ty, které nejlépe vystihují odlišnost jednotlivých
soupeřích podniků. Nesmí být vysoce korelované, kvantitativní a spojité;
zanesení postavení jednotlivých podniku do osové soustavy tvořené zvolenými
charakteristikami;
utvoření strategických skupin z podniků nacházejících se v těsné blízkosti;
vyznačení kruhu okolo každé strategické skupiny – velikost kruhu je proporcionální vzhledem
k tržnímu podílu jednotlivých strategických skupin;
je-li možné identifikovat záměry některých strategických skupin přesunout se do jiného
konkurenčního prostoru, vyznačujeme je v modelu šipkami.

Velmi často se stává, že existuje více než pouze dvě vhodné strategické proměnné a jejich volba je obtížná. Proto
je vhodné konstruovat několik konkurenčních map struktury odvětví. Tento přístup se v odběrné literatuře
doporučuje, protože nemusí existovat pouze jedna jediná nejlepší konkurenční mapa a porovnání několika map
nám umožní vyhodnocení výsledků z více zorných úhlů. V níže uvedeném příkladu konkurenční (poziční) mapy
může být vedle uváděného porovnání charakteristik kvality a cena sestavena jiná mapa s charakteristikami chuť
versus cena nebo kvalita ve vztahu k velikosti trhu.
Obr. 1 Konkurenční mapa hlavních značek piva (kvalita versus cena)
Kvalita vysoká

Prazdroj
Gambrinus
Kozel

Budvar

Staropramen

Cena vysoká

Cena nízká
Regent

Platan
Kvalita nízká
Zdroj:AC Nielsen
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Tento model nám názorně předvádí, kdo jsou nejbližší konkurenti. Vedle toho počet konkurenčních skupin
identifikuje situaci v odvětví – větší počet skupin zpravidla vede k vysoké rivalitě a soupeření mezi skupinami,
jejich vzdálenost naznačuje možnosti mobility mezi skupinami. Z modelu lze identifikovat také nové příležitosti.
Místo klasického zobrazení mapy konkurence výše charakterizovaným způsobem s nanesením charakteristik
na osy lze v případě použití geografické charakteristiky zachytit konkurenční situaci do reálné mapy.

Analýza konkurenčních sil
Konkurenční síly jsou významným činitelem každého odvětví, proto analýza těchto činitelů představuje
nezbytnou součást analýz mikrookolí. Konkurenční síly bezprostředně ovlivňují úspěšnost podniku.
Analýza konkurenčních sil zkoumá základ konkurence v odvětví a je proto zaměřena na rozbor konkurenční
situace, intenzitu konkurenčních tlaků a reakce soutěžích rivalů. Navazuje velmi úzce na analýzu odvětví,
protože v něm se především konkurenční boj odehrává a v něm působí rozhodující konkurenční síly. Na analýzu
konkurenčních sil pak navazuje rozbor orientovaný na jednotlivé nejvýznamnější konkurenty.
Nejpoužívanější a nejznámější metodou analýzy konkurenčních sil v mikrookolí je model pěti sil, který vyvinul
M. E. Porter z Harward School of Business Administration. Vzhledem k tomu, že tento model je běžně vyučován
v základních kurzech managementu a marketingu a je dostupný v základní literatuře, nebude mu v tomto
příspěvku věnována pozornost a bude vycházeno z předpokladu, že případné odkazy na rozdílnost s tímto
modelem budou pochopitelné.
Protože v současném světě nastávají výrazné a rychlé změny, dochází také k zásadním změnám v mikrookolí
firem. Mění se především podstata samotné konkurence, která se stala globální a tržní rivalita překračuje tradiční
geografické hranice. Každá změna je velice rychle přejímána, takže konkurenceschopnost podniku závisí také
na tom, zda a jak rychle dokáže podnik změnu odhadnout, registrovat nebo následovat. Další výraznou
charakteristikou současné doby je provázanost podniků navzájem, která vytváří závislost na podnikání jiného
podniku a naopak. Příkladem může být současná celosvětová krize automobilového průmyslu, která se přelévá
do podniků zabezpečujících subdodávky.

Manažér a šéf americké korporace Intel Andrew S. Grove proto koncem dvacátého století přišel s modifikací
Porterova modelu pěti sil. Pěti původních konkurenčních sil – síla současných konkurentů, síla potenciálních
konkurentů, síla zákazníků, síla dodavatelů, síla substitutů (možnost změny podnikání) – rozšiřuje o sílu šestou –
sílu komplementářů. Jak je zřejmé, rozšiřuje také pojem substitutů na možnost zcela zásadní změny v podnikání,
kterou mohou způsobit zejména nové technologie. Ty mohou vést k tomu, že některé podniky zvolí zcela
odlišnou cestu podnikání. Tato zásadní změna pak může vést ke změně struktury trhu, zejména z hlediska
používané technologie, legislativy, dodavatelů i změní požadavku zákazníků. Na tuto změnu musí reagovat
i další podniky, pokud se chtějí udržet na trhu a obstát v konkurenčním boji. V této souvislosti přichází Grove
s definováním strategického inflexního bodu, který umisťuje na křivku úspěšnosti podniku, přičemž změna
způsobu podnikání a z vyplývající konkurenceschopnost je dána růstem křivky od strategického inflexního bodu.
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Obr. 2 Grafické znázornění modelu šesti sil podle Grovea [1]

SÍLA KOMPLEMENTÁŘŮ
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KONKONKURENTŮ

SÍLA
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PODNIKÁNÍ

Analýza konkurentů
Tato analýza úzce navazuje na strategické mapy a analýzy konkurenčních sil. Jejím cílem je ohodnotit
konkurenční pozice hlavních konkurentů ve vztahu k vlastnímu podniku, rozlišit výhodně situované
od nevýhodně situovaných a u klíčových konkurentů:






sledovat, jsou-li vystaveni tlaku zlepšit hospodářské výsledky;
monitorovat názory o vývoji odvětví prezentované manažery konkurenčních podniků;
studovat zázemí a filosofii manažerů konkurenčních podniků za účelem předvídání charakteru
kroků, které mohou podniknout;
studovat priority konkurenčních podniků a jejich výkonové cíle;
odhadnout pravděpodobné příští tahy jednotlivých konkurentů.

Základním krokem je získat co nejvíce aktuálních informací o konkurenci. Především je důležité získat
informace o prodeji, podílu na trhu, zisku, návratnosti investic, obratu peněz, využití kapacit a nových
investicích. Firmy se dozvídají informace o své konkurenci ze sekundárních informací, osobní zkušeností
a z doslechu. Firma zhodnotí své znalosti o konkurenci např. provedením primárního marketingového průzkumu
mezi zákazníky, dodavateli a obchodníky.
Konkurentovy cíle, přednosti a slabiny předurčují jeho reakci na činnost jiné firmy (např. snížení cen, rozšíření
nabídky). Každý konkurent má určitou filozofii podnikání, určitou vnitřní kulturu a určité vnitřní přesvědčení.
Tyto skutečnosti je dobré znát, neboť podle nich se dá odhadnout reakce a jednání konkurenta. Je několik typů
konkurentů podle reakcí [3].:
1. Laxní konkurent – reaguje velmi pomalu na pohyb konkurence,
2. Vybíravý konkurent – reaguje jen na určité formy útoku (snížení ceny) a ostatních si nevšímá (posílení
reklamní kampaně),
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3. Konkurent tygr – reaguje rychle, důrazně na všechny druhy ohrožení,
4. Scholastický konkurent – nevykazuje předvídatelným způsobem reakce (někdy reaguje a někdy ne).
Získat zákazníky jde pouze vítězstvím nad konkurencí. Je tedy také nezbytné sbírat, třídit a správně interpretovat
informace o strategiích, cílech, slabinách, přednostech a možných způsobech reakce konkurentů. Marketingoví
manažeři potřebují mít neustále přehled o konkurenci, proto potřebují nové a nové informace

Obr. 3 – Příklad rastu pro hodnocení konkurentů [2]
Konkurent
Charakteristika
A
Jméno podniku
Odhad tržeb
Odhad podílu na trhu
Cenová výhoda *
Kvalitativní výhoda*
Technologická základna *
Odbytová základna*
Distribuční podmínky*
Nákladová výhoda*
Pozice v rámci odvětví (v příštím roce)*
Vážnost konkurence (současná)*
Vážnost konkurence (v příštím roce)*
Vážnost konkurence (v dalších letech)
Něco zvláštního na co je třeba reagovat?
Brzy
Příští roky
Dlouhodobější ohrožení

* = k hodnocení lze využít například následující škály
1 = nejlepší (nejvyšší)
2 = nadprůměrný
3 = průměrný
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B

C

D

4 = podprůměrný
5 = nejhorší (neohrožující)
Uvedený postup spočívající v přidělení bodového hodnocení umožní nejen rozlišit hlavní konkurenty, ale také
odhalit jejich silné a slabé stránky a sestavit tzv. konkurenční profily rivalů. Jejich důležitou součástí je
i sestavení nákladové řetězce, které umožní analýzu relativního nákladového postavení konkurenčních firem.
Jeho sestavení je však velmi obtížné, protože ne vždy je možné získat relevantní informace pro jeho sestavení,
např. ceny vstupů konkurence, skladbu nákladových položek apod.
Závěr
Mezi analytické přístupy zkoumající konkurenční pozici podniku patří popsané přístupy a metody, které
v logické posloupnosti umožňují určit faktory, které významně ovlivňují úspěšnost podniku na trhu. Identifikace
těchto faktorů je předpokladem pro předvídání vývoje a využívání vznikajících příležitostí, ale také k eliminaci
nebo snižování ohrožení. Charakterizovaný metodologický aparát umožňující odhalit relevantní konkurenční
vlivy však nedává jednoznačné závěry, pouze naznačuje cestu k neustálému shromažďování informací,
analyzování a odhadování vývoje a určování konkurenčních sil i jednotlivých konkurentů.
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Euro pro konkurenceschopnost České republiky
Ivana Cejnková, Jitka Klausová
Abstrakt: Příspěvek se zabývá zaváděním společné měny EURO v jednotlivých zemích Evropské unie. Nejprve
stručně popisuje historii přijetí měny EURO v zemích, které se vzdaly jako první svých národních měn. Dále
popisuje současnost užívání měny EURO v zemích Evropské unie i mimo ni. V závěru zkoumá možnosti
zavedení společné měny v České republice.
Klíčová slova: Evropská unie, Eurozóna, Česká republika, konvergenční kritéria
Summary: The paper is engaged in the loading process of the EURO in the countries of the EU. At first, it
strictly describes the history of the acceptance of the EURO in the countries, which gave up their national
currencies firstly. Further, it describes the present of using of the EURO in the EU, outside of the EU, and
finally it looks about the posibility of loading process of the EURO in the Czech Republic.

Key words: European Union, Eurozone, EURO, Czech Republic, corvengent criteria

Minulost a současnost Evropské unie
Evropa je dnes prostředím míru a stability. Lze říci, že bychom jen těžko hledali v historii období, kdy byly
země tak svobodné, bezpečné a hluboce a smírně spolu vzájemně spolupracovaly v četných oblastech života.
Jedním z důvodů proč tomu tak je, je bezesporu nyní realizovaný kolosální projekt Evropské unie. Přitom ostatní
kontinenty jsou často zmítány krizemi a ozbrojenými konflikty. Terorismus, zhroucení státní moci, organizovaný
zločin, regionální konflikty, náboženské konflikty. Zbraně hromadného ničení, a mnoho dalších velmi reálných
hrozeb, tomu všemu dokáže Evropská unie dobře společnými silami vzdorovat.
Kdybychom chtěli podchytit všechny integrační snahy o spojování evropských zemí v minulých stoletích, potom
bychom museli popsat mnoho stran papíru. Proto postačí, když zaměříme svoji pozornost na pouze několik
desítek let zpět a dotkneme se těch pro současné dění nejdůležitějších.
Po druhé světové válce byla většina evropských zemí zbídačena a utrpěla rozsáhlé, nenávratné škody. V mnoha
zemích panovala v tu dobu velká obava z možného konfliktu, který by mohl být Německem vyvolán v daném
století potřetí. Proto se země ohrožené nejvíce snažily nalézt řešení a takovéto válce předejít. Z mnoha
nabízejících se řešení nakonec zvítězila varianta, ve které se v roce 1952 Francie, Itálie, Belgie, Lucembursko
a Nizozemsko spojily společně s Německem do Evropského sdružení uhlí a oceli (ESUO). Vznikla tak
spolupráce, která v následujících letech a desetiletích mnohonásobně přerostla hranice uvedených zemí.
První impulzy pro vznik Evropské unie byly tedy dány snahou o dosažení míru v Evropě, i když to tak na první
pohled nevypadá. ESUO měla za hlavní cíl spolupráci v energeticky náročných komoditách – uhlí a oceli.
Spolupracující země se však domnívaly, že pokud bude Německo pod kontrolou ve zmíněných oblastech, bude
také dobře vidět, zda opět nezbrojí. Toto uskupení se během několika let ukázalo jako velmi životaschopné.
Na základě slibně se rozvíjející spolupráce mezi výše uvedenými zeměmi v ESUO začalo v dalších letech
docházet k další ekonomické integraci.
Šest výše uvedených zemí v roce 1958 zakládá Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské sdružení
pro atomovou energii (EUROATOM). Spolupráce se prohlubuje do dalších oblastí a významně posiluje. I když
vzniká v roce 1960 v Evropě protiváha v podobě Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), je postupem
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času zastíněna výsledky EHS, a většina zemí se přidává k Evropskému společenství (ES). Velká Británie, Irsko,
Dánsko, Řecko, Portugalsko, Španělsko, a dále pak Rakousko, Švédsko a Finsko zakládají a rozšiřují Evropskou
unii (EU).
Dne 16. 4. 2003 došlo pro Českou republiku k významné události. I ona podepsala Smlouvu o přistoupení
k Evropské unii a společně se Slovenskem, Polskem, Maďarskem, Lotyšskem, Litvou, Estonskem, Slovinskem,
Maltou a Kyprem se k 1. 5. 2004 stala plnoprávným členským státem Evropské unie. Poslední vlna rozšíření
o Bulharsko a Rumunsko dala vzniknout celku, který čítá 27 členských zemí a 496 milionů občanů. Jde o jednu
z nejvýznamnějších událostí v historii samostatného českého státu i států ostatních.
Česká republika v současnosti, stejně jako ostatní členské země Evropské unie, usiluje o dosažení co nejlepších
výsledků v makroekonomické výkonnosti a konkurenceschopnosti. Je otázkou, zda pro nás po vstupu do EU
převládají spíše klady či zápory. Při četných hodnoceních z mnoha úhlů pohledu se můžeme setkat s oběma
názorovými rovinami. Je velká skupina občanů, kteří zaujímají i dnes stále ještě spíše skeptické stanovisko, vše
hodnotí s odstupem a nepřehlédnou žádné nedostatky. Na druhou stranu je velká skupina obyvatel, která vidí při
hodnocení spíše pozitiva a poukazuje na zvyšující se životní úroveň a demokratické svobody.

Zdroj: Ministerstvo financí

Jednotná měna pro Evropskou unii - EURO
Pokud se země rozhodnou pro hospodářskou integraci, musí většinou projít těmito stupni hospodářské integrace:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oblast preferenčního obchodu (se sníženými celními tarify mezi určitými zeměmi)
Oblast volného obchodu (bez interních tarifů pro některé či veškeré zboží mezi účastnickými státy)
Celní unie (se stejným celním sazebníkem pro třetí země a se společnou obchodní politikou)
Společný trh (se společnými předpisy pro výrobky a s volným pohybem zboží, kapitálu, pracovních sil
a služeb)
Hospodářská a měnová unie (jednotný trh s jednotnou měnou a jednotnou měnovou politikou)
Úplná hospodářská integrace (vše uvedené výše spolu s harmonizovanou fiskální politikou a dalšími
hospodářskými politikami) (Evropská komise, 2007).
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Cesta k hospodářské a měnové unii byla v rámci Evropské unie dlouhá a trnitá. Můžeme ji pro zjednodušení
rozdělit do několika etap, které se od sebe dosti odlišují:

1958 – 1970

zde se základem stal brettonwoodský systém s použitím zlata a amerického dolaru, některé
národní měny však v průběhu tohoto období nejsou dostatečně stabilní

1970 - 1979

členské země a národní měny reagovaly na uvolnění kurzu dolaru v roce 1971 a zavedly
mechanismus pro omezení měnových fluktuací vůči americkému dolaru

1979 – 1991

regulace inflace je prioritou, evropský měnový systém je budován na koncepci stabilních,
avšak regulovatelných směnných kurzů ke košové měně ECU (evropská měnová jednotka
vzniklá jako vážený průměr jednotlivých měn), Maastrichtská konvergenční kritéria

1991-1999

vznik Evropského měnového institutu, dohoda na názvu nové měny euro, konečná podoba
eurobankovek, Evropská centrální banka, Evropský systém centrálních bank

1992 – 2002

zavedení Eura v jedenácti členských zemích Evropské unie

2002 – dosud

postupné rozšiřování Eurozóny o další členské země.

Eurozóna a její rozšiřování
Velká Británie
Dodatkovým protokolem si země vyhradila výjimku při podpisu Smlouvy o Evropské unii dne 7. 2. 1992
v Maastrichtu. Podle něj nemusí přijmout společnou měnu a jako jedna ze dvou výjimek si může ponechat
národní měnu.

Dánsko
Je jednou ze dvou zemí Evropské unie, která má trvalou výjimku společně s Velkou Británií a nemusí zavádět
euro. Přesto však v referendu o přijetí eura se občané vyjádřili v roce 2000 proti jen těsnou většinou, a protože
celosvětová krize zasáhla Dánsko velmi silně, budou Dánové hlasovat o přijetí Eura znovu v referendu v roce
2013.

Švédsko
Při posledním referendu konaném v roce 2003 se občané rozhodli mírnou nadpoloviční většinou pro nepřijetí
eura. Ale podle současných průzkumů se veřejné mínění obrací více pro přijetí eura a situace se vyrovnává.
Proto by mohla být brzy nadpoloviční většina občanů pro přijetí a mohla potvrdit své rozhodnutí v konaném
referendu. Švédsko je zemí, která se zavázala euro přijmout a možná celosvětová krize toto rozhodnutí také
uspíší.

Slovinsko
Rozšířilo eurozónu dne 1. 1. 2007 jako třináctá země v pořadí.
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Černá hora, Andora, Kosovo
Jednostranně používají EURO bez dohody s Evropskou unií. Prozatím nemá právo razit euromince. Andora má
však zájem na tom, uzavřít s EU dohodu, která umožní ražbu euromincí.

Vatikán, Monako, San Marino
I přes existenci měnové unie s Francií (v případě Monaka) a Itálií (v případě Vatikánu a San Marina), tyto země
používají EURO na základě dohody s Evropskou unií. Mají omezená práva razit euromince se svou národní
rubovou stranou.

Slovinsko
Přijalo euro k 1. 1. 2007 a tím byl nahrazen slovinský tolar.

Lucembursko
Přijalo euro k 1. 1. 2008.

Kypr
Přijal euro k 1. 1. 2008.

Malta
Přijala euro k 1. 1. 2008. Malta vstoupila do Evropské unie společně s Českou republikou a nabídla české vládě
pomoc při přechodu na společnou evropskou měnu.

Slovensko
Přijalo euro 1. 1. 2009, zhruba v desáté výročí jeho vzniku. Je šestnáctou členskou zemí eurozóny, která se tak
rozšířila na asi 329 milionů obyvatel. Euro přijalo v době hluboké hospodářské krize a tato společná měna mu
přinesla velmi potřebnou stabilitu. Přechod na společnou měnu nepřinesl Slovensku žádné zásadnější problémy,
Konverze systémů proběhla hladce, nedošlo k očekávanému zdražení a pouze např. některé čerpací stanice byly
změnami na několik hodin ochromeny.

Polsko
Rozhodnutím vlády by mělo být euro přijato v této zemi v roce 2012. Tím bude uzavřen kruh kolem České
republiky a všechny sousední země ČR již budou platit výhradně eurem.
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Maďarsko
Je zemí, která je zmítána mnoha problémy. Od národnostních, přes velké zadlužení až po téměř zdrcující
zasažení a ochromení země současnou celosvětovou hospodářskou krizí. Veřejné mínění i představitelé státu
stále více hovoří o nutnosti přijmout v reálném časovém horizontu euro.

Madeira, Azory, Kanárské ostrovy, Francouzská Guyana, Guadeloupe, Martinik, Réunion
Eurozóna zahrnuje také mimoevropská území některých členských států eurozóny, která jsou součástí Evropské
unie. V těchto oblastech žije přibližně 4 500 000 obyvatel.

Itálie
Jedna ze zemí, která má největší výhrady ke společné měně euro. Italové dlouhodobě nemají kladný vztah
k nové měně, dokonce v roce 2005 zvažovali možnost odchodu země z eurozóny a znovu zavedení liry.

Přijetí společné měny euro v České republice
Veřejné mínění bylo v předchozích měsících a letech velmi ovlivňováno názory politických představitelů země,
stejně jako odbornou veřejností či sdělovacími prostředky. Objevovala se často protichůdná stanoviska, jejichž
výsledkem byla nerozhodnost a odkládání termínu přijetí euro. Některé názory z publikace (Pečinková, 2007)
zde shrnujeme a připomínáme, neboť promlouvají i do dnešního dění:

Hynek Fajmon: Poslanec Evropského parlamentu.
Zastává názor, že rozhodnout o přijetí euro v ČR by měli občané sami v referendu, on sám by euro buď vůbec
nepřijal, nebo by jej zavedl až co nejpozději. Svůj postoj zdůvodňuje dobrými výsledky ekonomik, které euro
nepřijaly.

Václav Klaus: Prezident České republiky.
Stanovisko jednoho z předních ekonomů k přijetí euro je spíše skeptické. Vychází zhodnocení existence
společné měny v zemích eurozóny a poukazuje na zpomalení ekonomického růstu, zhoršení stavu veřejných
financí, nedostatečně volný pohyb pracovních sil, malou flexibilitu cen a mezd, nebezpečí přílišné integrace.

Miroslav Winter: Viceguvernér České národní banky.
Česká republika musí přijmout euro na základě přístupových smluv s EU. Za základ považuje pravidelné
vyhodnocování připravenosti České republiky na vstup do eurozóny. Hodnotí pozitivně systém cílování inflace,
poukazuje na "vlažný" postoj české veřejnosti k euru, na divergenci struktury české ekonomiky od struktury
ekonomiky eurozóny, odvolává se na doporučení České národní banky a upozorňuje na nutnost politických
rozhodnutí.
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Miroslav Ševčík: Ředitel Liberálního institutu
Upozorňuje na provázanost společné měny a politické jednoty, na hospodářské a kulturní rozdíly národů
eurozóny. Vnímá klady i zápory.

Jiří Jonáš: Zástupce České republiky v MMF
Poukazuje na první léta existence eura, v nichž si získalo pověst zdravé měny, rychlý rozvoj evropského trhu
dluhopisů, efektivnější fungování finančního trhu. Vidí však také zpomalování hospodářského růstu, nárůst
veřejných dluhů apod. (Pečínková, 2007)

Zdroj: EVROPSKÁ KOMISE. Jedna měna pro jednu Evropu. Cesta k euru. Belgie:
Evropské společenství, 2007. ISBN 92-79-04472-9. Str. 2

Názory veřejnosti versus studenti
Na základě dotazníku, v němž jsme chtěli zjistit postoj a názory veřejnosti a studentů k přijetí společné evropské
měny euro a postavení České republiky v Evropské unii, jsme zpracovali krátký informační přehled. Názory
studentů se v některých otázkách liší od toho, co si myslí veřejnost. Pro ilustraci zde uvádíme vyhodnocení
dotazníku.
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Otázka č. 1: Považujete za pozitivní vstup České republiky do Evropské unie?
Studenti

Veřejnost

Otázka č. 2: Jaké jsou podle Vás klady vstupu České republiky do Evropské unie?
Studenti

Veřejnost

Otázka č. 3: Jaké jsou podle Vás zápory vstupu České republiky do Evropské unie?
Studenti

Veřejnost
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Otázka č. 4: Převažují podle Vás klady nebo zápory po vstupu České republiky do Evropské unie?
Studenti

Veřejnost

Otázka č. 5: Kdy (ve kterém roce) by podle Vašeho názoru měla Česká republika přijmout společnou měnu
EURO?
Studenti

Veřejnost

Otázka č. 6: Jaká pozitiva spatřujete v přijetí společné měny EURO?
Studenti

Veřejnost
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Otázka č. 7: Jaká negativa spatřujete v přijetí společné měny EURO?
Studenti

Veřejnost

Otázka č. 8: Sledujete v současnosti zavádění společné měny EURO ve Slovenské republice?
Studenti

Veřejnost
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Otázka č. 9: Domníváte se, že zrušením národní měny a zavedením společné měny EURO dojde v České
republice k nenahraditelnému oslabení národní identity?
Studenti

Veřejnost

Otázka č. 10: Domníváte se, že Česká republika splňuje pět konvergentních kritérií pro přijetí společné měny
EURO?
Studenti

Veřejnost

Statistika průzkumu
Tohoto průzkumu se zúčastnilo celkem 398 respondentů.

Statistika studentů
•
•
•

ženy: 201
muži: 137
věková kategorie: 15 – 20 let (297 respondentů), 21 – 30 let (24 respondentů), 31 – 40 let
(17 respondentů),
41 – 50 let (12 respondentů)

•

vzdělání: vyučen (9 respondentů), středoškolské (32 respondentů), vyšší odborné (3 respondenti),
vysokoškolské (1 respondent)
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Statistika veřejnosti
•
•
•
•

ženy: 41
muži: 19
věková kategorie: 15 – 20 let (7 respondentů), 21 – 30 let (24 respondentů), 31 – 40 let
(17 respondentů), 41 – 50 let (12 respondentů)
vzdělání: vyučen (9 respondentů), středoškolské (32 respondentů), vyšší odborné (3 respondenti),
vysokoškolské (16 respondentů)

Závěr
Tento příspěvek poskytuje shrnutí základních dat a údajů historii společné měny EURO a jejím zavedení
v jednotlivých zemích. Jedním z hlavních cílů této práce je zjištění názorů studentů a veřejnosti na Evropskou
unii a společnou měnu. Názorové proudy cílových skupin se v minulosti značně v některých směrech odlišovaly,
v současnosti však dochází ke sjednocení pohledu na přijetí společné měny. Velkou a důležitou roli
v rozhodování o přijetí či nepřijetí jednotné evropské měny sehrála i současná ekonomická krize, která velí
přijmout měnu. Pro všechny sektory bude výhodnější manipulovat se společnou měnou. Z průzkumu vyplývá
skutečnost, že navzdory tomu, že podle respondentů Česká republika nesplňuje dostatečně konvergenční kritéria,
jsou obyvatelé, tak podnikatelské subjekty pro přijetí společné měny. Naprostá většina respondentů se ale obává
toho, že po přijetí eura dojde k razantnímu zdražení zboží a služeb, a zároveň platy zaměstnanců poklesnou.
Situaci předražování se dá lehce předejít tím, že obchodníci budou uvádět po dostatečně dlouhou dobu ceny
prodávaného zboží v eurech i v korunách.
Proč by tedy Česká republika měla přijmout společnou měnu? Euro obecně usnadní život, cestování i práci
v zemích Evropské unie. Postavení eura ve světové ekonomice roste. Nehledě na to, že Česká republika se
zavázala plnit konvergenční kritéria a přijmout euro, obyvatelstvu odpadne nutnost navštěvovat směnárny
a platit tak vysoké poplatky za výměnu peněz, stejně jako skončí nekonečné přepočítávání cen. Firmy ušetří
peníze na kursových rozdílech. Odsouvání přijetí společné měny Česká republika vysílá negativní signály pro
investory, u kterých tento postoj naší země vyvolává pochybnosti a nejistotu.
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Regionální rozdíly ve vybavenosti českého zemědělství pracovními silami
Jaroslava Burianová

Abstrakt
Struktura a úroveň pracovních sil jsou významné faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost daného subjektu
či odvětví.
Příspěvek se zabývá situací na agrárním trhu práce v ČR a kraji Vysočina. Poukazuje na problémy jako je nízká
nabídka pracovních sil v zemědělství, na změny ve věkové struktuře pracovníků, na problémy stárnutí
zemědělců a podílu zaměstnanosti žen. Je analyzováno vzdělání vedoucích pracovníků v podnicích fyzických
a právnických osob.

Klíčová slova:
trh práce, pracovní síly v zemědělství, věková struktura, fyzické osoby, právnické osoby

Summary:
Structure and the level of manpower are important factors influencing competitiveness of existing subject or
sector.
The paper deals with situations on agrarian labor market in the Czech Republic and region Vysočina. It adverts
to problems as a low supply of manpower in agriculture as well as to changes in age structure, aging of farmers,
employment rate of women. The education of manageress workers is analyzed in establishments of individuals
and corporations.

Key words:
Labor market, manpower in agriculture, age structure, individuals and corporations in agriculture

Úvod
Situace na agrárním trhu práce se dlouhodobě zhoršuje, pracovních sil v zemědělství ubývá, nejen v ČR, ale i ve
většině zemí EU. Snižování zaměstnanosti v zemědělství se projevilo i v roce 2007, a to poněkud rychlejším
tempem než v roce 2006. Meziroční úbytek pracovních sil v zemědělství v roce 2007 oproti roku 2006 byl
2,7 %. Podíl pracovníků v zemědělství na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství ČR činil 2,6 %.
Meziroční snížení činilo 0,2 procentního bodu a to nejen v důsledku poklesu počtu pracujících v zemědělství, ale
také nárůstu celkové zaměstnanosti v národním hospodářství. Podíl zemědělství na HDP v běžných cenách
v roce 2007 tvořil 1,89 %, zatímco v roce 2005 ještě 2,03 %. Průměrná měsíční mzda v zemědělství v roce 2007
činila 15 377 Kč, tj. 75,6 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství ČR. Produkce zemědělského
odvětví se podle výsledků souhrnného zemědělského účtu v běžných cenách roku 2007 však zvýšila oproti
ukazateli roku 2006 o 19 %.

Pracovní síly v zemědělství ČR a kraji Vysočina, věková struktura

Výsledky empirických šetření v oblasti agrárního trhu práce ukazují, že vlivem snižování pracovních nákladů
a neustálým finančním a ekonomickým problémům zemědělských družstev se nejenom nevytvářejí nové
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pracovní příležitosti v zemědělství, ale dochází k neustálé redukci a snižování počtu stávajících míst. Ve většině
zemědělských podniků nevzniká během posledních let poptávka nových stálých pracovních míst, snižuje se
i nabídka sezónních pracovních míst, která je tvořena především cizinci.

Tab. č. 1 Pracovníci v zemědělství ČR v r. 2005 a 2007

Ukazatel

Počet osob
celkem

Podniky
fyzických osob

Podniky
právnických
osob

2005

183 648

75 057

108 591

2007

191 940

89 225

102 715

Pramen: Strukturální výsledky za zemědělství v roce 2007, ČSÚ 2008
Za sledované období pracovalo v zemědělství ČR bez ohledu na počet odpracovaných hodin celkem 183 648
fyzických osob v roce 2005 a v roce 2007 191 940 fyzických osob, což je o 4,5 % více. Podniky právnických
osob zaměstnávaly v roce 2005 59,1 % osob z celkového počtu pracujících v zemědělství a v roce 2007 pouze
53,5 %. V podnicích fyzických osob pracovalo v roce 2005 40,9 %, zatímco v roce 2007 46,5 %.

Tab. č. 2 Pracovníci v zemědělství ČR podle počtu
odpracovaných hodin (přepočet na plně zaměstnané)

Ukazatel

Počet osob
celkem

Podniky
fyzických osob

Podniky
právnických.
osob

2005

147 585

50 000

97 585

2007

133 957

43 451

90 506

Pramen: Strukturální výsledky za zemědělství v roce 2007, ČSÚ 2008
V přepočtu na plně zaměstnané byl počet pracovních sil v zemědělství ČR v roce 2005 147 585 pracovníků
a v roce 2007 133 957, tj. o 9,07% méně. Přepočtem na plnou zaměstnanost klesl počet pracovních sil
v podnicích fyzických osob o 6 549 osob, tj. 13,1% a v podnicích právnických osob se tento počet snížil
o 7 079 osob tj. 7,25%. Pokles je větší v podnicích fyzických osob. Podle výsledků ČSÚ v sektoru zemědělství
zaměstnanost klesá trvale, přičemž podíl starších věkových skupin je v zemědělství podstatně vyšší než v dalších
sektorech, více než 60% pracujících je starší 45 let. Podrobná věková struktura pracovníků v zemědělství v roce
2005 je v Tab.3.
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Tab. č. 3 Věková struktura pracovníků v zemědělství v ČR v roce 2005
v tom pracovníci v podnicích
Pracovníci celkem
Ukazatel
fyzických osob
právnických osob
abs.

%

abs.

%

abs.

%

183 648

100,0

75 057

100,0

108 591

100,0

do 24 let

9 309

5,1

4 449

5,9

4 860

4,5

25 - 34 let

26 831

14,6

10 760

14,3

16 071

14,8

35 - 44 let

36 071

19,6

13 365

17,8

22 706

20,9

45 - 54 let

55 545

30,2

18 551

24,7

36 994

34,1

55 - 64 let

42 760

23,3

17 313

23,1

25 447

23,4

65 a více let

13 131

7,2

10 618

14,1

2 513

2,3

Počet osob celkem
v tom věková skupina

Pramen: Strukturální výsledky za zemědělství v roce 2005, ČSÚ 2008
Největší zastoupení má skupina 45 až 54 let (30,2%), mladších 34 let je pouze 19,7%. Analogické údaje pro rok
2007 jsou v Tab.4

Tab. č. 4 Věková struktura pracovníků v zemědělství v roce 2007
v tom pracovníci v podnicích
Pracovníci celkem
Ukazatel

fyzických osob

právnických osob

abs.

%

abs.

%

abs.

%

191 939

100,0

89 223

100,0

102 715

100,0

do 24 let

11 338

5,9

6 927

7,8

4 411

4,3

25 - 34 let

27 985

14,6

14 039

15,7

13 946

13,6

35 - 44 let

37 253

19,4

16 488

18,5

20 764

20,2

45 - 54 let

52 971

27,6

20 002

22,4

32 969

32,1

55 - 64 let

47 364

24,7

19 984

22,4

27 380

26,7

65 a více let

15 028

7,8

11 783

13,2

3 245

3,1

Počet osob celkem
v tom věková skupina

Pramen: Strukturální výsledky za zemědělství v roce 2007, ČSÚ 2008
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Skupina 45 až 54 let je stále s nejvyšším zastoupením (27,6%), do 34 let je to 20,5%. Zlepšování této relace není
zatím průkazné.
Je třeba poznamenat, že věková struktura pracovníků v zemědělství je vzhledem ke způsobu zjišťování vedena
za všechny pracovníky bez ohledu na velikost pracovního úvazku zvláště u fyzických osob a bez ohledu
na existenci pracovně právního vztahu k hospodáři.
Věková struktura pracovníků v zemědělství se dlouhodobě zhoršuje. Tempo stárnutí zemědělců je +10,8%
u věkové kategorie mezi 55 – 64 let v roce 2007 oproti roku 2005. U kategorie 65 let a více je tempo stárnutí
ve stejných porovnávaných obdobích ještě vyšší, a to + 14,4%. Z tab. 3 a 4 je vidět, že téměř jedna třetina
30,2% v roce 2005 a 27,6% v roce 2007 je ve věkové kategorii 45 až 54 let. Podle výsledků ČSÚ je podíl
starších věkových skupin v zemědělství podstatně vyšší než v dalších sektorech. V zemědělství pracuje přes 7 %
osob starších 65 let a pouze necelých 6% osob mladších 24 let. Je vidět, že mladí lidé si práci v zemědělství
příliš nehledají, jednak je finančně neatraktivní a často fyzicky i časově náročná.
Podíl žen pracujících v zemědělství v roce 2007 činil 35,9% všech zaměstnanců, v podnicích fyzických osob
37,5%, v podnicích právnických osob 34,4%. Nejvíce žen je ve věkové kategorii 45-54 let a to 38,9% a nejméně
v kategorii do 24 let pouze 30,9%. V národním hospodářství zaměstnanost žen činila v roce 2007 43,3%.
V kraji Vysočina pracuje z celkového počtu pracovníků v zemědělství 11,9%. V roce 2005 pracovalo v kraji
Vysočina 20 740 osob, v roce 2007 22 830 osob. Z toho téměř jedna třetina byla zaměstnána v okrese Žďár nad
Sázavou, nejméně v okrese Jihlava. Kromě okresu Třebíč, kde v roce 2007 oproti roku 2005 došlo ke snížení
počtu zaměstnanců v zemědělství, ve zbývajících okresech Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov a Žďár nad
Sázavou došlo ke zvýšení počtu osob pracujících v zemědělství. K nejvyššímu nárůstu došlo v okrese Žďár nad
Sázavou, a to o 1 376 pracovníků.

Tab. č. 5 Věková struktura pracovníků v zemědělství v kraji Vysočina v roce
2005 a 2007

Ukazatel

Pracovníci celkem
2005
abs.

Počet osob celkem

%

Pracovníci celkem
2007
abs.

%

20 740

100,0

22 830

100,0

do 24 let

1 004

4,8

1 403

6,1

25 - 34 let

2 997

14,4

3 412

14,9

35 - 44 let

4 278

20,6

4 609

20,2

45 - 54 let

6 233

30,1

6 154

26,9

55 - 64 let

4 857

23,4

5 497

24,1

65 a více let

1 371

6,6

1 755

7,8

v tom věková skupina

Pramen: Strukturální výsledky za zemědělství v roce 2007, ČSÚ 2008, vlastní výpočty
Věková struktura pracovníků v kraji Vysočina je podobná jako za celé zemědělství ČR. V kraji Vysočina v roce
2007 pracovalo 7,8% osob starších 64 let a 6,1% osob mladších 24 let. Nejpočetnější skupinu tvořila věková
kategorie 45-54 let, a to 26,9%.
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Zaměřme nyní pozornost na zemědělské vzdělání vedoucích pracovníků. Situaci v celé ČR ukazuje Tab.č.6.
Tab. č. 6 Zemědělské vzdělání vedoucích pracovníků
v zemědělském podniku v ČR celkem, rok 2007
Podniky fyzických
osob

Podniky právnických
osob

Pouze praktické zkušenosti

19 623

370

Rekvalifikace

1 219

52

Učební s maturitou

7 456

117

Střední s maturitou

5 535

862

Vyšší a vysokoškolské

2 622

1 540

Pramen: Strukturální výsledky za zemědělství v roce 2007, ČSÚ 2008
V oblasti zemědělství v ČR v podnicích fyzických osob má nejvyšší dosažené vzdělání pouze 8,4% z celkového
počtu vedoucích pracovníků v tomto odvětví, v podnicích právnických osob je to logicky mnohem více 52,4%
z celkového počtu vedoucích pracovníků. Vzdělání střední a učební s maturitou má v podnicích fyzických osob
42% a v podnicích právnických osob 33,3%.
Následující tabulka č.7 ukazuje situaci v zemědělském vzdělání vedoucích pracovníků v kraji Vysočina. .
Tab. č. 7 Vzdělání vedoucího pracovníka v zemědělském podniku v kraji
Vysočina - rok 2007
Podniky fyzických
osob

Podniky právnických
osob

1 567

28

Rekvalifikace

142

6

Učební s maturitou

966

21

Střední s maturitou

661

84

Vyšší a vysokoškolské

232

154

Pouze praktické zkušenosti

Pramen: Strukturální výsledky za zemědělství v roce 2007, ČSÚ 2008
V kraji Vysočina u podniků fyzických osob má vyšší a vysokoškolské vzdělání pouze 6,5%, u právnických osob
je to 52,5% vedoucích pracovníků. Vzdělání střední a učební s maturitou má u podniků fyzických osob 45%,
u podniků právnických osob 35,8% vedoucích pracovníků.
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Závěr
Situace na agrárním trhu práce ČR je dlouhodobě komplikovaná. Pracovních sil v zemědělství ubývá, v přepočtu
na plně zaměstnané představuje počet pracovních sil v zemědělství v roce 2005 ještě 147 585 pracovníků, v roce
2007 již pouze 133 957, tj. o 9,3% méně. Podle výsledků ČSÚ je podíl starších věkových skupin v zemědělství
podstatně vyšší než v dalších sektorech. V zemědělství pracuje přes 7 % osob starších 65 let a pouze necelých
6% osob mladších 24 let. Také podíl žen pracujících v zemědělství v roce 2007 je nižší než v národním
hospodářství. Činil 35,9% všech zaměstnanců, v národním hospodářství zaměstnanost žen byla v roce 2007 přes
43%.
Věková struktura pracovníků v kraji Vysočina je podobná jako za celé zemědělství ČR. V kraji Vysočina v roce
2007 pracovalo 7,8% osob starších 64 let a 6,1% osob mladších 24 let. Nejpočetnější skupinu tvořila věková
kategorie 45-54 let, a to 26,9%.
Také úroveň vzdělanosti vedoucích pracovníků zemědělských podniků je v kraji Vysočina srovnatelná s průměry
udávanými za celou ČR jak pro podniky fyzických osob, tak podniky právnických osob.
Poznatky uvedené v daném příspěvku vyplynuly z řešení výzkumného záměru MSM 6046070906 Ekonomika
zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní využívání v rámci multifunkčních zemědělsko- potravinářských
systémů.
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Competitive Position of Regions - Knowledge of Foreign Languages
Milena Dvořáková
Department of Languages at the Czech University of Life Sciences in Prague

ABSTRACT
The paper is focused on the foreign language teaching in the regional centres of at the Czech University of
Life Sciences in Prague – Hradec Králové, Cheb, Most, Litoměřice, Klatovy, Tábor, Jičín, Šumperk.
Courses are divided into different levels according to the degree of skills in accordance with European
Referential Framework.

Key words:
Long-Life Education, Foreign Language Teaching, Blended Studies, Regional Centres of the Czech University
of Life Sciences in Prague, European Referential Framework

CHARAKTERISTIC OF LANGUAGE STUDY AT FEM CULS PRAGUE
The department of languages, in agreement with principles of European language policy and the focus of the
strategic development of CUA, concentrates on preparation of experts able to follow and study foreign language
materials, acquire information in a foreign language and use it in communication not only in real everyday
situations but also in professional life. A working team of the department of languages emanates from the
principle that language skills are the most important for mutual comprehension, European integration,
employment and mobility.
By pedagogical activity the department attempts to bring into effect the above mentioned principles in such
a way that for mutual comprehension in the framework of European region it considers necessary the
maintenance of foreign language study on a broader scale – these languages are taught: English, Chinese,
French, Italian, German, Portuguese, Russian, Spanish, and Czech for foreigners (Dutch and Swedish are in
preparation). Courses are divided into various different levels according to the degree of skills and they are
gradually completed with specializations for individual faculties of CUA. Study specializations related to
specialist language education and European integration – Management and economics, Computational science,
Business and administration, Public administration and regional development and System engineering with
extended language study should prepare students for their study abroad, their active participation in conferences
and meetings and, in the final phase, for their future professions in international companies and institutions. In
the framework of these activities there is a successful lecture activity of visiting professors from abroad, and
students take part in 1-2 semester trainings at foreign partner universities in large numbers. The output of this
specialization is an internationally recognized language examination. Students and teachers mobility is provided
by the realization of bilateral agreements between the department of languages and partner universities (HU
Berlin, FH Niederrhein, ENSA Montpellier, University of Plymouth) within Socrates – Erasmus program.
The department of languages further provides intensive French study in a study program European agrarian
diplomacy and a study of German and French in a study program Agricultural Economics and Management.
In the sphere of science and research the department of languages cooperated as a partner in a research program
of the Department of agricultural economics (KZE) – Effective integration of Czech agrarian sector within
European structures (MSM 41100013) and in a research program of the department of humanities (KHV) –
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Social and regional development of rural space in the CR (MSM 41100011) and presently continues to take part
in these activities in other forms. The attention is paid to processing foreign language specialist terminology in
the framework of these activities, the final outputs of which are foreign language specialist dictionaries provided
by the department of languages.
One of the current goals of the department of languages if the support of long-life language studies
corresponding to economic, social and cultural changes in Europe. The emphasis on the support of foreign
language study features as one of the first points in the system of education at CUA Prague and plays an
important part in a strategic development of the university together with the development of foreign activity as
well as the process of certification. The department of languages at FEM CUA Prague acquired a status of a
certification centre for an internationally recognized TOEIC certificate (English for international
communication) and TFI (French for international communication). Further information is available at the
department of languages and on the web address: www.toeic-europe.com.

STRUCTURE OF CLASSES
The objective of the foreign language study is to lead students to such level of their skills in a given language
that they are able to comprehendingly follow and study foreign language materials, acquire information in a
foreign language and use foreign language in communication in real situations of daily and professional life. The
basic form of classes is lectures and seminars. Testing of skills is done continuously in form of tests and essays.
Languages taught: English, Chinese, German, French, Spanish, Russian, Italian, Portuguese and Czech for
foreigners.
Courses are divided into different levels according to the degree of skills in accordance with European
Referential Framework. A student is eligible to take four semesters of foreign language study. In the first
semester he or she continues in the foreign language studied at secondary school and after two semesters of
study he or she sits for an exam in the selected language level. In the second year of study he or she selects
another foreign language. After two semesters he or she sits for an exam again. However, one of the languages
studied in the first two years must be English provided the student has passed a state examination or some other
international examination. The student who passes a state examination or other recognized international
certificate may submit the application form for recognition to the head of the department of languages in her
office hours.
Survey of the levels taught by the department of languages in accordance with European Referential Framework:
Basic courses:
Levels A1, A2, B1, B2, and C1–courses differ in the level of skills starting with the course for beginners (A1
level) going to the course for very advanced. There is no A1 level opened, that is beginners, for English and
German in the present day study. The general language is gradually completed with specialist language.

COOPERATION WITH FOREIGN UNIVERSITIES
For study programs of Faculty of Economics and Management the department of languages provides specialist
lectures in foreign languages given by visiting professors from partner universities, in the framework of EU
programs and other agreements about cooperation. Within the ERASMUS program, specialist lectures in foreign
languages concerning following questions are provided:
In English -University of Plymouth:
Agricultural Economics and Policy
Business Management in Agriculture
Common Agricultural Policy
CAP: the long road to reform
Financial Management of Small Agricultural Enterprises
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In German

- Humboldt Universität zu Berlin:
Marketing in der Fremdsprache Deutsch
Agrarstrukturen EU-Länder
Die Strukturen des Agrar- und Ernährungssektors in der EU
Planung der Unternehmensentwicklung
-BOKU Wien :
Kostenrechnung und Investitionsrechnung
Kalkulation im landwirtschaftlichen Betrieb
-Universität Hohenheim:
Management
Marketing und Verkauf in der Praxis
-FH Niederrhein:
Theoriegrundlagen der modernen Managementlehre
Unternehmenskultur im Laufe des Lebenszyklus eines Unternehmens
Umweltökonomie

In French -ENSA Montpellier:
Cadre institutionnel européen de l´agriculture
L´agriculture biologique: un exemple d´agriculture durable?
Evolution et perspectives de PAC dans l´UE
The department of languages makes a maximum effort to create conditions for students and teachers mobility
within programs of European Union, namely SOCRATES / ERASMUS program. The chart below contains the
survey of bilateral agreements for the academic year 2006/2007.
LITERATURE
Dvořáková,Milena: Cizí jazyk na PEF ČZU Praha, ČZU Praha, 2006, ISBN:80-213-1582-2
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Porovnání ekonomické výkonnosti krajů v České republice
Economic efficiency comparison of regions in the Czech Republic

Jaroslav Jánský

Abstrakt:
Mezi regiony v České republiky existují významné rozdíly v ekonomické výkonnosti a dále se prohlubují.
Existující rozdíly v ekonomické výkonnosti je možno považovat za významný podnět společenského rozvoje,
za předpoklad pro formování efektivnějších forem územní dělby práce a rovněž i specializace.
V příspěvku jsou porovnávány vybrané ukazatele ekonomické výkonnosti jako například hrubý domácí produkt,
hrubá přidaná hodnota, hrubý fixní kapitál apod. v jednotlivých regionech za léta 2002 – 2006.

Klíčová slova
region, ekonomická výkonnost regionu, konkurenceschopnost v regionu

Abstract
Among regions of the Czech Republic there are important differences in economic efficiency and they deepen
furthermore. It is possible to think of these differences in economic efficiency as important impulse of social
development and also as presumption for formation of more effective forms of territorial division of labour and
also specialization.
In the paper there are compared chosen indicators of economic efficiency such as Gross Domestic Product,
Gross Value Added, Gross Fixed Capital etc. and they are compared in particular regions in years 2002 – 2006.
Keywords
region, economic efficiency of region, competitiveness in region

Úvod
Regionální rozvoj je ovlivněn nejrůznějšími činiteli, které ovlivňují kvalitu života. K nejdůležitějším patří
rozvoj podnikatelských aktivit v příslušném regionu a jeho ekonomického potenciálu, rozvoj lidského potenciálu
spojeného se zvyšováním zaměstnanosti, dostatečná technická vybavenost a obsluha daného území, péče
o životní prostředí a v neposlední řadě i cestovní ruch jako jedna z významných podnikatelských aktivit.
Všechny uvedené faktory pak ve svém důsledku ovlivňují ekonomickou výkonnost daného regionu.
Mezi regiony však dochází ke vzniku významných rozdílů v míře ekonomické výkonnosti a disparity mezi
regiony se dále prohlubují. Existenci disparit je možno považovat za významný podnět společenského rozvoje,
za předpoklad pro formování efektivnějších forem územní dělby práce a specializace (Hampl 1998). Je však
třeba analyzovat příčiny vzniku disparit, neboť jenom tak může dojít k následnému stanovení strategií aktivace
celkového potenciálu regionu, v němž jednu z rozhodujících úloh hraje ekonomická výkonnost.
Rovnoměrný rozvoj regionů představuje v současné době jeden ze základních úkolů regionální politiky státu
i Evropské unie. Jedná se o komplex procesů, které přispívají k pozitivním změnám v ekonomické, sociální
a environmentální situaci regionů. Ke snižování regionálních rozdílů mají významně napomoci rovněž
prostředky ze strukturálních fondů EU, jejichž cílem je zvýšit aktivitu regionů k zabezpečení harmonického
a vyváženého rozvoje, snižování nezaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů, ochranu životního prostředí apod.
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Cíl a metodický postup
Cílem příspěvku je posouzení ekonomické výkonnosti mezi regiony ČR. Vlivy působící na disparity
v jednotlivých regionech jsou odvozeny od ukazatelů ekonomické výkonnosti, ke kterým řadíme hrubý domácí
produkt, hrubou přidanou hodnotu a také tvorbu hrubého fixního kapitálu.
S přihlédnutím k dostupnosti podkladových údajů potřebných pro komparaci ekonomické výkonnosti
mezi regiony je v příspěvku region vymezen krajem. Navržený metodický přístup je aplikován na údajích
jednotlivých krajů v České republice v časové řadě let 2002 až 2006.
Pro posuzování regionů jsou využity základní statistické charakteristiky jako aritmetický průměr a variační
koeficient. Pro zkoumání dynamiky vývoje v časových řadách bylo použito průměrných koeficientů růstu,
vypočtených:

.
a průměrných koeficientů přírůstku.

Výsledky a diskuse
Ekonomická výkonnost příslušného regionu je dána jeho ekonomickou základnou. Tu je možno považovat
za systém, tvořený ekonomickými subjekty a vazbami mezi nimi i vnějším okolím. Působení tržních sil má
za následek koncentraci ekonomických aktivit do vybraných regionů, rozvoj těchto regionů a z toho plynoucí
výhody a tím i vznik nových aktivit.
Ekonomická výkonnost regionu je významně ovlivňována podnikatelskými schopnostmi podnikatelů. Ty
podmiňují celkovou konkurenceschopnost regionů, která určuje úroveň příjmů a zaměstnanosti. Příjmy se
promítají v tvorbě hrubého domácího produktu. Hrubý domácí produkt je definován jako tržní hodnota finálních
statků vyrobených v příslušné zemi za dané časové období. Za finální statky jsou považovány ty produkty, které
jsou konečným výsledkem výrobního procesu. Přínos regionu k tvorbě hrubého domácího produktu je možno
měřit několika ukazateli. K nim patří zejména podíl hrubého domácího produktu regionu na celkovém hrubém
domácím produktu státu a hrubý domácí produkt připadající na jednoho obyvatele regionu. Vybrané údaje
o ukazatelích využívajících hrubý domácím produkt jsou uvedeny v tabulce 1.
V analyzovaném období je makroekonomický vývoj v České republice příznivý, tempo růstu hrubého
domácího produktu je ve srovnání s ostatními zeměmi EU poměrně vysoké. Přispívá k tomu i vývoj hodnoty
hrubého domácího produktu vytvořeného ve sledovaných regionech, neboť hodnota tohoto ukazatele v průběhu
sledovaných let 2002 – 2006 roste. Podíl jednotlivých regionů na HDP státu je nejvyšší v hlavním městě Praze
(24,2%) a následují kraje Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský. Naopak regiony s nejnižším podílem
HDP jsou kraje Karlovarský a Liberecký. Vypočtené hodnoty ukazatelů hrubý domácí produkt v přepočtu na
1 obyvatele regionu s výjimkou Hlavního města Prahy, která dosahuje v průměru za sledované období 516 tis.
Kč, jsou všechny sledované kraje pod úrovní průměru České republiky (viz graf 1).
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Tabulka 1 Tvorba hrubého domácího produktu v regionech v mil. Kč

Kraj

2002

2003

2004

2005

Česká republika 2 414 669 2 577 110 2 767 717 2 970 261
619 879 616 169 637 704 713 814
Hl. město Praha
217 999 269 645 288 888 310 160
Středočeský
131 676 141 004 150 970 162 124
Jihočeský
119 489 129 589 137 911 137 296
Plzeňský
56 646
Karlovarský
61 506 65 798
68 657
155 320 170 634 188 041 193 614
Ústecký
82 712
Liberecký
87 322 94 451
99 488
112 450 124 135 133 767 142 083
Královéhradecký
99 214 108 705 116 639 121 037
Pardubický
94 805 110 837 121 318 124 700
Vysočina
248 763 264 721 285 855 302 309
Jihomoravský
115 387 124 182 134 376 144 804
Olomoucký
110 433 122 489 131 789 137 313
Zlínský
249 898 246 170 280 210 296 974
Moravskoslezský
Zdroj: Krajské ročenky ČR 2003 – 2005, vlastní výpočty

2006

######## #######
784 492
674412
331 990
283736
178 400
152835
162 829
137423
73 122
65146
209 041
183330
114 565
95708
150 207
132528
130 295
115178
135 618
117456
323 553
285040
149 436
133637
150 102
130425
337 926
282236

Graf 1 Hrubý domácí produkt v regionech na jednoho obyvatele v Kč

Zdroj: Krajské ročenky ČR 2003 – 2005, vlastní výpočty
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Průměr

Průměrný Průměrný
Variační
koeficient koeficient
koeficient
růstu
přírůstku

0,103
0,097
0,137
0,107
0,104
0,087
0,102
0,115
0,100
0,092
0,118
0,093
0,094
0,103
0,119

1,076
1,061
1,111
1,079
1,080
1,066
1,077
1,085
1,075
1,071
1,094
1,068
1,067
1,080
1,078

0,076
0,061
0,111
0,079
0,080
0,066
0,077
0,085
0,075
0,071
0,094
0,068
0,067
0,080
0,078

Tabulka 2 Hrubá přidaná hodnota v regionech v mil. Kč

Kraj

2002

2003

2004

2005

2006

Průměr

Česká republika 2 240 082 2 343 055 2 529 678 2 666 200 2 900 333 #######
Hl. město Praha
533 089 560 208 594 958 639 782 701 581 605924
Středočeský
235 750 245 156 268 095 277 992 310 515 267502
Jihočeský
123 525 128 198 138 565 145 310 159 522 139024
Plzeňský
110 790 117 819 131 138 137 296 147 250 128859
58397
Karlovarský
54 181
55 920
58 473
61 536
61 873
Ústecký
142 836 155 137 167 407 173 533 189 407 165664
87036
Liberecký
82 141
79 392
85 102
89 170
99 373
120556
Královéhradecký
109 247 112 861 121 705 127 347 131 621
Pardubický
93 308
98 832 105 004 108 484 119 860 105098
Vysočina
97 195 100 771 107 881 111 767 122 245 107972
Jihomoravský
228 541 240 679 255 632 270 955 293 020 257765
Olomoucký
108 695 112 904 124 215 129 786 133 784 121877
Zlínský
107 621 111 365 116 650 123 072 135 867 118915
Moravskoslezský
213 162 223 813 254 853 266 173 294 416 250483

Průměrný Průměrný
Variační
koeficient koeficient
koeficient
růstu
přírůstku

0,092
0,099
0,098
0,092
0,102
0,052
0,096
0,080
0,070
0,086
0,081
0,088
0,079
0,084
0,117

1,067
1,071
1,071
1,066
1,074
1,034
1,073
1,049
1,048
1,065
1,059
1,064
1,053
1,060
1,084

0,067
0,071
0,071
0,066
0,074
0,034
0,073
0,049
0,048
0,065
0,059
0,064
0,053
0,060
0,084

Na tvorbě hrubého domácího produktu regionu se velmi významně podílejí jednotlivá odvětví, která
jsou v regionu zastoupena. Jejich přínos k tvorbě té části hrubého domácího produktu, která byla v regionu
vytvořena, je možno posoudit pomocí ukazatele hrubá přidaná hodnota, stanoveného jako rozdíl tržní ceny
výrobků nebo služeb a ceny vstupů nakoupených od jiných odvětví. Jedná se o výsledek rozdílu mezi celkovou
produkcí zboží a služeb měřené v základních cenách na jedné straně a mezispotřebou v kupních cenách na straně
druhé. Údaje o hrubé přidané hodnotě jsou uvedeny v tabulce 2.

Graf 2 Hrubá přidaná hodnota v regionech na jeden podnikatelský subjekt v tis. Kč

Zdroj: Krajské ročenky ČR 2003 – 2005, vlastní výpočty
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Hrubá přidaná hodnota vyjadřuje v podstatě objem vložené práce, na jejíž výši má vliv ocenění výstupů,
vstupů a efektivnost hospodářské činnosti podnikatelských subjektů. Výše hrubé přidané hodnoty vypovídá
nepřímo o úrovni mechanizace, efektivním využívání technologií a o produktivitě práce. Hrubá přidaná hodnota
(HPH) je základem tvorby hrubého domácího produktu. Podíl HPH v jednotlivých regionech kopíruje podíl HDP
v jednotlivých regionech. Významný ukazatel pro srovnání tvorby HPH je HPH na jeden podnikatelský subjekt
vypočtený v jednotlivých regionech, jak ukazuje graf 2. Hlavní město Praha převyšuje celorepublikový průměr
o 30,1%. Průměr ČR v tomto ukazateli rovněž převyšují kraje Moravskoslezský a Ústecký Naopak nejnižší
průměrnou hodnotu HPH dosahují kraje Plzeňský a Liberecký.
Potenciál pro příznivý vývoj ekonomické výkonnosti regionu v příštích letech vytváří vysoký podíl
výdajů na hrubý fixní kapitál. Tvorba hrubého fixního kapitálu vyjadřuje obnovu a pořízení nových hmotných
i nehmotných stálých aktiv, majících charakter dlouhodobé spotřeby. Hodnota hrubého fixního kapitálu udává
úroveň investičních aktivit daného regionu. Úroveň investičních aktivit je možno měřit ukazatelem tvorba
hrubého fixního kapitálu v regionu celkem, podíl investic regionu na celkových investicích státu a hrubý fixní
kapitál připadající na 1 obyvatele regionu. Údaje o investičních aktivitách sledovaných regionů jsou uvedeny
v tabulce č. 3.

Tabulka 3 Hrubý fixní kapitál v regionech v mil. Kč

Kraj

2002

2003

2004

2005

2006

643 311 687468 743 807 740 898 794 784
Česká republika
194 276 165063 214 631 205 241 222 561
Hl. město Praha
60 409
73322 76 184 85 160 82 287
Středočeský
29 901
43063 45 337 47 431 37 514
Jihočeský
27 099
31897 37 491 38 110 49 817
Plzeňský
16 022
19099 20 544 18 924 18 088
Karlovarský
42 018
51676 46 381 46 009 45 977
Ústecký
20 635
26645 28 586 22 060 22 494
Liberecký
30 995
28000 28 303 25 719 28 701
Královéhradecký
24 321
25512 21 601 23 828 23 915
Pardubický
22 472
25451 27 083 28 929 23 909
Vysočina
56 313
84469 78 668 78 274 78 070
Jihomoravský
30
592
29756 30 405 28 397 44 236
Olomoucký
32 626
29594 29 041 27 781 32 900
Zlínský
55 631
53920 59 552 65 035 84 315
Moravskoslezský
Zdroj: Krajské ročenky ČR 2003 – 2005, vlastní výpočty

Průměr
722 054
200 354
75 472
40 649
36 883
18 536
46 412
24 084
28 344
23 835
25 569
75 159
32 677
30 389
63 691

Průměrný Průměrný
Variační
koeficient koeficient
koeficient
růstu
přírůstku

0,072
0,100
0,114
0,155
0,206
0,080
0,066
0,125
0,059
0,053
0,089
0,129
0,178
0,067
0,173

1,054
1,035
1,080
1,058
1,164
1,031
1,023
1,022
0,981
0,996
1,016
1,085
1,097
1,002
1,110

0,054
0,035
0,080
0,058
0,164
0,031
0,023
0,022
-0,019
-0,004
0,016
0,085
0,097
0,002
0,110

Významným ukazatelem pro domácí i mezinárodní srovnání a napomáhající určení způsobilosti regionů pro
čerpání finanční a jiné pomoci ze strukturálních fondů EU je mimo jiné také tvorba hrubého fixního kapitálu
příslušného regionu připadající na 1 jeho obyvatele v Kč (viz graf 3) a v přepočtu dle parity kupní síly měny.
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Graf3 Hrubý fixní kapitál v regionech na jednoho obyvatele v Kč

Zdroj: Krajské ročenky ČR 2003 – 2005, vlastní výpočty

Při hodnocení podílu na obnově i pořízení nových investic ve sledovaných krajích za uvedené časové
období je opět patrné stejné pořadí krajů jako u HDP, tzn. hlavní město Praha a nově i Jihomoravský kraj.
Z výsledků uvedených v provedené analýze disparit mezi jednotlivými regiony pomocí ukazatelů
ekonomické výkonnosti lze shrnout že:
-

-

existuje výrazný rozdíl mezi hlavním městem Prahou a všemi ostatními kraji v mnoha ukazatelích
ekonomické výkonnosti,
Praha se svým zázemím (přilehlé oblasti Středočeského kraje) představuje hlavní rozvojový pól České
republiky, ke kterému se (na podstatně nižší úrovni) přibližují regiony některých větších měst (s nízkou
úrovní nezaměstnanosti) jako např. České Budějovice, Hradec Králové, Pardubice a další,
v Moravskoslezském kraji, postižených rozsáhlou změnou struktury výrobní základny (útlum těžby uhlí,
hutního a některých další odvětví těžkého průmyslu) je vysoká nezaměstnanost a nedaří se dostatečně
rychle a efektivně realizovat potřebné strukturální změny,
prohlubují se sociálně ekonomické problémy vybraných venkovských oblastí, způsobených útlumem
zemědělské činnosti zejména v oblastech se ztíženými podmínkami hospodaření; tyto problémy se
koncentrují zejména ve vybraných horských a podhorských oblastech v pohraniční (oblast Jeseníků,
Šumavy, Krušných hor, Znojemsko a další),
projevuje se narušené životní prostředí v důsledku minulé průmyslové výroby zejména v prostoru
Moravskoslezského kraje; na tomto úseku však dochází v posledním období k výraznému zlepšení, a to
i důsledku útlumu výroby těžkého průmyslu,
ve většině krajů přitom existují poměrně velké vnitřní sociálně-ekonomické rozdíly (v úrovni jednotlivých
okresů či menších územních celků).

Závěr
Hodnocení regionů je věnována významná pozornost zejména v posledních letech. Cílem tohoto hodnocení
je na straně jedné poznání aktuálního stavu regionů, vyjádřeného prostřednictvím různých ukazatelů. Na straně
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druhé je to však i komparace a odhalení rozdílů v sociálně ekonomické úrovni jednotlivých regionů, které mohou
být vhodně zaměřenou regionální politikou a za použití adekvátních nástrojů odstraněny nebo alespoň zmírněny.
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Konkurenceschopnost českých neuniverzitních vysokých škol
Ladislav Jirků, Věra Mulačová
Abstrakt: Cílem tohoto příspěvku je analýza cílů a směrů rozvoje neuniverzitních vysokých škol v České
Republice v kontextu rozvoje tohoto sektoru v zahraničí a posouzení jeho konkurenceschopnosti v podmínkách
českého vysokého školství.
Klíčová slova: neuniverzitní vysoké školy
Summary: To analyse objectives of higher education institution´s development (non-university type) in the
Czech Republic, to reflect international trends and discuss the competition of HEI´s of non-university type is the
goal of this contributory paper.
Key words: HEI´s of non-university type
Úvod
Postavení vysokoškolského vzdělávání, jeho úloha v rozvoji společnosti znalostí, směry rozvoje, diverzita
studijní nabídky stejně jako zdroje financování jsou nejen předmětem častých diskusí, ale současně také faktory
ovlivňující konkurenční sílu každé školy. Také vize jednotného evropského vzdělávacího prostoru je vedená
snahou vytvořit evropskou konkurenceschopnou protiváhu zaoceánským systémům školství. Cílem těchto změn
je vytvoření většího počtu studijních příležitostí bez neúměrného zvyšování nákladů na terciární vzdělávání,
podpora mobility studentů a zajištění lepší zaměstnatelnosti absolventů na evropském trhu práce.
Řešení základních otázek terciárního vzdělávání v Evropě zahrnovaných obecně pod pojmy lisabonský
a boloňský proces je samozřejmě také problémem České republiky a výrazně se dotýká relativně mladého
sektoru „neuniverzitních“ vysokých škol. Jedním z představitelů úzkého segmentu veřejných NVŠ je Vysoká
škola polytechnická Jihlava.
Cílem tohoto příspěvku je analýza cílů a směrů rozvoje neuniverzitních vysokých škol v České Republice
v kontextu rozvoje profesních bakalářských programů v zemích EU a posouzení jeho konkurenceschopnosti
v podmínkách českého vysokého školství.

Terciární profesně zaměřené vzdělávání v Evropě
Jako logický důsledek aktivit boloňského procesu dochází v evropských zemích ke změnám, které často výrazně
zasahují do tradičního chápání vysokoškolského vzdělávání. Boloňská deklarace a následné aktivity člení
vysokoškolské vzdělávání do tří cyklů a důraz kladou na zavedení ve většině zemí netradičního pregraduálního
stupně – bakalářského studia. Tyto změny se výrazně dotýkají také programů profesně orientovaných
neunivezitních institucí, které buď jsou, nebo nejsou součástí národních vysokoškolských systémů.
Podle OECD lze terciární vzdělání vymezovat z hlediska kvalifikace, kterou získávají absolventi. Je
vymezeno 5 typů kvalifikace109:
A) neuniverzitní terciární kvalifikace (v ČR absolutorium VOŠ s titulem DiS.);
B) první univerzitní kvalifikace, na základě programu typicky trvajícího 4 roky, ale i méně (v ČR titul Bc.);
C) první univerzitní kvalifikace, na základě programu delšího než 4 roky (v ČR titul Mgr. nebo Ing.);
D) druhá univerzitní kvalifikace (v ČR titul např. JUDr., PhDr.);
E) nejvyšší kvalifikace na úrovni doktorského studia (v ČR titul Ph.D.).

109

Education at a Glance. OECD: Indicators. 1997
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Hranice mezi těmito kategoriemi nejsou v některých zemích zcela jasné, z mezinárodního hlediska dosud chybí
potřebná data a srovnání. Většina profesně orientovaných programů spadá do kategorie A a B, přičemž výrazně
převažuje začlenění do kategorie B. Současný proces utváření zastřešujícího Rámce kvalifikací pro Evropský
prostor vysokoškolského vzdělávání včetně jeho implementace do národních soustav přinese výrazný posun při
posuzování programů a přispěje k jejich jasnému zakotvení.
Ve většině západoevropských zemí se profesně orientované instituce masově utvářely počátkem sedmdesátých
let minulého století jako reakce na potřeby trhu práce, který požadovat větší množství studentů zaměřených
prakticky s odlišnými znalostmi, dovednostmi a návyky než nabízelo tradiční teoretické vzdělání univerzit. Tyto
školy byly vytvářeny na základě různých institucí odborného vzdělání (college, polytechnic apod.) a byly
s odlišnými názvy, právním postavením a mírou samostatnosti začleněny do systému vysokoškolského vzdělání.
Tak vznikly v Irsku „Regional Technical College“, později přejmenované na „Institute of Technogy“,
ve vlámsky mluvících oblastech (Nizozemsko, část Belgie) „Hogescholen“, ve Velké Británii na základě
bývalých college „nové univerzity“, v Německu „Fachhochschulen“, v Dánsku nebo Finsku „Polytechnic“ nebo
„Institutes Universitaires de Technologie“ ve Francii (Mulačová, 2008). V každé zemí byl tento vznik umožněn
odpovídajícím legislativním rámcem
V zemích střední a východní Evropy došlo k zavedení profesně orientovaného terciárního neuniverzitního
vzdělání až v devadesátých letech minulého století. V některých zemích byl vznik iniciován rozhodnutím státu
jako součást přijaté školské koncepce nebo strategie, příkladem tohoto přístupu je Rakousko nebo Litva.
V jiných zemích tento sektor buď vůbec nevznikl nebo pro jeho vznik nebyl v počátku 90. let utvořen koncepční
a legislativní rámec, takže vzniklé instituce zůstaly součástí školství středního jako je tomu v České nebo
Slovenské republice, ačkoliv jejich programy jsou řazeny do vzdělávání terciárního. V České republice vznik
neuniverzitních vysokých škol umožnil až zákon č. 111/ 1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších
předpisů.

Progresivní přístup k formování studijních programů a flexibilita managementu profesně orientovaných
neuniverzitních institucí, převážně s bakalářským stupněm vzdělání, které v konkurenčním prostředí tradičních
vysokých škol musely prokazovat oprávněnost své existence na základě uplatnitelnosti absolventů na trhu práce,
se projevil i v potřebě rychlé reakce na měnící se potřeby firem, regionu i oboru. Jedním z atributů ovlivněným
výše uvedenými faktory i vazbou na podnikovou praxi byl také silný důraz na prokazovaní a sledování kvality.

Pro profesně orientované neuniverzitní školy jsou typické zejména tyto znaky (Mulačová, 2005):








Výrazná profesní orientace nabízených studijních programů;
Regionální působnost, často mimo tradiční univerzitní centra;
Velmi silná vazba na firemní praxi;
Zařazení dlouhodobé odborné praxe jako součást studia;
Multioborovost;
Kratší doba studia (3-4 roky);
Nižší finanční náročnost studia.

Tyto školy se v nabídce studijních programů aměřují na oblasti se silnou vazbou na jednotlivá odvětví
hospodářství. Velmi časté jsou obory technické, jako je stavebnictví, strojírenství, technologie, elektrotechnika,
informatika, zdravotnictví a sociální péče, obchodně a podnikatelsky orientované ekonomické obory, cestovní
ruch, vzdělání pro veřejnou a státní správu a obory poskytující nižší právnické nebo pedagogické vzdělání.
V některých zemích jsou obory pro profesní vysoké školy jednoznačně legislativně vymezeny, např. ve vlámské
části Belgie. Menší podíl zastoupení mají obory uměleckého zaměření.
Tyto vzdělávací instituce nabízejí vedle programů, které vedou k získání vysokoškolského vzdělání (degree,
award) podle zvyklostí dané země, také řadu dalších programů tzv. nižšího nebo dalšího vzdělávání (further
education) v délce jednoho až dvou roků. Vedle toho ve vzdělávacích systémech některých zemí existují také
školy nebo instituty nabízející pouze tyto kratší kurzy.
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České neuniverzitní vysoké školy
Terciární vzdělávání v České republice je tvořeno jednak tradičním, veřejnosti známým univerzitním vzděláním,
které představuje především 24 veřejných a 2 státní vysoké školy, jednak nově vzniklými neuniverzitními110
vysokými školami. Mimo rámec vysokoškolského vzdělávání pak do terciárních institucí patří 174 vyšších
odborných škol, které ve většině existují jako součást středních odborných škol.

Neuniverzitní sektor představují dvě veřejné vysoké školy – Vysoká škola polytechnická Jihlava a Vysoká škola
technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Dále je tento sektor naplněn vysokým počtem 44 soukromých
vysokých škol s velmi různorodým zaměřením. Označení všech z nich za profesní vysoké školy je však
zavádějící, neboť některé z nich považují své současné zařazení do neuniverzit za mezistupeň a usilují o budoucí
zařazení do univerzitního sektoru. Na základě analýzy jejich studijních programů a zejména s přihlédnutím
k zařazení odborné praxe jako zřetelného identifikátoru však lze obě skupiny ztotožnit.

Pro pochopení tohoto stavu a nevyváženosti zastoupení veřejného sektoru je nutné stručné historické ohlédnutí,
přestože profesně orientované vysoké školy představují mladý a nový prvek v české vzdělávací soustavě. Jejich
vývoj začal v roce 1990 v souvislosti s nizozemsko-českým projektem rozvoje neuniverzitního vzdělávání
v rámci programu PHARE. Bylo do něho zapojeno 20 škol, na nichž se následně realizoval podle Rozhodnutí
ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR od 1. září 1992 experimentální projekt. Jeho původním záměrem
bylo utvoření profesních vysokých škol na základě přenosu zkušeností ze západoevropských zemí. V důsledku
nekoncepčního přístupu a chybějící strategické vize rozvoje vzdělávací soustavy však projekt vyústil ve vznik
vyšších odborných škol (zákon č. 139/1995 Sb.) jako nového stupně vzdělání stojícího mimo vysokoškolský
sektor. Prudký rozvoj tohoto typu vzdělávacích institucí v druhé polovině 90. let výrazně souvisel se zrušením
pomaturitního studia, nekoncepčností schvalování nových oborů a zcela degradoval původní záměr projektu vznik profesních vysokých škol.

Přijetím zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, byl umožněn vznik neuniverzitních vysokých škol.
Protože však vznik veřejných škol tohoto typu je legislativně i organizačně velmi náročný a zdlouhavý proces,
který je podmíněn přijetím zákona o vzniku takovéto školy, byl tento sektor rychle zaplňován soukromými
vysokými školami. Na rozdíl od popisovaného procesu byl pro vznik soukromé vysoké školy podmínkou pouze
proces úspěšné akreditace studijních programů Akreditační komisí a udělení státního souhlasu MŠMT působit
jako vysoká škola. První neuniverzitní veřejná vysoké školy – Vysoké škola polytechnická v Jihlavě je zřízena
zákonem v roce 2004, která zahájila výuku v únoru 2005. V roce 2006 vzniká Vysoká škola technická
a ekonomická v Českých Budějovicích se započetím výuky v únoru 2007. V současné době se připravuje vznik
veřejné vysoké školy ve Středočeském kraji na základě vybraných VOŠ (Kutná Hora, Poděbrady, Čáslav, Mladá
Boleslav).

Konkurenceschopnost NVŠ
Jak již bylo uvedeno, neuniverzitní sektor je v ČR naplněn především soukromými vysokými školami. Počátkem
devadesátých let minulého století vznikla potřeba řešit stav z komunistického režimu, kdy vysokoškolské
vzdělání bylo vysoce výběrovou záležitostí s centrálně limitovaným počtem studentů, které odpovídaly kapacitní
možnosti tehdejších univerzit. Přechod od elitního vzdělávání k masovému nebyl bohužel řešen dostatečně
pružně a koncepčně, nebyl systémově využit potenciál některých vyšších odborných škol a zákonný rámec pro
vznik profesně orientovaného vzdělání vytvořen poměrně pozdě.
110

Označení neuniverzitní pro sektor profesně zaměřených vysokých škol poměrně nevhodně zavádí zákon
č.111/1998 Sb.
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Více než desetiletý časový prostor a implementace boloňského procesu spočívající v rozdělení dřívějšího
zpravidla pětiletého studia do dvou částí – bakalářského a magisterského stupně – znevýhodnilo především
neuniverzitní sektor, a v jeho rámci veřejné neuniverzitní školy, protože pro soukromý sektor byl konkurenční
výhodou velice dlouhý a obtížný proces vzniku veřejné neuniverzity spočívající nejen ve zdlouhavém procesu
jejich vzniku formou zákona, tj. legislativním řízením v Parlamentu ČR a podpisem prezidentem, ale také
v předcházejících majetkoprávních jednáních v krajích týkajících se majetku nově vznikajících neuniverzit.
Privátní sektor zareagoval velmi rychle na možnost danou zákonem i poptávku po vysokoškolském vzdělání.
Z tabulky č. 1 je tento fakt zcela zřejmý.

Tabulka č. 1 Soukromé vysoké školy dle doby vzniku
Období

Počet soukromých
NVŠ

Z toho transformací
z VOŠ

1999

4

3

2000

8

3

2001

9

1

2002

4

0

2003

6

1

2004

4

2

2005

3

0

2006 a později

6

0

Pozn.

Vznik VŠPJ

Vznik VŠTE ČB

Zdroj: UIV
Vedle dvou veřejných neuniverzitních škol s přibližným počtem 2800 studentů v současné době existuje
44 neuniverzitních soukromých škol s odhadovaným počtem 22 000 studentů ve všech typech studia.
Dohromady tvoří 6 až 7 procent vysokoškolských studentů.
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Tabulka č. 2 Analýza nabídky soukromých NVŠ z hlediska nabídky studijních oborů111:
Nabízené studijní programy a obory

Počet

Z toho akreditace
v zahraničí

Management, marketing,

11

1

Podnikání

8

Bankovnictví, finance, účetnictví, daně

7

Informatika a počítače

5

Veřejná správa, regionální studia,

4

Cestovní ruch, turistika

3

Právo

3

Zahraniční vztahy

3

Komunikace, média

2

1

Politologie

2

1

Ošetřovatelství

2

Film, audiovizuální tvorba

1

Krizový management

1

Logistika

1

Sociální služby

1

Společenské vědy

1

Sport

1

Strojírenství *

1

Teologie

1

1

*Škola končí činnost
Z uvedeného přehledu vyplývá, že se soukromé NVŠ soustředily především do oblastí (programů a oborů)
s trvale vysokou poptávkou a neuspokojeným zájmem o studium na veřejných vysokých školách, tj. do oborů
ekonomických, humanitních, veřejné správy a cestovního ruchu, přičemž z oborů technicky zaměřených nabízejí
atraktivní obory zaměřené na informatiku, ale další technické obory, po jejichž absolventech je vysoká poptávka
v praxi a které jsou nabízeny v zahraničí, jsou zastoupeny minimálně. Vyplývá to z vysoké investiční náročnosti
na technické zázemí oborů, jejich relativní obtížnosti a nízké atraktivnosti pro studenty, ale také ze skutečnosti,
že tradiční univerzity naplní zájem uchazečů, resp. jim dostatek zájemců v některých oborech chybí.

111

Uvedené členění neodpovídá ISCED klasifikaci studijních oborů, ale je členěno pro potřeby rozlišení užších
zaměření nabízených specializací. Některé školy nabízejí více oborů.
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K analýze stavu soukromých NVŠ je důležité dodat, že tyto školy ve velké míře vznikají v tradičních
univerzitních centrech s vysokou koncentrací kvalifikovaných akademických pracovníků (Praha, Brno, Ostrava),
popř. v městech s regionálním univerzitním školstvím. Pouze část z nich proto plní funkci regionálních
vzdělanostních center s úzkou profesní vazbou na místní praxi, což je podstatný rozdíl proti situaci v zahraničí.
Diskuse
Konkurenční subjekty pro veřejné neuniverzitní školy představují především tuzemské univerzity a soukromé
neuniverzitní školy, protože podíl studentů získávajících ucelené vysokoškolské vzdělání v zahraničí je
minimální. Také dosud existující sektor vyšších odborných škol s neustále snižujícím se počtem studentů, který
je nesystémově postaven mimo vysokoškolský sektor a není s ním přímo prostupný, není vzhledem k snižující se
demografické křivce zájemců o studium konkurentem.
Konkurenční boj o studenta a s ním spojené finance se odehrává nejen na území České republiky, ale začíná se
přesouvat i do blízkého či vzdálenějšího zahraničí.
Když pomineme celou oblast soukromých vysokých škol, jejichž hlavní konkurenční nevýhodou je nutnost
placení školného, zůstává řada dalších oblastí, ve kterých pociťují veřejné vysoké školy neuniverzitního typu
silné konkurenční tlaky. Alespoň některé z těch hlavních pojmenujme.

Jednou z hlavních výhod tradičních veřejných vysokých škol a univerzit je skutečnost, že nabízejí, vedle
bakalářských studijních programů, také magisterský stupeň studia. Protože je české prostředí velmi
konzervativní a bakalářský stupeň vzdělání nebyl dosud veřejností pochopen jako samostatný a pro řadu profesí
postačující stupeň vzdělání, je jednoznačný trend k získání magisterského stupně u většiny studujících prioritou
při výběru vysoké školy. Dalšími přednostmi tradičních univerzit je jejich tradice, technické a vědecké zázemí
a především personální zabezpečení. Na tomto místě se však chceme zaměřit na dvě konkrétní oblasti, které jsou
z hlediska konkurenceschopnosti u veřejných vysokých škol neuniverzitního typu opomíjené a přitom pro tyto
nové vysoké školy mají zásadní význam.
Mezi základní činnosti vysoké školy patří vedle výuky a spolupráce s regionem výzkumná a vývojová činnost.
Vysoké školy jsou – spolu s ústavy Akademie věd – základními články výzkumné a vývojové základny.
Tato činnost je sledována a hodnocena také v souvislosti s akreditací nových studijních programů a oborů.
Podmínkou personálního zabezpečení studijních oborů je publikační činnost akademických pracovníků, kteří
daný obor garantují. Přitom jsou požadavky akreditační komise stejné pro všechny žadatele. To znamená, že
stejné požadavky platí jak pro univerzity, tak pro vysoké školy neuniverzitního typu. Na univerzitách jsou
výzkumné aktivity mimo jiné podporovány také finančním příspěvkem na nespecifikovaný výzkum.
Tuto částku však vysoká škola neuniverzitní nedostává. Jde o diskriminační chování. Jeho důsledkem je pomalý
rozvoj této oblasti v činnosti neuniverzitní vysoké školy a nevýhody při porovnání s jinými vysokými školami.
Druhou oblastí, ve které je nová veřejná vysoká škola v nevýhodném postavení, je oblast investic. Pro rozvoj
nové vysoké školy jsou investiční akce ve svém důsledku limitující. Nová vysoká škola je naplňována postupně
jak studenty, tak učiteli. I když cílový stav (např. počet studentů) je reálný a nemusí být příliš velký, na počátku
neodpovídá technické zázemí a vybavení plánovaným cílovým potřebám. Proto je právě zde zapotřebí
investičních prostředků. Ty však nové vysoké školy neuniverzitního typu dostávají jen ve velmi malé míře. To je
v rozporu se snahou po vyrovnání rozdílů mezi regiony a vlastně i s důvody, pro které ke vzniku veřejné vysoké
školy došlo. V konkurenci s velkými univerzitami je to další minus na straně nové vysoké školy.

V našem příspěvku jsme se pokusili vymezit některé oblasti konkurenčních střetů mezi veřejnými vysokými
školami neuniverzitního typu jako nových vysokých škol na jedné straně a jinými vzdělávacími institucemi
na straně druhé. Vycházeli jsme přitom z původních záměrů, které ke vzniku těchto škol vedly.
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Bude předmětem dalších studií podrobněji tuto situaci analyzovat a z takto vzniklých výsledků vyvodit závěry
pro strategii rozvoje neuniverzit v České republice.
Závěr
České vysokoškolské prostředí je velmi konzervativní. Třebaže došlo v posledních téměř dvaceti letech
k expanzi, která přinesla přechod od „elitního“ k „masovému“ přístupu, prosazují se změny a metody běžně
využívané v jiných evropských zemích pomalu a spíše pod tlakem vnějších celoevropských podmínek než
z vnitřní potřeby vysokých škol. Současný sektor neuniverzitních vysokých škol, reprezentovaný zejména
školami soukromými a 2 veřejnými neuniverzitami, není rovným konkurenčním partnerem tradičním
vysokoškolským univerzitním institucím a nenaplňuje zatím všechny rysy profesně zaměřených vysokých škol,
které se úspěšně prosazují v zahraničí. Konkurenční předností univerzit vedle jejich tradice, technického
a vědeckého zázemí i personálního zabezpečení je především snazší přístup k financování nespecifického
výzkumu a k získávání investičních prostředků a zejména nabídka celého spektra studijních programů,
nevýhodou je pak vysoký konzervatismus a nepružné organizační struktury. Úspěšná konkurenceschopnost
neuniverzit proto závisí na jejich dlouhodobém směřování k profesní specializaci a úzké vazbě na regionální
potřeby.
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Vzdělávání pro podporu konkurenceschopnosti ekonomiky České republiky
Lenka Kopecká

Abstrakt: Příspěvek pojednává o vzdělávání jako faktoru zajištění konkurenceschopnosti české
ekonomiky v prostředí evropského ekonomického prostoru. Současná znalostní ekonomika je
charakterizována vysokým podílem odvětví s vysokou intenzitou výzkumu a vývoje. Proto je
kladen důraz na vysokou kvalifikaci a vzdělanost pracovníků. Evropská unie proto považuje
proces celoživotního vzdělávání za klíčový. Probíhající strukturální reformy jsou zaměřeny
na zkvalitnění a modernizaci celého systému vzdělávání a vytvoření komplexního systému
celoživotního vzdělávání.

Klíčová slova: vzdělávání, konkurenceschopnost, ekonomika, pracovní síla, ekonomický růst.

Summary: This contribution with problems of education in the Czech Republic and its importace
as a key factor of competitiveness ekonomy in the European economic space. Contemporaty
knowledge ekonomy represents high share field with high intensity of research and development.
Hence is high qualification and level of education workers weighty. For that reason the European
Union considers the whole-life education as crucial. Presently ongoing process of structure reform
represents qualitative changes in all system of education and creation of global system of the
whole-life education.

Key words: education, competitiveness, economy, labor force, economic growth.

1.

Úvod

Současné světové hospodářství je charakterizováno probíhajícím procesem globální integrace. “Globální
integrace představuje proces vytváření jednotného
celosvětového
ekonomického
komplexu.
Na mikroekonomické úrovni je to zejména rozvoj transnacionálních korporací. Na úrovni makroekonomické se
tento proces promítá v koordinaci činnosti národních vlád, která je již v řadě případů na celosvětové úrovni
institucionalizována [2].”
Dochází ke kvalitativním změnám ekonomik. Tyto změny jsou důsledkem probíhajícího dynamického
procesu rozvoje informačních, komunikačních a počítačových sítí a technologií. V důsledku těchto změn dochází
k silnému tlaku na rozvoj vzdělání a vzdělanosti lidí ve všech oborech činností s cílem zabezpečit
konkurenceschopnost pracovní síly na globalizovaném trhu práce. Soustavně roste význam vzdělávání
potenciálních i stávajících pracovníků a získává pozici klíčového faktoru ekonomického růstu. Neustále
probíhající proces dynamického rozvoje technologií vyžaduje vzdělávání jako trvalý celoživotní proces.
O nesporném významu a nutnosti řešení problematiky vzdělávání a zvyšování kvality lidských zdrojů
svědčí pozornost, která byla věnována této oblasti již v roce 1986 při přípravě dokumentu Jednotný evropský akt
a dále v roce 1992 navazující Smlouvě o založení Evropského společenství. Oba tyto dokumenty se věnují
problematice podpory všeobecného a odborného vzdělávání a koordinace vzdělávacích programů jako jedné
z rozhodujících oblastí.
Současné ekonomické prostředí vyžaduje uskutečnit reformy celého systému vzdělávání s cílem vytvořit
konkurenceschopnou ekonomiku, která bude maximálně využívat přínosů integrace do evropského
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ekonomického prostoru a přínosů globalizace. Základním úkolem těchto reforem je přechod od konkurenční
výhody založené na nízkých mzdách ke znalostní ekonomice. Jedná se zejména o dosažení vyšší produktivity
prostřednictvím podpory a rozvoje podnikatelského prostředí, výzkumu a vývoje, inovací, modernizací a rozvoje
dopravních a informačních sítí a technologií. Další oblast zájmu představuje zaměstnanost, kde se jedná
o zajištění flexibility trhu práce, začleňování na trhu práce a vzdělávání. Znalostní ekonomika je založena
na vysoké úrovni vzdělání pracovní síly a celoživotním učení. V České republice byl zahájen projekt Bílá kniha
terciárního vzdělávání, jehož cílem je vytvořit ucelený program reformy terciárního vzdělávání. V červenci 2007
vláda přijala komplexní národní Strategii celoživotního učení. Od srpna 2007 nabyl účinnosti zákon o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání, který umožňuje zhodnocení vzdělávání dosaženého mimo vzdělávací soustavu.
Evropský statistický úřad Eurostat provedl výzkum a konstatoval, že v České republice se v dospělém věku
vzdělává pouze 29 % Čechů. Tento výsledek je značně nepříznivý ve srovnání s evropskými zeměmi, neboť se
v tomto ukazateli Česká republika řadí na páté nejhorší místo ze všech členských zemí Evropské unie. Tento fakt
nutně vyžaduje řešení, neboť v zemích EU si v průměru průběžně zlepšuje a zvyšuje kvalifikaci 42 % dospělé
populace. Z hlediska tohoto ukazatele nejlepších výsledků dosáhly země Dánsko, Lucembursko, Rakousko
a Slovinsko. V těchto zemích se mezi 25. a 64. rokem života vzdělává přes 80 % dospělé populace. Podle
výzkumu na Slovensku se vzdělává 60 % dospělých.

2.

Cíl a metodika

„Nejdůležitější složkou lidského kapitálu je vzdělání. Jako všechny formy kapitálu i vzdělání představuje výdej
zdrojů v určitém okamžiku, který má zvýšit produktivitu v budoucnu. Na rozdíl od investic do jiných druhů
kapitálů jsou všechny investice do vzdělávání spojeny s určitou konkrétní osobou a právě toto spojení činí lidský
kapitál tím, čím je [3].“
V březnu 2000 na zasedání Evropské rady v Lisabonu byly schváleny strategické cíle pro nové
desetiletí. Tzv. Lisabonská strategie vytyčila Evropské unii nový strategický cíl, a to Evropská unie se má
do roku 2010 stát nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou udržitelného
hospodářského růstu s více a lepšími pracovními místy. Na tento nový strategický cíl navazuje Memorandum
o celoživotním vzdělávání vydané Evropskou komisí v listopadu 2000, které zdůrazňuje význam znalostí
a informací k posílení evropské konkurenceschopnosti, zvýšení zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Podle
závěru přijatého Evropskou komisí je nutno evropskou ekonomiku budovat na znalostech.
Nutnost rozvoje lidských zdrojů v České republice si vynutila vypracování komplexního dokumentu
přijatého Vládou ČR dne 3. 3. 2003 pod názvem Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR. Tento dokument
stanoví pět základních vzájemně provázaných cílů:
- nastolit celoživotní učení jako běžnou praxi.
- připravit lidské zdroje v ČR na výzvy, které přináší informační a znalostní společnost, globální ekonomika,
nezbytnost udržitelného rozvoje a členství v Evropské unii.
- zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost české ekonomiky a její přitažlivost pro investory.
- zvýšit zaměstnatelnost pracovních sil a tím pozitivně ovlivnit zaměstnanost.
- zlepšit využívání omezených zdrojů a mobilizaci nutných prostředků pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů.
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3.

Výzkum a diskuse

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním představuje v každé vyspělé ekonomice jeden
z neopominutelných ukazatelů její úrovně. Česká republika z hlediska ukazatele podílu vysokoškolsky
vzdělaného obyvatelstva výrazně zaostává za vyspělými ekonomikami. Zvláště za velký problém je nutno
považovat výrazně nižší podíl vysokoškolsky vzdělaných osob ve srovnání průměrem v EU. V České republice
má středoškolské vzdělání cca 75 %, ale vysokoškolské vzdělání v dospělé populaci pouze 14 %, což je oproti
průměrné hodnotě tohoto ukazatele 27 % za země Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
podstatně horší hodnota. Rovněž zajímavé srovnání je s dalšími zeměmi, např. v sousedním Německu má
vysokoškolský diplom 28% dospělých, ve Finsku 33 %, v Japonsku 37 % a v USA 38 %. Tento fakt vyvolává
nutnost koncepčního řešení tohoto problému.
V současné době tvoří kvalifikované pozice na trhu práce 40 % oproti 14 % dospělé populace s dosaženým
vysokoškolským vzděláním. Pozitivní je však fakt, že již několik let patří Česká republika k zemím s rychle
rostoucím počtem absolventů terciárního vzdělávání. Mezi roky 2002 až 2004 se zvýšil zhruba o třetinu. Lze
očekávat další urychlení růstu. Zatímco v roce 2001 se v ČR na vysoké školy zapsalo necelých 40 tisíc studentů,
v roce 2005 to již bylo 60 tisíc studentů. Pokud budou rovněž uvažovány vyšší odborné školy, pak se do celého
terciárního vzdělávání v roce 2001 zapsalo přes 50 tisíc studentů a v roce 2005 přes 72 tisíc studentů. Podle
názoru odborníků však může ČR dostihnout země EU v počtu vysokoškolsky vzdělaných lidí nejdříve za 30 let.
V současnosti se v ČR ke studiu na vysoké škole zapisuje 35 % uchazečů ve věku 19 a 20 let, do roku 2010 by se
měl jejich podíl zvýšit na 42 až 45 %. Cílem však není přijímat na vysoké školy všechny maturanty, ale umožnit
navazující studium zvláště uchazečům s vážným zájmem o další vzdělávání.
Česká republika vydává na vzdělávání 4,6 % HDP. To je ve srovnání s průměrem zemí OECD cca 6,4 %
HDP výrazně méně. Rovněž podle OECD zaostává Česká republika za průměrem OECD ve výdajích na žáka na
všech stupních vzdělávání. Stejně tak výdaje na výzkum a vývoj 1,42 % HDP jsou nižší než průměr zemí EU.
Problém rovněž tkví v nutnosti dalšího vzdělávání v dospělém věku. Na pracovníka je kladen požadavek
nejen udržovat, ale i dále rozvíjet odborné znalosti a dovednosti vyžadované trhem práce. V EU se neustále
zvyšuje počet účastníků celoživotního vzdělávání. Situace v jednotlivých členských zemích se však podstatně
liší. Dlouholetou tradici má celoživotní vzdělávání v severní Evropě, opačná situace je na jihu Evropy, kde se
systém celoživotního vzdělávání teprve formuje. Podle šetření Eurostatu se v dospělém věku v České republice
vzdělává pouze 29 % dospělých oproti průměru 42 % dospělých v EU.
Celoživotní vzdělávání předpokládá zejména dostatečné finanční zajištění pro přípravu kvalitních
vzdělávacích kurzů. Zde vzniká zásadní problém zajistit tyto finanční zdroje. V této oblasti nabývá na významu
čerpání finančních prostředků na zajištění vzdělávacích aktivit ze strukturálních fondů EU. Operační program
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního,
terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení
podmínek ve výzkumu a vývoji. Cílem OPVK je zkvalitnění české pracovní síly pro zvýšené nároky trhu práce.
OPVK byl schválen Evropskou komisí 12. 10. 2007 a řadí se mezi tematické operační programy s více cíli. Je
financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v případě projektů vytvářejících systémový rámec
celoživotního učení též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost. Pro OPVK je
vyčleněno 1,83 mld. €, což představuje přibližně 6,8 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou
republiku. Z národních veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 0,32 mld. €.
Tedy celkem OPVK zahrnuje finanční prostředky ve výši 2,15 mld. €.
OPVK obsahuje 5 prioritních os:
- 1. osa: počáteční vzdělávání - na prioritní osu je z fondů EU vyčleněno 612,1 mil. €, tj. 34 % alokace OPVK
(např. zavádění vyučovacích metod, organizačních forem a výukových činností včetně tvorby modulových
výukových programů).
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- 2. osa: terciární vzdělávání, výzkum a vývoj - na prioritní osu je z fondů EU vyčleněno 626,5 mil. €, tj. 35 %
alokace OPVK (např. inovace studijních programů na VOŠ a VŠ v souladu s požadavky znalostní ekonomiky
a potřebami trhu práce).
- 3. osa: další vzdělávání - na prioritní osu je z fondů EU vyčleněno 289,9 mil. €, tj. 16 % alokace OPVK (např.
podpora vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí středisek v oblasti specializačního vzdělávání
a vzdělávání pro udržitelný rozvoj apod.)
- 4. osa: systémový rámec celoživotního učení - na prioritní osu je z fondů EU vyčleněno 227,1 mil. €, tj. 12 %
alokace OPVK (financovány jsou aktivity, které v oblasti počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání přispívají
k vytváření systému celoživotního učení na území celé ČR).
- 5. osa: technická pomoc - na prioritní osu je z fondů EU vyčleněno 72,4 mil. €, tj. 4 % alokace OPVK
(financování aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení OPVK,
administrace a hodnocení projektů, monitoring projektů a programu, zpracování studií a analýz, publicita
programu, podpora schopnosti potenciálních příjemců čerpat finanční prostředky z programu apod.).
V České republice se podařilo započít vzdělávací reformu se strategií zvýšení podílu populace
s vysokoškolským vzděláním. Za úspěch lze zejména považovat úspěšné rozšíření systému bakalářských
studijních programů. Cílem reformy vysokoškolského vzdělávání je jednak zvýšit počet absolventů, ale rovněž
zkvalitnit samotnou výuku.

4.

Závěr

Současná znalostní ekonomika je postavena na schopnosti využití informací a na odborných znalostech,
vědomostech a dovednostech pracovníka. Na pracovníka jsou tedy z hlediska vzdělání kladeny vysoké nároky
a předpokládá se kontinuální zvyšování kvality jeho pracovní síly v procesu průběžného celoživotního
vzdělávání.
Podíl dospělé populace v České republice s vysokoškolským vzděláním je ve srovnání s evropskými
vyspělými ekonomikami nízký. Trh práce v České republice doposud na pracovníky nevytváří dostatečný tlak
na jejich průběžné vzdělávání. Lidé v České republice si doposud neuvědomují výhodnost investice do vzdělání.
Aby se zvýšil podíl účastníků celoživotního vzdělávání, je základní podmínkou co nejvíce vzdělání zpřístupnit
(například i rozšířením nabídky distančního studia) a zejména zajistit dostatečné zdroje jeho financování.
Rovněž je třeba uznávat vědomosti a dovednosti získávané v oblasti mimoškolního vzdělávání a praxe.
Prioritním cílem moderní vzdělávací politiky a inovací ve vzdělávání musí být vytváření učící se společnosti
v souladu s evropskou strategií budování znalostní ekonomiky a uplatnění celoživotního vzdělávání
do každodenní praxe jako hodnotu žádoucí pro společnost i jednotlivce. Vytváření a růst vysoce kvalifikovaných
lidských zdrojů je nutným předpokladem zajištění vyššího hospodářského růstu, získání konkurenční výhody nad
národními ekonomikami, zajištění zaměstnanosti a umístění národní pracovní síly na mezinárodním trhu práce.
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Lidský kapitál faktorem konkurenceschopnosti firmy
Lenka Křížková
Abstrakt: Cílem příspěvku je obhájit tvrzení, že investice do rozvoje a vzdělávání zaměstnanců nejsou
neefektivně vynaloženými prostředky. I v době nastupující hospodářské krize, době preference úsporných
opatření, má firma šanci zůstat konkurenceschopnou při plném využití a zvyšování hodnoty lidského kapitálu
firmy. Protiargumenty k investičním nákladům firmy do vzdělání jsou v příspěvku oponovány za přispění
motivačních teorií Abrahama Harolda Maslowa a Fredericka Herzberga spolu s metodickou ukázkou aplikace
superhrubé mzdy v podmínkách České republiky.
Klíčová slova: Lidský kapitál, motivační teorie, realizace lidských potřeb, prohlubování kvalifikace, zvyšování
kvalifikace, superhrubá mzda
Summary: The aim of the paper is to advocate a thesis that investments into human resources development and
education are not ineffectively spent money. Also in the time of coming economic crisis and implementation of
cost cutting steps, the companies have chances to remain competitive under the assumption of full utilization of
human capital and increase of its value. The arguments advocating the company investments into the education
are in the paper supported also by the Maslow and Hezberg motivation theories as well as by an methodical
example of super-gross salary application in the conditions of the Czech Republic.
Key words: Human cupital, motivation theories, satisfaction of human needs, qualification deepening,
qualification increasing, super-gross salary

Úvod
Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití
tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby. Všechny lidské potřeby však nemohou být uspokojeny vzhledem
k tomu, že zdroje sloužící k jejich uspokojení nejsou dodatečné (Hořejší, Soukupová, Macáková, Soukup, 2008).
Přes rostoucí nákladová omezení a preference úsporných opatření v době nastupující hospodářské krize usiluje
firma o maximální výstup, což realizuje optimální kombinací vstupů. Konkurenceschopnost organizace může
fungovat jen tehdy, podaří-li se shromáždit, propojit, uvést do pohybu a využívat materiální zdroje, finanční
zdroje, lidské zdroje a informační zdroje. Výkonnost člověka je stejnou měrou závislá na jeho způsobilosti a na
jeho ochotě, tj. na jeho motivaci k práci. Tuto skutečnost je možno vyjádřit vztahem V = f (S . M). V představuje
výkon, respektive výkonnost, S míru schopností, respektive způsobilost a M motivaci k práci (míru pracovní
ochoty) (Provazník, 1994). V návaznosti na předchozí citace nelze investice do rozvoje lidských zdrojů označit
za neefektivní, neboť rozvoj lidských zdrojů je orientován na pracovní schopnosti organizace jako celku a na
pracovní schopnosti týmů, na vytváření potřebné a dynamické struktury znalostí a dovedností v organizaci tak,
aby se dosáhlo zvýšení výkonnosti celé organizace a efektivnosti jednotlivých týmů. Péče o lidský kapitál, který
reprezentují jednotliví pracovníci, je důležitou součástí rozvoje lidských zdrojů (Koubek, 2007). Zvyšování této
hodnoty není implicitně podmíněno rostoucími náklady, tudíž neomezuje kvalitu ani kvantitu ostatních vstupů.
Pro vzdělávání a rozvoj pracovníků lze vytvářet podmínky po pracovní době, v některých případech lze podmínit
vzdělávání participací zaměstnance na nákladech. Determinantou efektivnosti je využití současné i nově přidané
hodnoty lidských zdrojů organizací.

Cíl příspěvku
Cílem příspěvku není vyvozovat, potvrdit, případně vyvrátit hypotézu nebo teorii, nýbrž poskytnout a předložit
posbíraná fakta jako výchozí materiál pro zahájení rozpravy. Už Sokrates hlásal, že v dialogu se mohou
vyjevovat skryté pravdy. Avšak nestačí pouze něco tvrdit. Je zapotřebí argumentovat a skrze argumentaci se pak
dopracovat ke koherenci. Jen tak se vyjeví nedostatky tvrzeného.
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Argumenty proti investicím do rozvoje a vzdělávání pracovníků
Lidský kapitál představuje souhrn lidských bytostí a jejich vlastností a investicemi do lidského kapitálu
rozumíme všechny náklady spjaté se zvětšováním rozsahu, zvyšováním efektivnosti a prodlužováním
"fungování" lidského kapitálu v ekonomickém procesu. Příspěvek sleduje přístup k dalšímu vzdělávání ve
firmách, neboť některé z nich právě v investicích do vzdělávání hledají příležitost prvotních úspor, kdy
argumentují situací na trhu práce, nabídkou převyšující poptávku. „Proč tedy při tak rozmanité nabídce práce
zaměstnance vzdělávat!“ Dalším argumentem je potřeba minimalizace nákladů vyžadující úsporná opatření
v důsledku rostoucí hospodářská krize. Chce-li firma, případně je-li nucena kolektivní smlouvou, navýšit
zaměstnancům nominální mzdy, odčerpává tím disponibilní zdroje do vzdělávání. Třetím nejčastěji zmiňovaným
argumentem je ztráta zaměstnance, kdy zvýšení jeho konkurenceschopnosti na trhu práce implicitně zvyšuje
pravděpodobnost jeho odchodu ke konkurenci. Jako „proargumenty“ v příspěvku předkládám Maslowovu
hierarchickou teorii potřeb, dvoufaktorovou teori Fredericka Herzberga a základní vzorec pro výpočet mzdy pro
rok 2009.

Motivační teorie
Americký psycholog Abraham Harold Maslow je jedním ze zakladatelů humanistického proudu v psychologii
a jeho hierarchická teorie potřeb je nejznámější teorií motivace. Lidé jsou podle ní motivováni určitými
potřebami, které mají hierarchickou strukturu tvořenou dvěma hlavními skupinami: potřebami odstranění
nějakého nedostatku, tzv. D-potřeby, jako Deficiency Needs a potřebami dosažení něčeho, tzv. B-potřeby, od
Being Values. Neuspokojíme-li D-potřeby, pociťujeme úzkost spolu se snahou odstranit nedostatek.
Uspokojením není pocit žádný, což je rozdíl od potřeb B-skupiny, kde z naplnění potřeb existuje dobrý pocit
a dokonce naplněním potřeby jsme o to více motivováni. V rámci D-potřeb existují čtyři hierarchické úrovně.
Prioritně člověk uspokojuje základnější lidské potřeby. Až po jejich uspokojení se snaží o naplňování
neuspokojených potřeb vyšších. Objeví-li se nedostatek v nižších vrstvách, člověk se přestává starat o vrstvy
vyšší a vrací se zpět k uspokojování těch nižsších. Původní teorie Abrahama Maslowa byla autorem postupně
doplňována a rozšiřována, takže pětiúrovňový model, ve kterém byla v B-potřebách pouze seberealizace, se
změnil na současný osmiúrovňový, který byl některými jeho kolegy přijat záporně, proto cituji původní
pětiúrovňový model, kde nejnižší úroveň tvoří fyziologické potřeby, jako je potřeba potravy, tepla, spánku,
vyměšování. Potřeba bezpečí, jistoty, kdy se vyhýbáme všemu neznámému, neobvyklému či hrozivému je
druhou úrovní. Následuje potřeba lásky a sounáležitosti, jež vede k touze někam a k někomu patřit, být přijímán
a milován. Potřebou vyšší je potřeba uznání, úcty, což znamená být vážený, mít úspěch v očích jiných lidí a na
tomto základě být sám sebou hodnocen kladně. Na vrcholu pětiúrovňového modelu stojí potřeba seberealizace,
kdy toužíme naplnit své možnosti osobního i pracovního růstu a rozvoje. Neuspokojíme-li potřebu seberealizace
nepociťujeme úzkost nutící nás nedostatek odstranit. Avšak uspokojením potřeby zažíváme dobrý pocit a o to
více jsme naplněním potřeby motivováni. Frederick Herzberg přichází s další motivační teorií, v níž zmiňuje, že
na pracovišti existují dva motivační faktory. Absence prvních způsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost
nevede ke spokojenosti. Absence druhých nezpůsobuje nespokojenost, ale jejich přítomnost vede
ke spokojenosti. První skupinu nazval faktory hygienickými, druhou faktory motivačními. Za hygienické faktory
Herzberg označuje mzdu, firemní benefity, pracovní podmínky a vztahy s podřízenými a nadřízenými.
Motivačními pak úspěch, uspokojení z práce, uznání, odpovědnost, pokrok a osobní rozvoj. Porovnáním těchto
dvou skupin dospěl k závěru, že uspokojení hygienických faktorů přináší krátkodobý efekt, uspokojování
motivačních faktorů spokojenost relativně dlouhodobou. Pokud aplikujeme vědecky dokázanou teorii na náš
případ, pak dedukcí vyvodíme, že mimořádnou odměnou zaměstnance potěšíme pouze krátkodobě, ale to
pomine v krátkém čase po výplatě a následně nebude ani spokojen, ani nespokojen. Absence osobního rozvoje
není faktorem nespokojenosti, ale její přítomnost vede ke spokojenosti, a to dlouhodobě. Z dvoufaktorové teorie
Fredericka Herzberga vyplývá, že manažeři nemohou brát plnění hygienických faktorů jako něco, co požene lidi
vpřed. Současně obě motivační teorie zpochybňují riziko odchodu zaměstnance v důsledku posílení jeho
konkurenceschopnosti na trhu práce. Potřebou je v ekonomice i psychologii označován subjektivně pociťovaný
nedostatek něčeho nezbytného. Obecně přitom platí, že uspokojení nižších potřeb je nutné pro uspokojení potřeb
vyšších. Odchází tedy zaměstnanec, nacházející se podle teorie Abrahama Maslowa na vrcholu hierarchické
pyramidy potřeb? Vždyť změna zaměstnavatele jej vrátí v této „pyramidě“ o několik úrovní. Člověk se přestává
starat o vrstvy vyšší objeví-li se nedostatek v nižších vrstvách, a vrací se zpět k uspokojování neuspokojených
potřeb. Nový zaměstnavatel znamená pro zaměstnance snížení, případně ztrátu pocitu jistoty v podobě smlouvy
na dobu určitou či zkušební doby. Nechybí-li pocit jistoty, je značně pravděpodobná absence pocitu
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sounáležitosti, jež vede k touze někam a k někomu patřit, být přijímán a milován. Hierarchicky vyšší potřebou je
potřeba uznání, úcty daná na pracovišti úspěchem v očích nadřízeného i nových spolupracovníků. Realizace
těchto potřeb je dlouhodobou záležitostí. Nelze ji tedy očekávat prvním dnem na novém pracovišti. Pokud
pracovník pociťoval potřebu seberealizace, lze z předchozího vyvodit, že D-potřeby, byť i v omezeném rozsahu,
byly naplněny.

Kvalifikační dohoda
Pro ochranu investic do vzdělávání zaměstnanců existují i právní „pojistky“. Přistoupí-li firma ke zvyšování či
prohlubování kvalifikace svých zaměstnanců se zátěží vysokých nákladů, je řešením kvalifikační dohoda. Ta
musí mít písemnou formu a uzavřít ji lze při zvyšování kvalifikace a pro prohlubování kvalifikace, pokud
náklady zaměstnavatele na prohloubení dosáhly alespoň 75.000,- Kč. Zákoník práce rozlišuje termín
prohlubování kvalifikace a zvyšováním kvalifikace. Prohlubováním je dle zákona průběžné doplňování
kvalifikace, kterým se nemění její podstata, udržování a obnovování umožňuje zaměstnanci výkon sjednané
práce. Zvyšováním kvalifikace je studium nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání
v souladu s potřebou zaměstnavatele. Délku závazku zaměstnance setrvat u zaměstnavatele se doporučuje
odvodit od nákladnosti takového vzdělávání. Čím vyšší náklady, tím delší doba vázanosti zaměstnance
u zaměstnavatele, nejdéle však po dobu 5 let.

Výpočet superhrubé mzdy
Poslední „proargument“ podpory dalšího vzdělávání staví na myšlence navýšit daňově uznatelné náklady
ve prospěch dalšího vzdělávání zaměstnanců a jejich profesního rozvoje na úkor vyplacených mzdových
prostředků. Od roku 2008 došlo k zavedení patnáctiprocentní sazby daně, která je aplikována na superhrubou
mzdu. Což je hrubá mzda navýšená o pojištění, které platí zaměstnavatel za své pracovníky. Povinné odvody
zaměstnavatele od ledna 2009 činí 34 %. Změny ve výpočtu mzdy pro tento rok vedou k nepatrnému nárůstu
čisté mzdy. Odvody na sociálním a zdravotním pojištění proti loňsku klesají zaměstnancům z 12,5 na 11 procent.
Tvoří je součet 4,5procentní sazby placené na zdravotní pojištění a 6,5procentní sazby placené na sociální
pojištění. Nižší sazby se podařilo dosáhnout tím, že z ní „vypadlo“ 1,1 procenta placené na nemocenské pojištění
a 0,4 procenta placené na státní politiku zaměstnanosti.

1. Příklad
Ukázka aplikace superhrubé mzdy v podmínkách České republiky v roce 2009. Podle aktuální situace
a kalkulace mzdových nákladů může firma zaměstnanci mzdu navýšit o 1 tis. Kč.
Hrubá mzda Kč 30 000,Čistá mzda:

22 740 Kč

Superhrubá mzda:

40 200 Kč

Základ pro výpočet zálohy na daň:

40 200 Kč

Daň před slevami:

-6 030 Kč

Slevy na dani:

2 070 Kč

Daň

-3 960 Kč
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Daňové zvýhodnění na děti:

0 Kč

Sociální a zdravotní pojištění (zaměstnanec):

-3 300 Kč

Sociální a zdravotní pojištění (zaměstnavatel):

-10 200 Kč

Odvody státu celkem:

-17 460 Kč

2. Příklad
Případ, kdy ve prospěch dalšího vzdělávání zaměstnanců a jejich profesního rozvoje šetříme na úkor
vyplacených mzdových prostředků. Mzda přes možnost navýšení bude povýšena pouze o částku automaticky
vyplývající ze mzdových změn pro rok 2009.
Hrubá mzda Kč 29 000,Čistá mzda:

22 045 Kč

Superhrubá mzda:

38 860 Kč

Základ pro výpočet zálohy na daň:

38 900 Kč

Daň před slevami:

-5 835 Kč

Slevy na dani:

2 070 Kč

Daň

-3 765 Kč

Daňové zvýhodnění na děti:

0 Kč

Sociální a zdravotní pojištění (zaměstnanec):

-3 190 Kč

Sociální a zdravotní pojištění (zaměstnavatel):

-9 860 Kč

Odvody státu celkem:

-16 815 Kč

Zaměstnanec tedy přichází oproti 1. příkladu o částku Kč 695,- , ale firma kumuluje prostředky ve prospěch
profesního rozvoje zaměstnance ve výši Kč 1 340,- měsíčně, tj. Kč 16 080,- ročně.

3. Příklad
Firma zvažuje jednorázovou odměnu pro zaměstnance ve výši Kč 1 000,-, nebo příspěvek na jazykový kurz,
jehož se pracovník aktivně účastní.
Hrubá mzda Kč 31 000,Čistá mzda:

23 420 Kč

Superhrubá mzda:

41 540 Kč

Základ pro výpočet zálohy na daň:

41 600 Kč

Daň před slevami:

-6 240 Kč
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Slevy na dani:

2 070 Kč

Daň

-4 170 Kč

Daňové zvýhodnění na děti:

0 Kč

Sociální a zdravotní pojištění (zaměstnanec):

-3 410 Kč

Sociální a zdravotní pojištění (zaměstnavatel):

-10 540 Kč

Odvody státu celkem:

-18 120 Kč

Zaměstnanec získal oproti příkladu č. 1 pro uspokojení svých potřeb navíc částku Kč 680,-, což pro firmu
představuje mzdové náklady ve výši Kč 1 340,-, které mohla firma vynaložit na úhradu jazykového kurzu, což je
pro firmu rovněž daňově uznatelným nákladem. Jen obtížně si představíme člověka, který by byl znechucený
z dodatečně získané koruny, tedy člověka pociťujícího klesající užitek s rostoucím množstvím peněz. Člověka
s neutrálním vztahem k penězům bychom také obtížně hledali (Hořejší, Soukupová, Macáková, Soukup, 2008).
Avšak motivačním může být tento přístup chápán až za předpokladu, že byli zaměstnanci seznámeni
s alternativou odměn i s její implementací do motivačního systému firmy.

Závěr
Může být pro zaměstnance přijatelnou alternativou peněžní odměny zvyšování či prohlubování kvalifikace? Lidé
investují do svého vzdělání ze stejných důvodů jako do kapitálových statků nebo do finančního kapitálu.
Doufají, že rozsáhlejší znalosti a lepší dovednosti jim přinesou v budoucnu vyšší příjem (Hořejší, Soukupová,
Macáková, Soukup, 2008). Cílem jedince je maximalizovat osobní užitek. Ty firmy, kde pracovníci o profesní
růst nejeví zájem a další vzdělávání berou jako „růst práce“ bez rostoucího užitku, zjevně nepřispěly
k uspokojení nižších potřeb svých zaměstnanců. Práce s lidskými zdroji zde zasluhuje hloubkovou analýzu
a následnou nápravu v podobě funkčního motivačního systému.
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Vliv ICT na konkurenceschopnost
Tomáš Lelek
Abstrakt: V současné době stavějící na technologiích a změnách nejen v pojetí mnoha pojmů a hodnot se začíná
formovat tzv. technicko-ekonomické paradigma, jehož ústředním prvkem jsou informační a komunikační
technologie (ICT).
Z hlediska podnikové konkurenceschopnosti dominují inovace. Inovace a jejich vliv lze sledovat již v minulosti
např. u Schumpetra. Ten přišel s tzv. „tvůrčí destrukci“ postavenou na inovacích, která hýbe celým
ekonomickým systémem. I v dnešním 21. století lze vypozorovat paralelu se Schumpeterovým dílem. Její
analogií je odlišný přístup ke konkurenčnímu boji a jeho dynamickému pojetí zde rozebíraném.
Dále se příspěvek zabývá rolí ICT v inovačním procesu a oblastmi jejich využití pro podnik z hlediska udržení
konkurenceschopnosti. Dále pojednává o high-tech podnicích, které mají svou konkurenceschopnost založenou
na použití nejmodernějších technologiích. ICT mají také bezesporu vliv na konkurenceschopnost regionů, o které
se příspěvek alespoň okrajově zmiňuje.
Klíčová slova: ICT, inovace, konkurenceschopnost, high-tech podnik
Summary: At present era which is built on technology and changes not only in the treatment of many concepts
and values, the technical-economic paradigm begins to shape. The central element of it is information and
communication technology (ICT).
In terms of business competitiveness dominate innovation. Innovations and their impact can be traced in the past
eg in work of Schumpeter. He came up with the so-called "creative destruction" based on innovation, which
moves the whole economic system. Even in today's 21st century can be seen parallel to Schumpeter´s work. The
analogy is a different approach to the competitive battle and dynamic concept, which is described in this paper.
Furthermore, the paper deals with the role of ICT in the innovation process and their use for the enterprise in
terms of maintaining competitiveness. In addition,it deals with high-tech companies that have their
competitiveness based on using the most modern technologies. ICT has also undoubtedly impact on regional
competitiveness, which is mentioned at least marginally in this paper.
Key words: ICT, innovation, competitiveness, high-tech company
Úvod
Dnešní dobu plnou změn, které lze velmi těžko souhrnně vystihnout jedním názvem, lze pojmenovat jako éru
nové ekonomiky. Novou ekonomiku definuje Lelek [6] jako praktické využití moderních informačních
a komunikačních technologií (ICT), které postupně pronikají do všech odvětví současné globální ekonomiky,
čímž dochází k významným změnám ekonomických procesů a společenských institucí. Díky ICT, zcela novému
způsobu využívání znalostí vedoucích k zavádění inovací dochází nejen k zefektivnění výroby (při současném
snižování nákladů) stávajících statků a služeb ale také ke vzniku zcela nových produktů a odvětví, což společně
tvoří potenciál pro zvýšení produktivity a ekonomického růstu.
Z této definice vyplývá, že nároky na podniky z hlediska úspěchu v globálně konkurenčním boji se enormně
zvýšily zejména díky ICT, které byly jedním z motorů globalizace a jsou také považovány za prostředek, kterým
si podniky mohou konkurovat. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat jednotlivé oblasti, kde mají ICT vliv na
konkurenceschopnost sledovaných subjektů. Dále stanovit význam ICT a jejich jedinečnost jako nástroje
konkurenceschopnosti.
Definice konkurence(schopnosti)
Pojem konkurenceschopnost složen ze slov konkurence, což obecně znamená rivalitu nebo soutěžení, a slova
schopnost, která vyjadřuje neurčitou míru možného úspěchu v rámci dané rivality. Jednoduše řečeno možný
úspěch v konkurenčním boji.
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Dále lze definovat konkurenceschopnost na různých úrovních, např. na úrovni podniku. V tomto případě je
firma konkurenceschopná, pokud dokáže obsluhovat trh, pokud ne, jde ven z byznysu [2] .
Dále to může být makroekonomická konkurenceschopnost, kterou lze rozdělit na vnější a agregátní
konkurenceschopnost. Vnější konkurenceschopnost země vyplývá z toho, zda se na základě vývoje cenověnákladových faktorů zlepšila nebo zhoršila její schopnost prodávat na zahraničních trzích [2]. Agregátní
konkurenceschopnost má taková ekonomika, která se podle Beneš [1] vyznačuje pozitivním vývojem hlavních
makroekonomických ukazatelů (HDP, zaměstnanost, inflace).
Kadeřábková např. uvádí, že konkurenceschopnost v širším pojetí představuje souhrn předpokladů pro
dosahování dlouhodobě udržitelné růstové výkonnosti, a tím i zvyšování ekonomické úrovně v podmínkách
vnitřní a vnější rovnováhy112.
Dynamické pojetí konkurenceschopnosti
S ohledem na změny v ekonomikách, se kterými je spojen nástup nové ekonomiky je také potřeba změnit pojetí
konkurenceschopnosti. V pojetí industriální ekonomiky bylo hlavní snahou celého ekonomického systému dostat
se do co možná nejdelšího stavu rovnováhy. V současné době (v éře nové ekonomiky), ve které dominují
inovace se rovnováha nalézá velmi obtížně. Podnikatelé jak je uvádí Schumpeter, se snaží tuto rovnováhu narušit
svými inovacemi a získat tím určitou konkurenční výhodu. Stejně tak z povahy celého ekonomického systému,
který lze připodobnit k živému organismu, vyplývá nutnost se neustále v důsledku snahy o nastolení rovnováhy
vyvíjet. V opačném případě se systém dostane do harmonie, po nějakém čase vyčerpá své možnosti vývoje,
začne stagnovat a odumře.
Z tohoto vyplývá, že konkurenceschopnou firmou je taková firma, která se dokáže relativně rychle přizpůsobit
změnám na trhu v současné globální ekonomice. Jedná se o tedy flexibilní podnik, který nejen přežívá, ale také
využívá inovace k získání určité konkurenční výhody, aby mohla realizovat zisk, zhodnocovat vklady investorů
a plnil své závazky vůči zaměstnancům a jiným ekonomickým subjektům. Těmito inovacemi pak zpětně může
firma přispět k vytváření změn na trhu. Jedná se v podstatě o nekonečný samoposilující se cyklus změn (viz
obr.1) Ve svých důsledcích dává tento proces z dlouhodobého hlediska přežít jen flexibilním podnikům, které
jsou konkurenceschopné.

inovace

nerovnováha

přizpůsobení se

Obr. 1: inovace jako destabilizační ekonomický prvek
Zdroj: vlastní zpracování
Nerovnováha na trhu může mít celou řadu příčin od jednoduchého převisu nabídky nad poptávkou či obráceně,
změn v technologiích a rozšířených technických standardech až po odlišné vnímání hodnoty zákazníkem.
Přizpůsobení se je zde chápáno jako proces nezbytných změn, které umožní podniku vykonávat svou činnost
s nulovým ziskem, tak aby nebyl důvod k jeho uzavření. Může se odehrávat v několika oblastech a jeho cílem je
vyrovnat se tlakům konkurenčních podniků.
Nejprve bude nutné podnik stabilizovat zejména provést potřebné vnitřní změny v podniku (jiný způsob výroby,
nebo financování za účelem snižovat náklady). Z vnějšího pohledu se může jednat o zavedení outsourcingu nebo
změnu dodavatelsko-odběratelských vztahů. Toto přizpůsobení se by však nemělo být konečným nebo
dlouhotrvajícím stadiem.
112

KADEŘÁBKOVÁ, Anna. Základy makroekonomické analýzy – růst,. 1. vyd. Praha : Linde, 2003. 176 s.
ISBN 80-86131-36-X.
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Fáze inovace se může překrývat částečně obsahově i s fází přizpůsobení se a měla by se i časově krýt s jejím
koncem, protože je nutné zkrátit dobu zavedení inovace. Tato fáze má podniku ve svém důsledku přinést zisk.
Jako inovace lze spatřovat v oblasti odbytu své činnosti nalezení jiné skupiny spotřebitelů nebo tržní niky,
z důvodu např. vytlačení z původní oblasti trhu. Dále se jedná o inovaci produktu, který by přinesl spotřebiteli
vyšší přidanou hodnotu nebo způsobu poskytování služby (neustálá dostupnost pro klienta, snižování nákladů
a času).
V rámci obrázku lze ještě rozlišovat to, zda inovace nejsou samy o sobě zahrnuty už v části, kdy dochází
k přizpůsobování se, nebo jsou až výsledkem snahy podniku o získání výhody, poté co, se podnik „stabilizoval“.
Z toho vyplývá, že se inovace v nejširším slova smyslu staly nezbytnou součástí chování ekonomických
subjektů, zejména podniků.
Role ICT v udržení konkurenceschopnosti
Z výše uvedeného pojetí současné ekonomiky i konkurenceschopnosti vyplývá, že ústředním prvkem se stává
inovace. Dalším aspektem důležitosti inovací je konkurenční boj na dnes již globalizovaných trzích, kde se
inovace stávají důležitou konkurenční výhodou. Jak uvádí Švejda [10] inovace představuje proces provádění
neustálých změn (v technickém řešení výrobků, v technologiích jejich výroby, v použitých materiálech atd.),
která přináší výrobci určité konkurenční výhody a dovolí mu zlepšit svou pozici na trhu.
Inovaci vzniká, jak uvádí Schumpeter, na základě invence, na kterou navazuje celá řada činností tvořících
inovační proces. I přestože existuje celá řada pojetí inovačního procesu, jedno mají společné a tím je výzkum
a vývoj.
Tento probíhá díky pracovníkům, kteří jsou aktivními nositeli znalostí. Tito pracovníci jsou svou kreativitou
a schopností kombinovat znalosti např. z různých oborů dokáží vytvořit nové hodnoty nebo přijít s novým
přístupem k řešení daného problému.
ICT jim v oblasti výzkumu a vývoje významně pomáhají. Díky rostoucímu výpočetnímu a grafickému výkonu
počítačů je možné simulovat různé procesy, např. testy chování materiálů, v oblasti farmacie výsledky účinku
léčiv, v genetice modifikovat geny a v oblasti nanotechnologií činit další pokroky zejména při vzniku nových
materiálů a pokročilé miniaturizaci. Miniaturizací prochází zejména mikroprocesory a různé senzory, které bude
možné dále aplikovat v mnoha oblastech (zdravotnictví, výroba) stejně tak je bude možné využít v oblasti
výzkumu a vývoje, který bude tímto posílen.
ICT tímto způsobem znásobují účinky vložených znalostí, navíc díky uvedeným simulacím lze nové, mnohdy
revoluční znalosti vznikající v oblasti výzkumu a vývoje vytvářet z ekonomického hlediska úsporněji, co se
vynaložených prostředků a času týče. Zejména úspora času je v dnešní době nezbytná pro vznik nových inovací,
a tím udržení konkurenceschopnosti daného podniku.
Rostoucí význam ICT a finanční prostředky vynakládané na jejich výzkum dokládá i to, že jsou ústředním
tématem sedmého rámcového programu 2007-2013 Evropského společenství pro výzkum, technologický vývoj
a demonstračních aktivit. Jak uvádí Pužmanová [8], bude největší objem prostředků vynaložen na informační
a komunikační technologie. Druhým hlavním tématem sedmého rámcového programu je program
konkurenceschopnosti a inovací.
Na základě analýzy využití ICT v podnicích lze spatřovat další oblasti, jež mají vliv na konkurenceschopnost:
- Zvyšování produktivity a úspora nákladů, což je nezbytné pro podniky, které nemají monopolní postavení113
a sílu stanovit si cenu vyšší než mezní náklady. Z pohledu dnešní konkurenceschopnosti, která v sobě
akcentuje inovaci není prvořadé, jak nejlépe vyrábět, ale je důležité co vyrábět. Toto se týká přímo způsobu
výroby nebo poskytování služby.

113

V rámci globalizace a tím i velkého množství subjektů, které nabízejí téměř homogenní produkt, lze
předpokládat, že těchto podniků bude převážná část.
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-

Bez ohledu na konkurenceschopnost se to také týká vnitřního hospodaření v rámci samotného chodu
podniku.

-

Zajištění komunikace s partnery a zákazníky, která spočívá nejen ve vybavením ICT samotném, ale spíše
v jeho kompatibilitě s ostatními subjekty. Jedná se o pokročilost ICT vybavení. V dnešní době, kdy je
většina velkých i středních podniků vybavena potřebným hardware, se bude jednat o software, který se
neustále mění (např. nová verze MS Office 2007). Z důvodu rostoucích požadavků software na výpočetní
výkon bude zřejmě také docházet k nutnosti obměny hardware.

Výše uvedené jsou hlavní důvody proč podniky vynakládají nemalé částky na investice do zavádění a upgrade
ICT (kapitálové statky, software, informační systémy).
High-tech podniky
ICT se zejména díky miniaturizaci stávají atributem kapitálových statků. Právě na vyspělosti těchto technologií
staví svůj úspěch tzv. high-tech podniky. Definice těchto podniků je zatím nejednotná. Většina odborníků hightech podniky spojuje s vysokým podílem vysoce vzdělaných zaměstnanců114, vysokými investicemi do vědy
a výzkumu s tím související inovačními výstupy a krátkým životním cyklem výrobku, který je založen
na pokročilé nebo jedinečné technologie.115 Kraft [5] uvádí, že high-tech firmy jsou ekonomické subjekty, které
svými produkty (výroby, zbožím, službami) pomáhají rozšiřovat v ekonomice high-tech produkty a tím
podněcují inovace a technický, resp. Technologický pokrok se všemi jeho důsledky na tvorbu bohatství.
Z hlediska konkurenceschopnosti považuje Janeček [3] pro tyto podniky důležité vyspělé technologie jako
získání nejvyššího konkurenčního potenciálu tím, že ….“získávají vyspělé technologie po celém světě…“ a
„..snaží se tyto technologie absorbovat v co největším měřítku. Aspirují na vybudování stále větší kapacity
využívání pokročilých technologií s cílem zvyšovat svoji flexibilitu ve směru získávání výhod z rozsahu
produkce a diferenciace.“ Tento nový druh podniků se z hlediska hospodaření vykazuje průměrně zhruba 200 %
ročním nárůstem tržeb [9].
Konkurenceschopnost regionů a ICT
Další náhled na konkurenceschopnost může být z hlediska lokality. Nejčastěji se lze setkat
s konkurenceschopností daného regionu. Definic regionu je celá řada, pro účely tohoto příspěvku je za region
považováno uskupení států, např. asijský region.
Stejně jako jsou ICT důležité pro podnik, jsou důležité i pro region, kde mohou být zdrojem pro hospodářský
růst. Jsou nezbytným předpokladem pro přilákání investorů stejně jako základní inženýrské sítě, protože
umožňují komunikaci s nízkými náklady.
Jak je výše uvedeno, staly se ICT díky miniaturizaci atributem kapitálových statků, které tvoří zařízení většiny
podniků. S tím souvisí i rozvoj méně vyspělých regionů jako je v porovnání se západní Evropou a USA, např.
asijský region (Čína, Indie). Tyto ekonomiky dříve nepoužívaly žádné vyspělé technologie a dokonce se o jejich
zaostávání hovoří jako v tzv. technologické pasti. Právě všudypřítomné ICT by jim v dostižení rozvinutých zemí
mohly výrazně pomoci. Piatkowski [7] uvádí, že, by transitivní ekonomiky východní Evropy a země centrální
Asie měly být schopny díky přímému zavedení nových technologií přeskočit stádia technologického vývoje a
postupně významně zvýšit míry ekonomického růstu. Vyhnou se tím pomalému a nákladnému procesu na
postupného přecházení na vyspělejší technologie jako v případě vyspělých států.
Přínosy těchto technologií ale nejsou automatické, její potenciál nemusí být využit, jestliže neexistuje vhodná
institucionální infrastruktura, která by umožnila přijímat, šířit a ziskově užívat inovativní technologie. Země
s nedostatečně vyvinutými institucemi se samy nacházejí v „technologické pasti“ riskujíce, že budou odsunuty
na okraj globální ekonomické komunity.

114

S tím souvisí i rozsáhlé kapitálové investice a relativně nízký podíl pracovních nákladů v poměru k celkovým
výrobním nákladům (pokročilá automatizace).
115
Mezi tyto technologie patří např. ICT, biotechnologie, nanotechnologie, atd.
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Závěr
ICT jsou součástí mikrotechnologií, které jsou tahounem právě probíhající páté Kondratěvovy vlny, na které se
veze i v úvodu definovaná nová ekonomika. Díky miniaturizaci jsou téměř všudy přítomné.
Z dnešního pohledu úspěchu v konkurenčním boji jsou dominantní inovace. Díky nim může podnik dosáhnout
konkurenční výhodu, skrze kterou může realizovat zisk. ICT jsou v rámci výzkumu a vývoje důležitým
konkurenčním prvkem. Ti výzkumníci, kteří mají nejnovější vybavení mohou provádět náročnější výzkum, který
může ústit v inovace a jejich následné komerční využití. Samozřejmě, že výsledky výzkumu a vývoje také
z velké části závisí na lidském faktoru, v jehož rukou jsou ICT pouze nástrojem.
Dále jsou ICT nezbytné pro samotný chod podniků, kde pomáhají udržovat konkurenceschopnost z hlediska
snižování nákladů, což se projevuje zejména v cenové konkurenci.
ICT jsou důležitým nástrojem konkurenceschopnosti, nelze však význam jich samotných přeceňovat.
Technologicky vyspělé kapitálové statky, které obsahují ICT jsou nákladné, ale nejsou vzácné. ICT samotné
nevytváří větší konkurenceschopnost, protože záleží na lidech a jejich schopnostech, jak je využijí.
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Hodnocení konkurenceschopnosti regionů na příkladu České republiky116
Lukáš Melecký, Jan Nevima
Abstrakt: Konkurenceschopnost států a regionů patří v dnešní době mezi témata skloňovaná velmi často.
Vymezení pojmu konkurenceschopnost však zůstává faktem problematickým a jen málokdo dokáže komplexně
vymezit, co se pod tímto pojmem skrývá. Příspěvek se v tomto kontextu zabývá vymezením teoretických
východisek a přístupů ke konkurenceschopnosti se zaměřením na regionální konkurenceschopnost. Práce uvádí
základní i alternativní metodické přístupy, jež je možné využít pro měření a následné hodnocení
konkurenceschopnosti regionů. Alternativním přístupem k pojetí regionální konkurenceschopnosti jsou v tomto
příspěvku specifické koeficienty efektivnosti. Tyto zkonstruované koeficienty jsou pak aplikovány pro
hodnocení konkurenceschopnosti na případu krajů České republiky. Jejich aplikací lze získat detailnější
představu o konkurenčním postavení regionů NUTS 3.
Klíčová slova: konkurenceschopnost, region, hodnocení konkurenceschopnosti, specifické koeficienty
efektivnosti, srovnání
Summary: Competitiveness of nations and regions belongs to one of the most used and very frequent topics
today. Determination of this conception still seems to be problematic in fact and hardly anybody can exactly
explain its right meaning.. The paper brings an overview of the most used theoretical approaches on
competitiveness with concentration on the regional competitiveness. The article maps basic methodological and
also alternative approaches for measuring and evaluation of competitiveness of the regions. The alternative way
to the concept of measuring the regional proportion of competitiveness is the method of specific coefficients of
efficiency. These coefficients are used for evaluation of competitiveness in the case of the Czech Republic. This
application provides more detailed information about competitive position of the NUTS 3 regions.
Key words: competitiveness, region, measuring of competitiveness, specific coefficients, comparison
Úvod
Proces rozšiřování Evropské unie vytváří pro nově členské státy nové podmínky a možnosti jejich rozvoje
v rámci evropské a světové ekonomiky. Na jedné straně se musí členské země EU vyrovnávat s náročným
konkurenčním prostředím jednotného vnitřního trhu Evropské unie, na straně druhé země získávají větší
možnosti v otevřené globální ekonomice. Hlavní podmínkou úspěšné existence v tomto prostředí se stává
konkurenceschopnost – schopnost obstát v mezinárodním prostředí a zajistit růst a blahobytu a životní úrovně
obyvatel. Konkurenceschopnost tak stojí v popředí zájmu všech států a integračních seskupení a zdaleka
přesahuje rozměr evropského integračního procesu. Kromě problémů, jak se vyrovnat s konkurenceschopností
v globální ekonomice, stojí nové členské státy Evropské unie před otázkami, jak řešit své vnitřní problémy růstu.
V průběhu rozšiřování evropského společenství docházelo v minulosti v Evropské unii ke značné diferenciaci
z hlediska ekonomické úrovně jednotlivých území charakterizované vznikem zásadních regionálních disparit,
které jsou zřetelné v řadě sociálně ekonomických ukazatelů. S růstem regionálních rozdílů mezi regiony
Evropské unie vznikla objektivní potřeba aplikace konkrétní regionální politiky na jejich řešení. Nedávno
zveřejněná Pátá zpráva o pokroku v oblasti soudržnosti (červen 2008), zachycující aktuální situaci a trendy
v regionálních rozdílech potvrdila, že rozšíření Unie na 27 členských států, představuje nebývalou výzvu pro
konkurenceschopnost a vnitřní soudržnost Unie. Zpráva uvádí, že v důsledku rozšíření na 27 členských států
rozdíly napříč ekonomickou vyspělostí v celé EU výrazně vzrostly. Rozdíly v HDP na obyvatele mezi členskými
státy jsou stále více než patrné. Přesto však dochází v rámci fungujícího procesu konvergence ke sbližování mezi
evropskými regiony. Zejména v posledních letech je tento proces intenzívní, což vede k výraznému zmenšování
rozdílů v HDP na obyvatele, v míře zaměstnanosti, a zejména nezaměstnanosti. Tento trend do značné míry
stimuluje zlepšení v nejméně prosperujících regionech.117 Naplňování cílů stanovených ve Smlouvě
o Evropském společenství (1997) a zejména cíle podpory reálné konvergence, se akce podporované omezenými
zdroji, které jsou k dispozici pro politiku soudržnosti EU, soustřeďují zejména na podporu udržitelného růstu,
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, jak je také uvedeno v obnovené lisabonské strategii zaměřující se na růst
a zaměstnanost (2005). Konkurenceschopnost a soudržnost se tak v posledních letech stávají hlavními motivy
rozvojových strategií států a regionů na celém světě. Evropská unie ve své Lisabonské strategii z roku 2000
si vytyčila cíl stát se do roku 2010 „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou, schopnou
116

Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu GAČR Makroekonomické modely české ekonomiky a dalších zemí EU. Registrační číslo
projektu: 402/08/1015. Prezentované výsledky příspěvku jsou rovněž součástí výstupů projektu dvoustranné spolupráce ČR a SR
Makroekonomické modelování se zaměřením na proces transformace měny (euroizace) v SR a ČR (identifikační kód: MEB 080853).
117 Evropská komise, 2008.
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udržitelného růstu s více a lepšími pracovními místy a s větší sociální soudržností“118 Pravidelným hodnocením
konkurenceschopnosti se zabývají nejen vlády vyspělých států, jako např. USA, Velká Británie, Kanada a další
ale také celá řada mezinárodních organizací. Koncepty konkurenceschopnosti zaujímají v evropských
strategických programových dokumentech mnohdy klíčové postavení. V tomto ohledu je nezbytné zabývat se
zejména regionálním rozměrem konkurenceschopnosti a metodikou jejího měření ve vztahu ke státům
a regionům.
1. Fenomén konkurenceschopnosti
1.1 Teoretické vymezení konkurenceschopnosti
V globálním světě spolu národy soutěží proto, aby udržely a zvýšily svou životní úroveň. Pro její vyjádření se
nečastěji používá ukazatel hrubý domácí produkt na obyvatele daného státu, často přepočtený na paritu kupní
standardu (PPS). Ukazatel však, jak již dnes dobře víme, nezahrnuje mnoho položek, které k pojmu životní
úroveň patří. S životní úrovní země jsou neoddělitelně spojeny jak její konkurenceschopnost, tak i otevřenost
ke globálním podnikatelským aktivitám a tvorba bohatství. Tvorba bohatství je definována jako motor, který
napomáhá zvyšování životní úrovně. Klasičtí ekonomové vyhodnocovali konkurenceschopnost mezi národy
na základě statistik o základních výrobních faktorech jako je půda, kapitál, přírodní zdroje a pracovní síla.
Ve 20. století k lepšímu chápání konkurenceschopnosti přispěli zejména Joseph Schumpeter, který zdůrazňoval
klíčovou úlohu podnikatele pro další rozvoj, Robert Solow novou teorií ekonomického růstu a David Romer
úlohou technického pokroku jako endogenního faktoru rozvoje a se základním významem inovací a znalostí
v ekonomice. Jedním z nejvýznamnějších autorů, který přispěl k rozpracování teorie konkurenceschopnosti je
Michael E. Porter, který v roce 1990 v knize Konkurenceschopnost národů (1990) propojil konkurenceschopnost
s produktivitou a položil základy tzv. „mikroekonomické teorie konkurenceschopnosti“ s modelem diamantu,
ve kterém definoval její hlavní determinanty. Poslední výzkumné práce v oblasti konkurenceschopnosti
zdůrazňují úlohu znalostí jako stále významnějšího faktoru pro dosažení konkurenceschopnosti ve společnosti
postavené na znalostech.
Pojetí konkurenceschopnosti se opírá o řadu různých teoretických přístupů z nichž vyplývá řada definic. Např.
Velká ekonomická encyklopedie nabízí následující definici konkurenceschopnosti: „Konkurenceschopnost
ekonomiky je pojem, který syntetickým způsobem vyjadřuje schopnost země proniknout svým zbožím
a službami na zahraniční trhy a z mezinárodní směny získávat komparativní výhody. Nejde o úzce vymezený
jev, který by bylo možné měřit jednotlivým ukazatelem konkurenční schopnosti, jde o komplexní skutečnost,
jejíž některé složky lze kvantifikovat, jiné nikoliv a to proto, že se jedná o složky kvalitativní neměřitelné
povahy…“ Jednu z vhodných definic konkurenceschopnosti nabídla Evropská komise v roce 1999 ve zprávě
„Six Periodic Report on the Social and Economic Situation and Development of Regions in the European
Union”(1999): „Národní konkurenceschopnost je schopnost produkovat zboží a služby, které vyhovují
podmínkám mezinárodních trhů a současně schopnost dosahovat vysokých a udržitelných příjmů. Obecněji je to
schopnost generovat vysoké příjmy i vysokou zaměstnanost (kvalitu i kvantitu pracovních míst) v podmínkách
externí konkurence“. Jiná definice je uvedena ve zprávě Evropské komise o konkurenceschopnosti (European
Competitiveness Report, 2000): „Ekonomika je konkurenceschopná, pokud se jeho obyvatelstvo těší trvale
vysoké a rostoucí životní úrovni a trvalé vysoké zaměstnanosti.“ 119. Konkurenceschopnost
se v období globalizace stává měřítkem úspěšnosti firem, regionů a států. Je to pojem, který můžeme chápat
v různých významech a rovinách. Někdy se týká cen a nákladů, jindy kvality nebo úrovně inovací, v případech
států pak dosahování určité životní úrovně. Ve všech případech však znamená, že jedna organizace, oblast
(území) nebo stát má potenciál být určitým způsobem a z ekonomického hlediska výkonnější, než jiná (viz např.
Charles, Bewnneworth, 1997). Řada organizací jako např. OECD, Světové ekonomické fórum (WEF), Institut
světového řízení (IMD) nebo Evropská unie se snaží pravidelně hodnotit konkurenceschopnost států, případně
svých regionů a analyzuje faktory, které konkurenceschopnost ovlivňují, aby zajistily její dosaženou úroveň
a zejména růst. Definicí konkurenceschopnosti na různých úrovních a z různých pohledů se budeme zabývat
v následujícím textu.
1.2 Od konkurenceschopnosti firem ke konkurenceschopnosti území
Konkurenceschopnost můžeme chápat na dvou základních úrovních, a to na úrovni mikroekonomické (firemní)
nebo na úrovni makroekonomické (ekonomiky jako celku). Mezi oběma úrovněmi je však rozdíl. Ve svém
původním významu se pojem konkurenceschopnost vztahoval pouze na firmy a firemní strategie.
Konkurenceschopnost firem je pak odvozována od konkurenční výhody, kterou firmy získaly svými způsoby
118 Europeum, 2004.
119 Skokan, 2005.
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výroby a působením na trzích ve srovnání se svými soupeři na trhu. Konkurenceschopností podniků můžeme
tedy rozumět schopnost poskytovat výrobky a služby stejně nebo efektivněji než jejich významní konkurenti.
Znamená to mít trvalý úspěch na mezinárodních trzích bez ochranářských opatření a bez subvencí. Měřítkem
konkurenceschopnosti firmy v obchodovatelném zboží její ziskovost, exportní ukazatelé (např. objem exportu
k celkovým tržbám) a podíl na globálním a regionálním trhu. U neobchodovatelných zboží je velmi obtížné její
měření, protože neexistuje přímý test tržní výkonnosti. Měřítkem konkurenceschopnosti v takovém případě bývá
ziskovost firmy, náklady a kvalita. Zatímco o pojmu konkurenceschopnosti firem se moc nediskutuje, o pojmu
národní konkurenceschopnost se vedou četné odborné diskuse. Základním problémem je, zda území (města,
regiony či státy) mezi sebou soutěží nebo zda konkurenceschopnost je nepřiměřené označení pro hodnocení
zdraví a úspěšnosti ekonomiky. Známý americký ekonom Paul Krugman odsuzuje používání pojmu „národní
konkurenceschopnost“ s tím, že území nejsou firmy, a proto spolu nesoutěží tak, jako firmy. Na druhé straně se
pojem konkurenceschopnosti států, regionů či měst stále více objevuje při hodnocení jejich ekonomiky,
prosperity, blahobytu či dosažené životní úrovně. Lze říci, že území spolu skutečně soutěží v tom, aby vytvářela,
přitahovala, udržela a podporovala ekonomické entity – firmy i jednotlivce, kteří budou generovat nová pracovní
místa, nové příležitosti a tím i bohatství. Konkurenceschopnost států můžeme tedy shrnout jako schopnost jeho
občanů dosahovat vysoké a rostoucí životní úrovně. Ve většině států je životní úroveň určena produktivitou,
s jakou jsou využívány zdroje státu. Pro měření se používá výstup ekonomiky na jednotku práce nebo kapitálu.
Vysoké a rostoucí životní úrovně všech občanů může být dosaženo trvale nepřetržitým zvyšováním produktivity
v existujících firmách nebo úspěšným vznikem nových podniků s vyšší produktivitou. Oficiální definici
konkurenceschopnosti národa předkládá Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která ji
definuje jako „stupeň nebo rozsah, v jakém může země v podmínkách otevřeného a spravedlivého trhu
produkovat výrobky a služby, které obstojí na mezinárodních trzích a současně udrží a zvýší reálné příjmy svých
obyvatel v dlouhém období“120.
2. Regionální konkurenceschopnost a možnosti jejího hodnocení
2.1 Koncept regionální konkurenceschopnosti
Regionální rozměr konkurenceschopnosti se těší zejména v poslední době značnému zájmu. Jak uvádí např. Třetí
či Čtvrtá zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti Evropské unie (únor 2004, červen 2007) a řada jiných
oficiálních pramenů Evropské komise, stále více se v odborných kruzích začíná pojem regionální
konkurenceschopnosti zdůrazňovat. Proč hovoříme o konkurenceschopnosti na úrovni regionů či měst
ve srovnání s konkurenceschopností státu? Existuje k tomu hned několik pádných důvodů. Regiony se v globální
ekonomice stále více stávají hnacími silami „motory“ ekonomiky. V Evropě se dokonce mluví o regionech –
lokomotivách rozvoje, protože v celosvětovém měřítku dochází ke koncentraci a specializaci ekonomických
aktivit, tj. k tzv. klastrování. Současné ekonomické základy území (lokalit, regionů) jsou ohroženy přesunem
výrobních aktivit do míst s lepšími podmínkami a přitom nejde jen o podmínku levnější pracovní síly, neboť
v poslední době se tento trend týká i vědecko-výzkumných aktivit, mezinárodních call center apod. Na regionální
úrovni neexistují automatické a efektivní kompenzační a regulační mechanismy jako na úrovni státu. Naopak
migrace mobilních faktorů, kapitálu a práce se mohou stát pro regiony hrozbou. Na rozdíl od států, které mohou
soutěžit na základě principu komparativní výhody, regiony nemají předem definovanou roli v mezinárodní dělbě
práce a soutěží na základě principu absolutní výhody. Konkurenceschopnost regionů je ovlivňována také
regionalizací veřejných politik. Dochází k postupnému přesunu koordinačních a rozhodovacích aktivit
na regionální úroveň, kdy regiony sehrávají stále významnější úlohu v ekonomickém rozvoji států. Příkladem je
přístup národních vlád ve Velké Británii, Rakousku, ale také ve Francii, Německu apod.
Makroekonomický koncept konkurenceschopnosti států však není možné plně aplikovat na regionální úroveň.
Regionální konkurenceschopnost můžeme charakterizovat pomocí určitých obecných rysů. Mezi ně patří
například:
•
•
•
•
•

Pozice sektorů měřená pracovními silami v sektorech,
dovednost pracovní síly měřená rozsahem hladiny dosaženého vzdělání a práceschopným
obyvatelstvem,
fyzická a sociální infrastruktura měřená hladinou základní infrastruktury a dopravní dostupnosti,
výkonnost veřejného sektoru daná výkonností veřejných institucí a inovačními kapacitami,
výkonnost v produktivitě měřená vztahy mezi příjmy a zaměstnaností.

Z celkového přístupu k pojetí konkurenceschopnosti lze konstatovat, že v interpretaci pojmu
konkurenceschopnost se postupně prosazuje systémové chápání v intencích všeobecného participativního
modelu, ve kterém jsou různé typy konkurenčních výhod firem chápány jako výsledek multidimenzionálního
120 Garelli, 2002.
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spolupůsobení tržních a společenských sil. Podle Viturky (2007) je např. možné, posuzovat faktory ovlivňující
konkurenceschopnost na čtyřech systémových úrovních: úroveň meta (rozvojová orientace společnosti), makro
(stabilní rámec ekonomického rozvoje), mezzo (jednotlivé politiky a instituce orientované na posilování
konkurenceschopnosti) a mikro (firmy a jejich seskupení).121 Na základě tohoto přístupu pak můžeme regionální
konkurenceschopnost chápat jako výsledek společného úsilí o co nejproduktivnější využívání vnitřních zdrojů
rozvoje v interakci s využíváním vnějších zdrojů a rozvojových příležitostí, cíleného na trvale udržitelné
zvyšování produkčního potenciálu regionů.
2.2 Hodnocení regionální konkurenceschopnosti
Přístupy k hodnocení regionální konkurenceschopnosti se potýkají s neexistencí mainstreamového přístupu
respektive jednotné metodiky pro sledování a hodnocení konkurenceschopnosti. Hodnocení
konkurenceschopnosti regionů je tak značně determinováno výběrem zvolené územní úrovně regionu. To platí
obzvláště v podmínkách Evropské unie v rámci nomenklatury územních statistických jednotek (NUTS). Neméně
významnou úlohu při hodnocení regionální konkurenceschopnosti sehrává i délka posuzovaného období,
periodicita dat a zejména výběr vhodných konkrétních faktorů.
V rámci přístupů k hodnocení regionální konkurenceschopnosti bývají nejčastěji používány přístupy desagregace
souhrnných komplexních makroekonomických ukazatelů. Existují však i metodiky odlišné a s vyšší tvůrčí
hodnotou. Jednou z takovýchto metodik hodnocení regionální konkurenceschopnosti je metodika dle Viturky
(2007), která je orientována na dlouhodobý časový horizont. Hlavním cílem je, obdobně jako u hodnocení
makroekonomické konkurenceschopnosti, strukturované vyhodnocení konkurenčního potenciálu regionů,
posuzovaného na základě kvality podnikatelského prostředí, využití lidských zdrojů a inovačního potenciálu
firem.. Hlavní výhody tohoto přístupu tkví, ve srovnání s přístupem desagregace makroekonomických ukazatelů,
ve vyšší explanační schopnosti, posilující přímé vazby na formulování programových cílů regionální politiky.
Praktický význam komponenty vázaných faktorů konkurenceschopnosti tj. kvality podnikatelského prostředí
(KPP) pro hodnocení konkurenceschopnosti regionů vyplývá ze skutečnosti, že odpovídající nabídka představuje
hlavní oblast ve které mezi sebou regiony skutečně soutěží ve snaze vytvářet co nejlepší podmínky pro rozvoj
podnikatelských aktivit.122 Tato metoda je však v praxi velmi obtížně realizovatelná z analytického pohledu,
neboť při formulaci regionálního modelu konkurenceschopnosti jsme limitování poměrně malým počtem
regionálních ukazatelů, které jsou sledovány za jednotlivé územní jednotky. Pro sledování a hodnocení
konkurenceschopnosti v evropském měřítku se jeví jako nejvhodnější využití stávající opory systému národních
účtů ESA 1995, který je základním východiskem pro národní účetnictví. V systému ESA 1995 jsou zahrnuty
také regionální účty. V rámci mapování dostupnosti dat je nutné nejdříve zvolit nejnižší územní jednotku,
za kterou je možné získat srovnatelná data. Nejnižší územní jednotkou, jež poskytuje srovnatelné regionální
informace v ČR je úroveň NUTS 3 tedy kraje. Na úrovni NUTS 3 je možné jako alternativu využít koncept
hodnocení konkurenceschopnosti prostřednictvím specifických koeficientů. Je to individuální přístup, který však
umožňuje využití omezeného množství regionálních ukazatelů a následné objektivní hodnocení a srovnání
konkurenčního postavení regionů.

3. Specifické ekonomické koeficienty jako alternativní metodika (metoda) hodnocení regionální
konkurenceschopnosti
Neexistence mainstreamu v oblasti hodnocení konkurenceschopnosti způsobila, že není možné použít
„univerzální“ metodiku pro posouzení dosaženého stupně ne(konkurenceschopnosti) regionů. Na druhou stranu
nám to umožňuje přistoupit k hodnocení konkurenceschopnosti relativně volným způsobem a prezentovat
představený způsob jako určitou alternativu k dosavadním prezentovaným výsledkům. Jako alternativní přístup
k hodnocení konkurenceschopnosti regionů je možno představit soubor specifických ekonomických koeficientů
„efektivnosti“. Základním motivem pro jejich aplikaci je snaha detailněji posoudit vnitřní zdroje
konkurenceschopnosti regionů, neboť jedině detailní analýzou můžeme identifikovat více či méně rizikové
faktory bránící zvyšování konkurenceschopnosti zvoleného regionu (Martin, 2003)123. Pro účely tohoto
příspěvku je předmětem našeho zájmu hodnocení konkurenceschopnosti krajů ČR (NUTS 3).
Koncept hodnocení konkurenceschopnosti prostřednictvím specifických koeficientů je nutno chápat
individuálně. Je tomu tak proto, že každý takto vytvořený koeficient posuzuje určitou oblast, kterou lze

121 Viturka, 2007.
122 Viturka, 2007, s. 641.
123 Martin , 2003.
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s využitím dostupných regionálních dat objektivně hodnotit. S obdobným přístupem se lze setkat v příspěvku
pro hodnocení nerovnoměrného vývoje regionů východního Slovenska (Farkašová, 2007)124.
Jestliže však porovnáváme dosaženou úroveň jednotlivých koeficientů v čase a prostoru, je nutné vycházet
ze srovnatelné výchozí základny. Tato základna je tvořena jmenovatelem každého použitého koeficientu
v podobě koeficientu zaměstnanosti. Jak je koeficient zaměstnanosti konstruován?

Z0
KZ =

S0

Z

[3.1]

S

Zo – počet zaměstnaných v regionu (NUTS 3)
Z – počet zaměstnaných ve státě (ČR)
So – počet obyvatel regionu (NUTS 3)
S – počet obyvatel státu (ČR)
Koeficient zaměstnanosti zohledňuje počet zaměstnaných v regionu k celkovému počtu zaměstnaných ve státě,
takto získaný podíl zaměstnaných se poměřuje s celkovým počtem obyvatel regionu k celkovému počtu obyvatel
státu. Přejděme nyní k ekonomickému významu specifických koeficientů. Jak jsme uvedli v textu výše, tvoří
koeficient zaměstnanosti základ pro srovnání každého specifického koeficientu. Ekonomický význam a fakticky
i reálný výsledek použitých koeficientů nám bude poskytovat především obraz o dosažené úrovni vyspělosti,
či naopak nevyspělosti daného regionu. V příspěvku se budeme zabývat koeficientem efektivní disponibility,
efektivnosti rozvoje, efektivity investiční výstavby, efektivní výnosnosti a efektivity environmentální ochrany.
Každý specifický koeficient v sobě nese název „efektivní“, je tomu tak právě proto, že je při jejich výpočtu
zohledněn zmíněný koeficient zaměstnanosti, který ukazuje míru zapojení výrobního faktoru práce (Beneš,
2006)125, tzn. že výsledná hodnota koeficientu říká, že jí bylo dosaženo při určitém rozložení dostupné pracovní
síly.
Každý specifický koeficient, který je v čitateli zlomku, porovnává konkrétní úroveň v regionu k celkové
dosažené úrovni ČR a přitom zohledňuje podobně jako koeficient zaměstnanosti celkový počet obyvatel
v regionu k celkovému počtu obyvatel v ČR. Dále je nutné zmínit, že koeficienty lze aplikovat i na regionální
úrovni NUTS 2. Tato úroveň přináší rovněž zajímavé výsledky, ovšem s ohledem na rozsah příspěvku se
zaměřujeme pouze na obecnější výsledky, bez konkrétních čísel, vyplývající z úrovně NUTS 3. Pro hodnocení
máme k dispozici pouze roční údaje, neboť čtvrtletní data nejsou pro jednotky NUTS 3 k dispozici
a pohybujeme se v ocenění makroregionálních agregátů běžnými cenami.
Představme si nyní stručně jednotlivé koeficienty – jak je lze vypočítat a co znamenají z metodologického
hlediska. Koeficient v čitateli zlomku se bude měnit podle toho, co budeme analyzovat. Obecně lze koeficient
(„Kx“) v čitateli zapsat v tomto tvaru:

PX
KX = P
SX
S

[3.2]

Px

makroregionální ukazatel za region NUTS 3;

P

hodnota makroregionálního ukazatele za celou ČR;

Sx

počet obyvatel regionu NUTS 3;

S

počet obyvatel státu (ČR).

Obecný zápis specifického koeficientu vyjadřující efektivitu konkrétního makro-regionálního ukazatele bude ve
tvaru:

124 Farkašová, 2007.
125 Beneš,2006.
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(podíl rovnice 3.2 a 3.1)

Kx/Kz
Koeficient efektivní disponibility

Koeficient efektivní disponibility vychází z porovnání koeficientu disponibility (KD) a koeficientu
zaměstnanosti (KZ):

KED = KD

[3.3]

KZ

Koeficient disponibility je založen z metodologického hlediska na čistém disponibilním důchodu. Čistý
disponibilní důchod představuje výsledek běžných příjmů a výdajů (běžných transakcí), prvotního a druhotného
rozdělení důchodů. Disponibilní důchod (hrubý nebo čistý) je zdrojem krytí výdajů na konečnou spotřebu a
úspor, a to v sektorech vládních institucí, domácností a neziskových institucí sloužících domácnostem.
Koeficient efektivnosti rozvoje
Koeficient efektivnosti rozvoje je v podstatě obrazem dosažené úrovně hrubého domácího produktu v regionech,
a srovnává koeficient produktivity (KP) s koeficientem zaměstnanosti:

KER = KP

[3.4]

KZ

Metodologicky se jedná o hrubý domácí produkt dosažený v regionech v běžných cenách, přičemž jeho hodnota
se odvíjí od vybavenosti regionu disponibilními výrobními faktory.
Koeficient efektivnosti investiční výstavby
Koeficient efektivnosti investiční výstavby vychází z tvorby hrubého fixního kapitálu, která představuje
investiční aktivitu firem. Srovnává koeficient investiční výstavby (KIV) s koeficientem zaměstnanosti:

KEIV = KIV

[3.5]

KZ

Metodologicky tvorba hrubého fixního kapitálu představuje pořízení fixních aktiv (nových i použitých), snížené
o jejich úbytky u rezidentských výrobců v průběhu daného období plus zvýšení hodnoty nevyráběných aktiv,
které vznikají v důsledku produkční činnosti výrobců nebo institucionálních jednotek
Koeficient efektivní výnosnosti
Koeficient efektivní výnosnosti je zohledněním tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy.
Srovnává koeficient tržeb (KT) s koeficientem zaměstnanosti:

KEV = KT

[3.6]

KZ

Metodologicky jsou tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy v běžných cenách
bezprostředním odrazem realizace vlastních výkonů, představující tržby za prodej hmotné a nehmotné produkce
externím odběratelům.
Koeficient efektivity environmentální ochrany
Koeficient efektivity environmentální ochrany zahrnuje výdaje na ochranu životního prostředí. Srovnává
koeficient environmentální ochrany (KEO) s koeficientem zaměstnanosti:

KEEO = KEO

[3.7]

KZ

Metodologicky jsou výdaje na ochranu životního prostředí reprezentantem výdajů na pořízení dlouhodobého
hmotného majetku sloužícího k ochraně životního prostředí a také neinvestičních nákladů na ochranu životního
prostředí (technologie, procesy, atd.), které přispívají ke snižování nebo odstraňování látek znečisťujících životní
prostředí způsobených podnikovou činností.
Je nutné ještě upřesnit, jakým způsobem bude pořadí konkurenceschopnosti krajů hodnoceno. Z obecného zápisu
specifického koeficientu můžeme po jeho dosazení do zlomku (de facto poměrového ukazatele) určit premisy:
a)

v případě hodnoty rovné 1 je úroveň rozvoje regionu (NUTS 3), jako základ konkurenceschopnosti
stejná jako úroveň země (ČR);

b) když je hodnota < 1, region (NUTS 3) dosahuje nižší úrovně rozvoje než je celostátní úroveň (ČR);
c)

v případě hodnoty > 1 je region (NUTS 3) více rozvinutý a tím i více konkurenceschopnější než celá
země (ČR).
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Toto odvozené tvrzení by však neudávalo dostatečné informace pro posouzení reálné konkurenceschopnosti,
jakkoliv i toto rozdělení při hodnocení využijeme. Musíme přistoupit k určité modifikaci. Modifikace bude
spočívat v tom, že tuto relativní126 úspěšnost krajů ČR bude nejvhodnější porovnat dosaženou hodnotu
specifického koeficientu s průměrnou hodnotou za ČR. Pokud bychom tak neučinili, dospěli bychom k závěru,
že „nad úrovní 1“ se mnohdy pohybuje pouze jeden region ČR, a to by zcela jistě vedlo ke zkresleným
a chybným závěrům. Pořadí úspěšnosti jednotlivých krajů bude hodnoceno jako pořadí regionů nad a pod
dosaženou průměrnou hodnotou.
Přestože se zprůměrování hodnot může jevit jako jednoduché a snadno zpochybnitelné, dává nám při stejné
výchozí základně výsledky, jimiž se dostaneme k rozdělení na:
a)

regiony se značnou konkurenční schopností (nadprůměrné výsledky) - zohlednění regionů nad odchylku
+5 % vypočteného průměru,

b) regiony blížící se průměrné konkurenceschopnosti (oscilující kolem průměru) – vyjadřuje odchylku
max.
±5 % od vypočteného průměru,
c)

regiony se slabou konkurenční schopností (podprůměrné výsledky). Některé regiony mohou
konvergovat k hodnotě blízké průměru anebo od průměru divergovat – regiony pod odchylku -5 %
vypočteného průměru.

Na základě teoretické části můžeme nyní přistoupit k praktickému hodnocení konkurenčního postavení krajů.
Pro většinu představených specifických koeficientů platí, že je možné je sledovat zpravidla od roku 1995
do současnosti.
4. Konkurenční postavení krajů ČR v rámci analýzy specifických koeficientů
Zhodnotit dosaženou úroveň konkurenceschopnosti krajů ČR znamená rovněž provést adekvátní srovnání, jak se
úroveň konkurenceschopnosti v hodnoceném období změnila, případně zůstala stejná. Nemá smysl zde detailně
rozebírat vývoj v jednotlivých letech a hledat za tímto vývojem hlubší kauzální souvislosti, to nám rozsah
prezentovaného příspěvku neumožňuje. V této proto uvádíme za každý specifický koeficient pouze tabulku,
v níž bude v hodnoceném období uveden průměr pro období 2000 - 2006. Tento 7letý horizont považujeme za
dostatečný pro umožnění změny hodnocení dynamiky vývoje v krajích ČR, a tedy i jako určité zrcadlo
regionální konkurenceschopnosti.
Tabulka č. 4.1: Koeficient efektivní disponibility pro kraje ČR

Zdroj: Regionální statistiky ČSÚ (vlastní výpočty a zpracování)
Koeficient efektivní disponibility (tabulka 4.1) je značně ovlivněn dynamikou příjmů obyvatel spadajících
do hodnoceného regionu. Pořadí na prvních třech místech se v horizontu 7 let významně nezměnilo a při
126 Termín relativní užíváme záměrně, protože pracujeme s poměrovými ukazateli, které jsou podmíněné, a tedy „relativní“.
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zohlednění odchylky od průměru se mezi regiony nadprůměrně konkurenceschopné zařadil v roce 2006 kraj
Jihomoravský, na rozdíl od kraje Ústeckého a Olomouckého, které si v pořadí oproti roku 2000 významně
pohoršily.
Tabulka č. 4.2: Koeficient efektivního rozvoje pro kraje ČR

Zdroj: Regionální statistiky ČSÚ (vlastní výpočty a zpracování)
Koeficient efektivnosti rozvoje (tabulka 4.2) nám dává mnohem zajímavější výsledky. Zatímco v roce 2000 byl
pouze kraj Praha jediný nad průměrem, tak v roce 2006 dosáhly nadprůměrných hodnot kraje Moravskoslezský a
Jihomoravský, což značí, že jejich ekonomická výkonnost se výrazně zlepšila. Nejhorších výsledků dosáhl kraj
Karlovarský a Olomoucký. V případě Karlovarského kraje je nutné zdůraznit, že tento kraj dosahuje tradičně
podprůměrných výsledků ve všech sledovaných kritériích (s výjimkou environmentální ochrany v roce 2000)
a je tedy nejméně konkurenceschopným krajem v ČR v roce 2000 i v roce 2006.
Tabulka č. 4.3: Koeficient efektivnosti investiční výstavby pro kraje ČR

Zdroj: Regionální statistiky ČSÚ (vlastní výpočty a zpracování)
Koeficient efektivnosti investiční výstavby (tabulka 4.3) vypovídá o míře investiční aktivity firem, které se
rozhodnou investovat v daném regionu. Hodnota tohoto koeficientu proto bezprostředně souvisí i s tím, jak jsou
koncentrovány podnikatelské aktivity v regionu. Z výsledného pořadí stojí zmínit významný posun
Moravskoslezského kraje oproti roku 2000, kdy se investiční pobídky teprve rozbíhaly. Stabilní druhé pořadí si
drží Plzeňský kraj, naopak nejhorší výsledek lze zaznamenat u kraje Vysočina.
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Tabulka č. 4.4: Koeficient efektivní výnosnosti pro kraje ČR

Zdroj: Regionální statistiky ČSÚ (vlastní výpočty a zpracování)
Koeficient efektivní výnosnosti (tabulka 4.4) je typem ukazatele, u kterého rozhoduje, do jaké míry jsou firmy
schopny uplatnit svou produkci na území daného regionu. První a třetí příčku si v obou obdobích drží těsně
Středočeský a Moravskoslezský kraj. Nejhorší umístění zaznamenaly kraje Jihomoravský a Karlovarský.
Významné zhoršení je zřetelné u kraje Praha, což je způsobeno odklonem od průmyslových odvětví směrem
ke službám. Naproti tomu v některých dalších regionech lze otevřeně hovořit o větší schopnosti regionů se více
adaptovat na změnu v tradičních odvětvích průmyslu a udržet si rovnoměrnou strukturu složení národního
hospodářství jako v případě krajů Plzeňského a Libereckého.
Tabulka č. 4.5: Koeficient efektivity environmentální ochrany pro kraje ČR

Zdroj: Regionální statistiky ČSÚ (vlastní výpočty a zpracování)
Koeficient efektivity environmentální ochrany (tabulka 4.5) je odrazem iniciativy regionů podporovat zlepšování
životního prostředí. Tento koeficient je v podstatě dotvořením obrazu o konkurenceschopnosti regionů, neboť
nelze hovořit pouze o práci a kapitálu jako o dominantních výrobních faktorech, ale také ekologizaci výroby
a spotřeby. V roce 2000 byly největší výdaje směrovány do Ústeckého kraje, stabilní výdaje do
environmentálních aktivit v obou sledovaných obdobích mají kraje Moravskoslezský, Středočeský a kraj
Vysočina. V roce 2006 má nejmenší výdaje kraj Jihočeský a Liberecký.
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Závěr
Při hodnocení konkurenční schopnosti regionů jsme do značné míry limitováni dostupností dat z regionálních
statistik. Co však nelze nijak zpochybnit je to, že konkurenční schopnost regionů je dána jejich konkurenčními
výhodami127. Pokud bychom měli učinit pomyslné průměrné pořadí jednotlivých krajů při zohlednění
5 sledovaných specifických koeficientů, zjistili bychom, že stabilně nejlepších výsledků dosahuje region Praha
a Středočeský kraj, což je dáno koncentrací ekonomických aktivit. V roce 2006 dosáhl třetí příčky
Moravskoslezský kraj, a to je dokladem významného oživení původně strukturálně-postiženého regionu.
Neměnnou pozici získal Plzeňský kraj, naopak na posledním místě se umístil kraj Karlovarský.
Konkurenceschopnost jako taková je nesporně fenoménem, ale především její regionální úroveň byla, je a ještě
určitý čas bude méně transparentní oblastí. Paradoxně právě v regionech je možné hledat zdroje
konkurenceschopnosti pro hodnocení národní konkurenceschopnosti. To znamená, že například
konkurenceschopnost státu je předem určena efektivností a racionalizací nakládání s disponibilními výrobními
faktory v jeho regionech. I přes absenci mainstreamu a nedostatečném metodologickém zázemí je prezentovaný
příspěvek možno chápat jako jiný (alternativní) náhled na konkurenceschopnost nižších územních jednotek státu.
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Case study – the position and the tasks of a dean in Polish universities and colleges
Aleksandra Mreła, Marzena Sobczak-Michałowska
Abstract: In our paper there will be shown the differences between the kinds of Polish universities and colleges
(state and private) in the aspects of the position and the tasks of a dean. The analysis will be based on a few
theories of management (the theory of leader traits), the situational theories, the group decision-making theory)
including leader traits. The special attention will be focused on the precise analysis of the dean’s leader traits
comparing to the six groups of management abilities of Henri Fayol theory. The second important part of the
paper will be the answer on the question what kind of leader traits deans should have (Bass theory, House
theory) to govern his or her department. At the end there will be shown that deans in state and private
universities and colleges in Poland do not need the same leader traits because their tasks are not the same.
Keywords: a dean, theory of management

According to different theories of management there were analyzed leader traits, styles of leadership, teams of
inferiors (academic teachers, students). It was shown that deans fulfill very important role in the hierarchy of
management in all high schools in Poland and they are special kind of leaders because they work in three fields:
teaching, doing research and managing their departments.
Although deans are the heads of their departments, their position and some tasks are different in public
and non-public high schools. They must treat students and academic teachers in different ways because private
schools are closer to non-academic business than public ones.

The role of a dean in Polish higher schools
In Poland there are two kinds of universities and colleges: public (state) and non-public (private). In all
kinds of higher schools there are deans; they have to deal with academic teachers from their department and
others, students and people from the university administration. They have got administration offices, where all
student’s documents are stored and all their problems are solved. The academic teachers, who belong to the
department, are divided into institutes and charts. The heads of these are dean’s inferiors.
In all universities and colleges in Poland deans fulfill three important roles:
• They are academic teachers, they have lectures and classes with students,
• They are researchers, they do research in their science specialties,
• They are managers, they are heads of their departments.
Many of tasks, which should be fulfilled by deans are the same in higher schools but there are some tasks, which
are different.
In public universities and colleges deans are elected by academic teachers, students and people who
work in administration, so they have to prepare a program how to supervise their departments, how to solve
problems of their departments, how to deal with students, how to get money from any foundation, and so on.
After the election they are heads of their departments for a few years.
Bigger universities, for example University in Warsaw, Cracow or in Toruń, have the autonomy, so they
can decided about many tasks even about new faculties. Smaller universities and colleges must ask Ministry of
Science and Higher Education to get permission to have a new faculty.
A dean is a chairman of Department Council, which is consisted of representatives of academic staff
(professors, doctors and assistants), students and administration. On the meetings of Department Council deans
have to show all problems and solutions and get the permission to solve problems in the way they propose. By
now deans do not put their effort in enterprise. It can be read in newspapers and magazines in Poland that
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employers are not satisfied with the knowledge and skills of graduates because they have a lot of theoretical
knowledge but they are not prepared enough to deal with problems in the real economy.
A public universities and a colleges get money form the Ministry of Science and Higher Education,
rectors of these higher schools are obliged to send to Ministry the quantity of full-time students and details about
staff and Ministry calculate the amount of money and send it to the school.
Deans in privates colleges and universities are employed by a person or an organization, who are called
founders. They are not elected by their colleagues and students, so they have to persuade only founders to get
their position.
In non-public high schools creation of Department Councils is not obligatory. If it is created, the role of
the Council is more consultative and advisory than decisive.
In privates high schools deans must motivate their inferiors to be more active in applying to external
funds for research, professional schooling, courses of instruction and so on. After access Poland to UE there are
much more foundations and institutions assisting higher education.
Private universities and colleges do not get money from Ministry of Science and Higher Education.
They get money from student’s fees and grants, so the position of a dean is closer to the role of a manager in a
company. The second part of deans everyday tasks is taking care of students, they must treat students as clients,
so they must be sensitive to their needs and complaints. The main goal of study is future attractive job, so new
faculties are prepared after deep consideration of business needs and consultation with employers of a region.

The role of a dean comparing with the theory of leader traits
The theory of leader traits (Stoner, Wankel, 1997) says that success depends on possessing by a person specific
traits, leader abilities and a real leader personality. This theory tends to the conclusion that leader traits are
inborn. So great deans should posses the following leader traits:
• deans should motivate the academic staff to do research, to get doctor’s and professor’s degrees, to
publish the effects of their work, to take part in conferences, to get patents and so on,
• deans should organize the work of their departments in such a way that the academic staff will teach
students efficiently, will write books for students, will organize groups of students, who want to study
more, to study in foreign language, and so on,
• deans take part in meetings, they are chairmen of Departments Councils, they take part in the University
Council, deans must persuade members of these councils to agree with their ideas of leading their
departments.
By Davis, the traits which have a main influence on success in managing are:
• intelligence,
• social maturity and wide interests,
• inner motivation and need of achievements,
• attitude toward people.
All academic teachers must be intelligent, have inner motivation to do research and need of achievements in
their specialty. But sometime they do not have wide interests, they are great scientists in their specialty but they
are closed in it. They do not like people, especially students.
Deans must have all four traits, because they are academic teachers and leaders of their departments. Deans
fulfilling three important roles in their schools have to have wide interests, they cannot close in their specialty.
They must communicate with many people, find way to solve problems between people in their department, to
find sponsors and so on.
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The fourth trait is also very important. In public high schools deans are elected and it is difficult to be
elected if somebody do not have the right attitude toward people but sometimes it is possible when a person is
very appreciated by people for the first three traits. In private universities or colleges deans are nominated by
founders and they try to employ people with all leader traits. If the founder employs a person with bad attitude
toward people, then after short time, after many problems caused by the dean, the founder tries to find somebody
else. As it was said before students in private universities or colleges are perceived as clients so deans should
solve and not cause problems between academic staff and students. It is very important to lead a department in
such a way to appreciate dignity of academic teachers and students because for most of them it is very important.
In everyday work of deans there are reflected their personal traits. Some of them which are connected with
interpersonal communication are improved because of a great variety of people’s needs (empathy). This problem
was discussed and finished up in publications of Ohio University128, where there was shown that the manager
should posses the orientation on recognition for individual needs of their inferiors and creation of good social
relationships between them (consideration).

•
•
•
•

Katz mention the basic leader abilities:
professional,
creative,
getting into touch with people,
forming interpersonal relations.

Deans should have professional and creative abilities in two kinds of fields: leading their departments and their
field of teaching and doing research. Deans get into touch with students during lectures, classes and exams, so
they, especially vice-deans for student’s affairs, must meet students during solving their problems, crediting
them semesters and so on. And the last, deans must get into touch with the academic staff to motivate them to
do research, to solve problems between them and between them and students. Because of that, they have to form
interpersonal relations to make people feel well and work efficiently.
This theory treats also traits of bad leaders. The Creative Managing Centre in Greensboro compared
traits of successful and defeated managers. Members of the second group were expected to get success but they
reached only “plateau”, got dismissed from the company. The researchers examined traits of these people. The
most frequent trait, which was mentioned, was the lack of sensitivity about others. But it was not the only bad
trait. The reason of lack of success was the combination of personal traits and external conditions which restrain
the manager’s career.
The main traits of people who have problems with their manager career are:
• insensitivity about others (the low level of empathy),
• authoritative style of managing,
• “cold”, arrogant, keeping distance,
• excessively ambitious, thinking only about their promotion,
• distrusting confidence of themselves,
• excessively concentrating authority, unable to delegate authority,
• unable to find right coworkers,
• unable to strategic way of thinking,
• unable to cooperate with superiors who have different style of governing, excessively dependent of
others.
Deans cannot posses these traits because they restrain the develop of the department even more than in nonacademic business. For example, preparing the doctorate thesis needs a lot of confidence and belief that after a
128

The research of Iowa and Ohio Universities - the serious of studies of management styles realized at the end of 1930’ by
White of Iowa University and in 1945 by Fleishmann and Harris teams in Ohio University; Wiernek B., 1998, Kierowanie
podwładnymi, (in) Psychologia i socjologia zarządzania, Text, Kraków
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few years the assistant achieves their goal and if the professor is cold, excessively authoritative the candidates
for a doctor’s degree are afraid of him or her and the work is restrained or even given up. The similar situation is
with students, they have to write essays, tests and diploma thesis, they need a lot of help in their work and belief
of the teacher that they will succeed.
Deans work with special kinds of people, some of them are very creative in their field of specialty but
they have problems with dealing with young people: students and assistants. Deans have to lead their department
is such a way to make all professors work with young people, especially professors who have a great
knowledge in their specialization. Young people are very sensitive, so deans have to look into contacts between
students and the academic staff.

The role of a dean comparing with the group decision-making theories
Managing is treated as an interpersonal influence process which describes the degree of an acceptance of a
manager by a group, his or her authority and his or her influence on the group. Hollander and Julian (Stoner,
Wankel, 1997) assume that the role of a manager is delivery inferiors rather benefits than punishments. To
achieve goals of a team there must be a profitable exchange of ideas and information between a manager and a
team. The manager should satisfy the needs of the team to achieve goals of the group. In exchange he or she has
a position in the group, authority and increasing influence on the group.
Thus managing is the process of exchanging between a superior and inferiors and covers the
sociological definition of social expectancies of a role of a manager. This theory is connected with the research
of University in Ohio and with its assumptions about orientation on inferiors and paying attention to needs and
relations with inferiors (consideration).
Barrow showed that productiveness of the group has more influence on the managing style than the
managing style on the productiveness of the group.
In the theory of social exchange there is a very important model, called Vertical Dyad Linkage (VDL),
which assumes that managers treat their inferiors in an individual way. Between a manager and an inferior there
is a relation, which influences on the behavior of both. For example, the inferior who is involved in work and
puts more effort than others is rewarded by a manager. He or she gets more information, confidence and interests
than others.
It can be noticed a very interesting situation of a dean comparing with these theories. First of all, deans
are parts of the group in two ways; they are leaders of the department and they are the academic teachers. Deans
belong to one institute and one chart which are parts of the department. So a dean is the most informed person of
the chart. A dean may influence on work of a director of the institute and of a head of a chart as a dean and he or
she should realize the politics of his or her superiors (the director of the institute and a head of the chart).
In the context of this theory it can be indicated two kinds of groups and types of relations between deans
and them:
• student groups, where after delegation a task the subordination is expected;
• inferior groups (charts, institutes), where after delegation a task there are discussion and exchanging
opinions, what may cause very often better (more efficient) taking an advantage of the group potential.
In state high schools the academic staff is much more integrated and willing to cooperate in all range of
tasks. However, in private high schools the academic staff are mostly employed on the second place (they work
somewhere else, mostly in a state university of a college), what influences lower level of engagement in the
school life.
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The role of a dean comparing with the situational theories
It happens very often that a manager has not got enough time to ask the group to make a decision or he or she
has not got enough authority to make a decision themselves and he or she has to consult their superiors. In this
theory the effectiveness of managing style depends on the interaction of the behavior of a manager and
situational variables. Effectiveness of managing is not determined to managers traits and to situations but is
determined to the interaction of these factors.
Fiedler (McGinnis, 1993) built the contingency model of leadership effectiveness, which was based on
the situational variables (called simply the Fiedler model). Fiedler described the situation on the base of three
empirical dimensions:
•
The quality of interactions: a manager – a group (good – bad) which is described by the support degree
of a manager by the group. It is the most critical dimension to describe whether the situation of a
manager is good or bad.
•
The structure of tasks, which are realized by a group (structured – unstructured); structured tasks are
simple, repeatable, routine, which structure is known.
•
The range of an organizational power of a manager (big – small); the degree of which the manager can
awarded and punished their inferiors.
The situation is good for a manager if the external conditions, which are described by these three dimensions are
profitable.
Similarly as in business roles of deans can be described in these three dimensions. It is very important
for a dean to have the authority and support of a department. Deans must motivate their academic teachers to do
research and they must remember that it takes a few years to prepare a PhD thesis and even more to prepare the
habilitacja thesis, so the teachers must believe that deans help them if they have some problems (for example, in
Poland PhD thesis is prepared by an assistant and is supervised by a professor, so if the supervisor get seriously
ill, sometimes a dean must help a young person to find another supervisor). Thus if the academic staff feel that
the dean will help them, they support him or her.
In dean’s work it is very important to structure daily tasks, which have the character of routine
assignments (duties, making decisions about the student and academic teacher problem, giving their opinions,
signing checked by their administration office documents, and so on). However, these tasks are only small
percent because the social environment of education is still changing (for example each student and each teacher
is different). The last part of tasks of a dean has the character of innovation demanding from a dean creativity
and making fast and right decisions.
In state universities and colleges when deans want to do something that do not belong to their tasks,
they must get the approbation of the Department Council and then of a rector or of The University Council. Thus
the way to do something very important but innovative is very long.
In private high schools in this situation deans must get the opinion of the Department Council (if there
is any) and then the approbation of a founder, so it takes much less time to react to the changing social
environment.
The role a dean comparing to transitional theories
In the psychological theories as well as in the theories of management there is not discovered yet one complete
general conception describing the range of tasks and desirable traits of a manager.
The theory of charismatic leaders assumes that if there are needed in a company important changes,
called “transformation”, there must be found the special type of personality, for example, Kroc (Mc Donald’s),
Watson (IBM), Gates (Microsoft).
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Bass theory (Stoner, Walker, 1997) treating about transformational leaders distinguished two types of
leader behavior:
• Transactional leaders specifies what their inferiors should do to realize the organization and their own
goals and helps them to be certain that they can achieve the goals if they put enough effort in it,
• Transformational leaders motivate their inferiors to do more than it was intended to do because
transformations, especially quick ones, need mobilization of employees, dedication of time and
abilities to their company. This kind of leaders arouse the self-confidence in the inferiors and the make
them feel their tasks, which they fulfill during the transformation, are very important. The leaders
cause that their inferiors take the company problems over their personal interests.
In the context of this theory the role of a dean in a private and state high school is similar. The deans use
mechanisms of the first or the second type of leadership according to the tasks and the people who belong to the
team. Delegating tasks deans should take into account the personalities of inferiors. The effectiveness of
fulfilling assignments depends on choosing the right people, monitoring the process and changing members of
the team during the realization of the task if it is needed.
House, who wrote about the modern variant of charismatic leadership, showed that these leaders posses
the vision of development strategy of the company, which can attract its followers to such a degree that they
engage in its realization using their whole energy.
In state universities and colleges deans are elected, so if they are transitional leaders, they can attract
their departments to engage in the development, during the election and later during everyday work.
In private high schools the situation is different, some founders are transitional leaders and they expect
deans to fulfill their vision, in the others founders expect deans to be transitional leaders of their departments.
In all kinds of universities and colleges there are prepare strategies of development and deans take part
in this work. Then they are responsible to achieve goals written in the strategy and they have to motivate their
inferiors to realize the tasks.

The role of a dean comparing with the Fayol theory of management
Henri Fayol (Bogdanienko, 2005) worked out the theory of management abilities and divided the management
abilities into six groups. The manager should have the following kinds of abilities to work effectively:
• technical (the knowledge of manufactured products),
• commercial (the knowledge of buying materials, selling products),
• financial (the abilities of gaining and using the capital),
• preventive (the knowledge of insurance of life and property),
• accounting (the knowledge and ability of counting of profits and losses and preparing balance-sheets),
• administrative abilities (management).
Managers of a small company must do or control more things themselves, so their technical, commercial,
financial abilities are more important than the administrative abilities. The executives of a big company do not
need technical, commercial or accounting abilities but they have to motivate and control work of the inferior
managers work, so they need more administrative abilities.
Deans are special kind of managers. They work in three fields:
• They are academic teachers,
• They are researchers,
• They are managers.
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Analyze the abilities of managers comparing to the Fayol theory of management, it can be noticed that deans
need the following abilities:
• Deans need “technical” abilities in their specialty. They are academic teachers and researchers so they
must be experts in their field of specialization.
• Universities and colleges “sell” theoretical knowledge and professional skills, so they need clients who
are going to buy these products, clients of high schools are students and post-diploma students. Deans
are involved in “selling” these products to students and their families so they need some commercial
abilities. Of course, there are teams that specialize in marketing but they do not know the specialties of
different faculties, so very often deans must organize or even help them to show the importance of the
faculty and the place of graduates in the Polish or European economy.
• High schools, especially private ones, have to collect money, so rectors make departments prepare the
application for money from local governments, Ministry of Science and Higher Education, European
councils, some foundations and so on. Sometimes deans must take part in preparing the application, so
they need financial abilities, but often they must give their opinion, so they have to understand all parts
of the application.
• Deans are responsible for academic staff and students so they must make the teachers and students take
part in safety instructions. If the dean is a teacher of subject which is taught in a laboratory, he or she
must prepare regulations for students to prevent accidents.
• Deans do not have any accounting abilities, but if they involved in preparing application for money
they must prepare calculations of profits and costs.
• Deans must be good managers, because they must organize their departments. Their direct inferiors are
directors of institutes and heads of charts. Of course, they work in three fields (as deans do), so they
must be motivated to work efficiently in all these fields.
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Základní právní úprava konkurence (hospodářské soutěže) v České republice
Dušan Ružič

Abstrakt: Z ekonomického pohledu je konkurence objektivním jevem ekonomiky spočívajícím v boji mezi výrobci
za nejvýhodnější podmínky výroby a prodeje zboží za největší zisky. Nejvýznamnější konkurencí v jejích tržních
formách je konkurence cenová. Právní řád ČR, potažmo Evropské Unie upravuje zásadním způsobem chování
subjektů v tržní ekonomice tak, aby byly zachovány rovné podmínky soutěže mezi ekonomickými subjekty a aby
chování soutěžitelů (konkurentů) nebylo v rozporu s dobrými mravy soutěže.
Klíčová slova: hospodářská soutěž, konkurence, nekalá soutěž, klamavá reklama, podplácení
Summary: From the economic point of view the competition is an objective phenomenon grounded in a fight
among the producers in the most profitable conditions of the production and the sale of goods for the highest
profit. The price competition is the most significant competition in its market form. The Legal Code of the Czech
Republic or European Union adjusts in an essential way the behavior of the subjects in the market economy so
that the equal conditions of the competition shall be kept among the economic subjects and that the behavior of
the competitor does not contrast with good manners.
Key words: competition, unfair competition, misleading advertising, bribery

1. KONKURENCE A HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Slovo Konkurence (z latinského concurrere, „běžet spolu“) má několik významů:
•
•
•
•

Rivalita, soutěžení o moc, úspěch nebo náklonnost (obecný význam slova)
Hospodářská soutěž mezi podnikateli
Kompetice, soupeření živých tvorů o vzácné zdroje
Konkurence (právo), situace, kdy na stejný případ lze použít více než jednu právní normu, přičemž se
jedná o velmi složitý teoretický problém.

Ve svém článku bych se rád soustředil výlučně na problematiku hospodářské soutěže mezi podnikateli a její
základní právní úpravu v právním řádu České republiky s tím, že bych se rád soustředil zejména na problematiku
nekalé soutěže. Hospodářská soutěž je, ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník (dále jen
„ObchZ“), souběžná snaha subjektů na trhu určitého druhu zboží nebo služeb, jejichž cílem je dosažení určitých
výhod před ostatními v oblasti hospodářských užitků, popř. výsledků, a jež vzájemně ovlivňuje jejich
hospodářskou činnost.
Při hospodářské činnosti tudíž dochází ke konkurenci, což je proces střetávání různých, zpravidla protikladných
zájmů tržních subjektů, který je předpokladem fungování trhu. Konkurenční boj existuje vždy mezi nabídkou
a poptávkou (konkurence napříč trhem), dále se může odehrávat mezi účastníky poptávky (konkurence na straně
poptávky) či mezi subjekty nabídky (konkurence na straně nabídky). Hospodářskou soutěží ovšem není
jakákoliv podnikatelská (obchodní) činnost, nýbrž jen takové jednání, které bývá zpravidla definováno jako
soutěžení podnikatelských subjektů v hospodářské oblasti s cílem předstihnout jiné subjekty na trhu a dosáhnout
tím hospodářského prospěchu. 129

129

Srov. též SJ 18/1998 s 422 a Sou R NS 13/2002 s 160
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Těžiště úpravy hospodářské soutěže v českém právní řádu se nachází v současné době jednak v ObchZ (Hlava V.
- §§ 41-55) a jednak v zákoně č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže) (dále jen „ZOOHS“), který nahradil původní zákon č. 63/1991 Sb.
a který nabyl účinnosti 1. července 2001. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské Unie
a reformou soutěžního práva Evropského společenství byl následně ZOOHS již několikrát novelizován. Úprava
hospodářské soutěže a její podmínky v širším slova smyslu se tedy dělí v důsledku úpravy v ObchZ a ZOOHS
jednak na úpravu hospodářské soutěže v užším slova smyslu a jednak na ochranu proti nekalé soutěži.130

Výše uvedené skutečnosti mají některé závažné důsledky. První spočívá v tom, že na ObchZ je vzhledem
k hospodářské soutěži jako celku nutno pohlížet jako na obecnou řídící normu zastřešující také ZOOHS, který je
v poměru k němu lex specialis. Z obecných ustanovení o hospodářské soutěži lze tedy odvodit i interpretační
zásady pro případy, v nichž může dojít v důsledku rozdílné doby vzniku obou předpisů k rozpornému pohledu
a výkladu, zvláště pokud jde o osobní a věcný dosah obou norem.131132

Druhým závažným důsledkem je to, že oproti jiným, zejména středoevropským úpravám nekalé soutěže, byla
tato materie ochuzena o některé výslovně popsané skutkové podstaty, které mají povahu přestupků a jsou jako
takové zpravidla postihovány bezprostředně působící sankcí ve formě pokut. Tato úprava nebyla v rámci ObchZ
jako soukromoprávního předpisu možná. Věci nenapomáhá příliš ani skutečnost, že zákon č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TrZ“) obsahuje jako jeden z trestných činů nekalou soutěž
v ustanovení § 149, skutkovou podstatu nekalé soutěže však upravuje zcela obecně a rámcově. Je tak v podstatě
jen další generální klauzulí, jejíž dopad je navíc omezen předpoklady, které trestní právo vyžaduje pro svůj
postih, tedy zejména prokázání úmyslu. 133

Třetím důsledkem pak byla i nutnost zvlášt vymezit osobní a teritoriální působnost ustanovení hlavy V. první
části ObchZ. Pokud jde o teritoriální působnost ZOOHS, je vymezena samostatně v § 1 odst. 5 ZOOHS.

2. Účast na hospodářské soutěži
Účast na hospodářské soutěži, jež se uplatní nejen v rámci ObchZ, ale také v rámci ZOOHS, je vymezena v §41
až §43 ObchZ. Hlavním charakteristickým rysem je pak vymezení účastníků, tedy vymezení soutěžitelů. Fyzické
a právnické osoby, které se účastní hospodářské soutěže, i když nejsou podnikatelé, mají právo svobodně
rozvíjet svou soutěžní činnost v zájmu dosažení hospodářského prospěchu a sdružovat se k výkonu této činnosti;
jsou však povinny přitom dbát právně závazných pravidel hospodářské soutěže a nesmějí účast v soutěži
zneužívat.134 Pro úvahu, zda jednání konkrétního subjektu je jednáním v hospodářské soutěži (§ 44 odst. 1
ObchZ), není rozhodné, že jde o podnikatele, nýbrž to, zda šlo o jednání uskutečněné za účelem soutěžního
záměru, a nikoliv záměru jiného. Nekalosoutěžně jednajícím nemusí být ovšem pouze ten, kdo se sám
hospodářské soutěže v daném oboru bezprostředně účastní, ale může jím být i třetí osoba, která svým jednáním
do této soutěže nekalosoutěžně zasáhne; přitom je ovšem třeba odvodit konkrétní zájem jednajícího na úspěchu
jednoho soutěžitele na úkor druhého. Proto např. sama nabídka lepších pracovních (platových a jiných)
podmínek není nekalým soutěžním jednáním. Rovněž obecně formulovaná nabídka výhodnějších služeb, pokud

130

srov. Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. Praha : C.H.Beck,
2006, 150 s.
131
Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. Praha : C.H.Beck, 2006,
150 s
132
Srov. však nařízení č. 1/2003/ES
133
srov. Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. Praha : C.H.Beck,
2006, 150 s
134
Srov. § 41 ObchZ
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operuje se soutěžně nezávadnými údaji a zejména neklame, neznamená nekalou soutěž, i když jejím důsledkem
může být neobnovení některých dříve uzavřených smluv či dokonce jejich předčasné ukončení.135 Význam výše
uvedené definice tkví v její proklamativnosti, neboť zdůrazňuje zásadu svobodné soutěže účastníků a dále
upozorňuje, že existují zásady a kritéria, kterých je třeba dbát při svobodné soutěži. Podmínkou pro nerušenou
účast v soutěži proto je, aby kterýkoli její účastník dbal jejích právně závazných pravidel a sám svou účast
v soutěži nezneužil. 136 137 Zneužitím účasti v hospodářské soutěži je pak dle § 42 ObchZ nekalé soutěžní
jednání, tedy nekalá soutěž, a nedovolené omezování hospodářské soutěže.

3. Nekalá soutěž
Nekalou soutěží, jakožto jedním ze dvou druhů zneužití účasti v hospodářské soutěži, kterému se budeme ve
zbylé části článku věnovat, je jednání v hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je
způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž je výslovně zakázána.138 Nekalou
soutěží se pak konkrétně zejména rozumí jednání a činnosti uvedené v § 44 odst. 2 ObchZ. Svou obecnou
povahou je základní ustanovení § 44 odst. 1 ObchZ o nekalé soutěži generální klauzulí, jejímž úkolem je stanovit
základní kritéria pro posuzování určitého jednání jako nekalé soutěže. Je totiž třeba vždy mít na zřeteli, že jako
nekalou soutěž nelze kvalifikovat každé soutěžní jednání, třebaže může být soutěžiteli nepříjemné a způsobovat
mu újmu. Aby tomu tak bylo, musí k soutěžnímu chování přistoupit ještě další okolnosti, které je činí
nepatřičným a hodným postihu. Exemplativní výčet zvláštních skutkových podstat nemůže být v žádném zákoně
natolik vyčerpávající, aby pokryl veškeré varianty nekalosoutěžních jednání v hospodářské a obchodní činnosti
soutěžitelů. Proto je třeba mít jedno ustanovení zcela obecné povahy, jehož aplikace přijde v úvahu vždy,
neexistuje-li v rámci platné právní úpravy určitá zvláštní, výslovně vytčená skutková podstata nekalé soutěže.
A naopak, specifické skutkové podstaty, sloužící jako příklad nekalosoutěžních jednání, musí vždy vykazovat
všechny základní znaky, které stanoví generální klauzule pro posouzení určitého jednání jako nekalosoutěžního.
139
Jde proto např. evidentně o jednání proti dobrým mravům soutěže, obchází-li stavitel zákazníky a hledí-li je
získat bez ohledu na to, že již byli jednali s jinými podnikateli, a nabízí-li při tom všeobecné značné slevy proti
konkurenci, aniž by znal její kalkulaci, a činí-li tak s úmyslem a plánovitě.140

3.1

Klamavá reklama

V souladu s § 45 ObchZ je klamavou reklamou šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či
výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku
v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů. Za šíření údajů se považuje sdělení
mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím
prostředkem. Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž
byl učiněn, může uvést v omyl. Klamavou reklamou je pak např. již samotné šíření údajů o vlastním nebo cizím
podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo
cizímu podniku v hospodářské soutěži prospěch na úkor jiných soutěžitelů či spotřebitelů; je nerozhodné, zda
takový prospěch byl skutečně zjednán.141142 Je na místě rovněž zdůraznit, že zákon vytčením této relativně úzké
specifické podstaty jako samostatné neomezuje ani nevylučuje postih jiné reklamy, jestliže z hlediska soutěže je
nepatřičná. Nevykazuje-li taková jiná reklama znaky klamavosti a je pouze nenáležitá, např. jde-li o tzv.
135

Srov. 32 Odo 1464/2006
Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. Praha : C.H.Beck, 2006,
152 s
137
Srov. též SJ 18/1998 s 422 a Sou R NS 13/2002 s 160
138
§ 44 odst. 1 ObchZ
139
Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. Praha : C.H.Beck, 2006,
156 s
140
Srov. Rv I 1831/32
141
9 Ca 66/2003-39
142
Srov. též § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve spojem s § 45 odst. 1 ObchZ
136
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podprahovou reklamu, může být postižena jakožto odporující obecným mravním zásadám a dobrým mravům
soutěže podle generální klauzule § 44 ObchZ (odst. 1).143

3.2

Klamavé označení zboží a služeb

Klamavým označením zboží a služeb je dle § 46 ObchZ každé označení, které je způsobilé vyvolat
v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité
oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní
jakost.144 Ustanovení § 45 odst. 3 ObchZ platí obdobně, a proto se uplatní zásada, že klamavým je i údaj sám
o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.145
Klamavým označením je i takové nesprávné označení zboží nebo služeb, k němuž je připojen dodatek sloužící
k odlišení od pravého původu, jako výrazy "druh", "typ", "způsob" a označení je přesto způsobilé vyvolat
o původu nebo povaze zboží či služeb mylnou domněnku. Klamavým označením není uvedení názvu, který se
v hospodářském styku již všeobecně vžil jako údaj sloužící k označování druhu nebo jakosti zboží, ledaže by
k němu byl připojen dodatek způsobilý klamat o původu, jako například "pravý", "původní" apod.146 Předmětem
reprobace tohoto ustanovení je obdobně jako u klamavé reklamy uvádění nepravdivých, ale i pravdivých údajů,
které objektivně vykazují znak klamavosti. U tohoto jednání na rozdíl od klamavé reklamy, kde musí být šíření
údajů, stačí pouze používání klamavého označení. Nemusí být ani uváděno se záměrem získat vlastnímu nebo
cizímu podniku prospěch. 147

3.3

Vyvolání nebezpečí záměny

Vyvolání nebezpečí záměny jsou jednání uvedená v § 47 ObchZ, pokud jsou tato způsobilá vyvolat nebezpečí
záměny nebo klamnou představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky anebo
výkony jiného soutěžitele. Toto ustanovení je ohrožovacím deliktem, k záměně nemusí skutečně dojít, avšak
postačí, že nebezpečí záměny hrozí. Zákon tak chrání vše co, individualizuje nebo charakterizuje určitý podnik
v obchodním světě, co je pro něj příznačné, ovšem jen z hlediska zaměnitelnosti v soutěži. Netýká se proto
ochrany právem chráněných statků, jakými jsou např. obchodní firma, ochranná známka, chráněný průmyslový
vzor apod., které mají vlastní prostředky právní ochrany. Dá se ovšem s úspěchem konstatovat, že nebývá
snadné od sebe oddělit jednání nekalosoutěžní od porušení právem chráněného statku. Je tudíž v rozporu
s dobrými mravy soutěže takové jednání, jež je způsobilé vyvolat nebezpečí záměny dvou soutěžitelů: přičemž
možným předmětem záměny (a naopak z hlediska oprávněného zájmu předmětem ochrany) je podle § 47 písm.
a), b) ObchZ obchodní jméno či zvláštní označení podniku, obě již právem užívané jiným soutěžitelem, jež se
stalo u zákazníků příznačné pro určitý podnik nebo závod soutěžitele. Zaměnitelnost uvedených předmětů je
přitom třeba chápat v poloze objektivní, není nutno zkoumat žádný přímý či nepřímý úmysl soutěžitele event.
okolnost, zda věděl či mohl vědět o tom, že zde existují tyto předměty chráněné ve prospěch jiného soutěžitele.
V důsledku toho je rovněž patrná jasná snaha o ochranu spotřebitele.148
3.4

Parazitování na pověsti

Dle § 48 je parazitováním využívání pověsti podniku, výrobků nebo služeb jiného soutěžitele s cílem získat pro
výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl. Toto ustanovení je sice
143

Srov. Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. Praha : C.H.Beck,
2006, 160 s
144
Srov. § 46 Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, obalech, obchodních
písemnostech apod. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým
prostředkem se tak stalo.
145
§ 45 ObchZ
146
Tamtéž.
147
Srov. Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. Praha : C.H.Beck,
2006, 167 s
148
Srov. VS Praha 3 Cmo 813/1993
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zvláštní skutkovou podstatou, ale v mnoha případech má vztah hlavně ke klamavému označení zboží a služeb.
149150

3.5

Podplácení

Podplácením ve smyslu § 49 ObchZ je jednání, jímž:
a) soutěžitel osobě, která je členem statutárního nebo jiného orgánu jiného soutěžitele nebo je v pracovním či
jiném obdobném poměru k jinému soutěžiteli, přímo nebo nepřímo nabídne, slíbí či poskytne jakýkoliv prospěch
za tím účelem, aby jejím nekalým postupem docílil na úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele
přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěži, anebo
b) osoba uvedená v písmenu a) přímo či nepřímo žádá, dá si slíbit nebo přijme za stejným účelem jakýkoliv
prospěch.151

Ustanovení tohoto paragrafu a následující ustanovení § 51 ObchZ o porušení obchodního tajemství mají svou
podstatou velmi blízko k trestněprávní úpravě, ačkoliv jsou koncipována výlučně jako civilněprávní delikty. Od
trestněprávní úpravy se uplácení odlišuje tím, že objektem nemusí být osoba zvlášť kvalifikovaná (veřejný
činitel), ani nemusí jít o věci obecného zájmu, jak požaduje pro naplnění obdobných skutkových podstat TrZ.152

3.6

Zlehčování

Zlehčováním je v souladu s § 50 ObchZ jednání, jímž soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výrobcích
nebo výkonech jiného soutěžitele nepravdivé údaje způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu. Zlehčováním je i
uvedení a rozšiřování pravdivých údajů o poměrech, výrobcích či výkonech jiného soutěžitele, pokud jsou
způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu. Nekalou soutěží však není, byl-li soutěžitel k takovému jednání
okolnostmi donucen (oprávněná obrana). Za zlehčování ve smyslu uvedeného ustanovení je nutno považovat i
uvedení a rozšiřování pravdivých údajů o poměrech, výrobcích či výkonech jiného soutěžitele, pokud jsou
způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu, což je naplněno upozorněním zákazníků, že soutěžitel má
krátkozrakou cenovou politiku, která nemá dlouhodobého trvání a ani záměr, neboť takové počínání směřuje
minimálně k tomu, aby postavení soutěžitele v soutěži bylo zeslabeno či zneváženo, a to nikterak jen obecně,
formálně či nevýznamně.153

3.7

Srovnávací reklama

Srovnávací reklama je upravena v § 50a ObchZ jako jakákoliv reklama, která výslovně nebo i nepřímo
identifikuje jiného soutěžitele anebo zboží nebo služby nabízené jiným soutěžitelem. Přípustnost srovnávací
reklamy je pak dále upravena v § 50a odst. 2 ObchZ. Jakékoli srovnání odkazující na zvláštní nabídku musí
jasně a jednoznačně uvést datum, ke kterému tato nabídka končí, nebo musí uvést, že bude ukončena v závislosti
na vyčerpání zásob nabízeného zboží nebo služeb. Jestliže zvláštní nabídka nezačala ještě působit, musí
soutěžitel také uvést datum, jímž začíná období, v němž se uplatní zvláštní cena nebo jiné zvláštní podmínky.154
149

Srov. SR 11/1999s. 372
Srov. sp. zn. 32 Odo 1566/2005 a dále sp. zn. 6 Tdo 72/2003
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§ 49 ObchZ a srov. také § 160 TrZ
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Srov. Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. Praha : C.H.Beck,
2006, 171 s
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Srov. sp. zn. 6 Tdo 72/2003 a srov. taktéž § 206 TrZ
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3.8

Porušení obchodního tajemství

Velmi důležité je ustanovení § 51 ObchZ, které upravuje porušení obchodního tajemství tak, že jde o jednání,
jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství
(§ 17 ObchZ), které může být využito v soutěži a o němž se dověděl a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo
jinak se stalo přístupným (např. z technických předloh, návodů, výkresů, modelů, vzorů) na základě jeho
pracovního vztahu k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž
byl soudem nebo jiným orgánem povolán, anebo b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu. K tomu,
aby se jednalo o obchodní tajemství ve smyslu ObchZ (a aby bylo možno poskytnout mu zákonem stanovenou
ochranu), je nutno, aby byly naplněny všechny znaky zákonem stanovené. Musí se jednat o skutečnosti
obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, které mají alespoň potenciální (materiální či
nemateriální) hodnotu, které nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné (mohou být tedy dostupné
např. v odborných vědeckých kruzích), které mají být podle vůle podnikatele utajeny (podnikatel musí tuto vůli
dostatečně seznatelným způsobem projevit) a podnikatel utajení odpovídajícím způsobem zajišťuje, čímž vlastně
vůli skutečnosti utajit projevuje. Má-li se jednat o obchodní tajemství, musí nést všechny uvedené pojmové
znaky (např. pouhé informace byť i důvěrného charakteru nemusejí mít ani potenciální hodnotu, podnikatel,
který jimi disponuje, může být vázán povinností mlčenlivosti, avšak nebude se jednat o obchodní tajemství).
Skutečnostmi obchodní povahy je třeba rozumět např. seznamy zákazníků, nákupní prameny, seznam zástupců,
bilance, obchodní plány, vzorky, vzorkové kolekce, cenové kalkulace, obrat jednotlivých prodejen, náklad
časopisu; skutečnostmi výrobní povahy jsou nepatentované vynálezy, knihy receptů, modely, výsledky pokusů,
zvláštní výrobní metody apod. Ochrana obchodního tajemství je neformální; znamená to, že nevzniká registrací
nebo zápisem, ale okamžikem naplnění všech pojmových znaků obchodního tajemství, a rovněž tak zaniká,
jestliže zanikne samo obchodní tajemství, tedy jestliže odpadne některý z jeho pojmových znaků.155

3.9

Ohrožování zdraví a životního prostředí

Ohrožováním zdraví a životního prostředí je jednání, jímž soutěžitel zkresluje podmínky hospodářské soutěže
tím, že provozuje výrobu, uvádí na trh výrobky nebo provádí výkony ohrožující zájmy ochrany zdraví anebo
životního prostředí chráněné zákonem, aby tak získal pro sebe nebo pro jiného prospěch na úkor jiných
soutěžitelů nebo spotřebitelů.156

4. PRÁVNÍ PROSTŘEDKY OCHRANY PROTI NEKALÉ SOUTĚŽI
Pokud dojde k porušení či ohrožení práv nekalou soutěží, upravuje §§ 53 a násl. Právní prostředky ochrany tak,
že osoby, jejichž práva byla nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, mohou se proti rušiteli domáhat, aby se
tohoto jednání zdržel a odstranil závadný stav. Dále mohou požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být
poskytnuto i v penězích, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Právo, aby se rušitel protiprávního
jednání zdržel a aby odstranil závadný stav, může v případech stanovených zákonem uplatnit též právnická
osoba oprávněná hájit zájmy soutěžitelů nebo spotřebitelů. Přiměřenost výše peněžitého zadostiučinění pak musí
být posuzována jak z objektivních, tak subjektivních hledisek. Z hlediska výše přiměřeného zadostiučinění má
peněžní satisfakce rovněž povahu sankční, neboť zaplacení zadostiučinění představuje pro rušitele finanční
újmu, tedy nejen újmu morální, která má vyrovnat porušenou rovnováhu v postavení rušitele a postižené osoby.
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Srov. sp. zn. 21 Cdo 2022/2000
§ 52 ObchZ a srov. také Hajn, P. Soutěžněprávní ochrana zdraví a životního prostředí. Právní praxe
v podnikání, 1994, č. 9
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Tato sankční stránka nicméně hraje při poskytování zadostiučinění vedlejší, podružnou roli, protože rozhodující
je nemateriální stránka satisfakce.157158

Literatura:
1.
2.
3.
4.

Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M. a kol. Obchodní zákoník. Komentář. 11. vydání. Praha : C.H.Beck,
2006
zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
zákon č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže
www.cs.wikipedia.org

JUDr. Dušan Ružič, PhD.
Ružič& Partners
Jeseniova 51, 130 00 Praha 3, CZ
Tel.: +420 221 419 113, fax: +420 221 419 110
e-mail: dusanr@madur.cz

157
158

Srov. sp. zn. 32 Odo 447/2006
Srov. také sp. zn. 2 Cm 284/97
- 284 -

Deregulation and Economic Growth: Did Reformers Underperform?
Petar Stankov
UNWE and CERGE-EI159
This version: Jan 23, 2009
Summary: This paper looks at one of the ten Washington Consensus policies – the overall
deregulation policy consisting of credit-, labor-market, and business deregulation – and studies its effects on
economic growth in more than 70 economies over a period of 30 years. Using a difference-in-difference
estimation in the spirit of Estevadeordal and Taylor (2008), this study finds that deregulation had a negative
impact on economic growth. Thus, the paper contributes to the ongoing debate about the effect from the
Washington Consensus policies, and to the remarkable variation of the results established so far on the impact of
those reforms.
Key words: deregulation, economic growth, Washington Consensus

1 Introduction
Starting in the late 1970s, the developed countries around the world embarked on a way towards
deregulation. This process was followed by the new democracies and many developing countries in the 1990s
and continued in the 2000s. This paper looks at the effects from deregulation policies in capital and labor
markets, and in business regulation, and answers the following main question: What is the overall effect from
deregulation on economic growth? To answer this question, aggregate long-term data on economic growth and
on deregulation policies is used over a period of 30 years for more than 70 developing and developed countries
for which the prescriptions of the Washintgon Consensus were applied. A difference-in-difference approach is
employed to look for the impact on deregulation on growth. That is, we analyze the difference between average
growth rates of reformers and non-reformers in two periods: from 1975 to 1989, and from 1990 to 2004.
As the bulk of the empirical literature suggests, we find evidence that regulation reformers within each
period did encounter higher economic growth rates which may be interpreted wrongly as a causation going from
deregulation to economic growth. However, looking at the growth of the average GDP levels between the two
periods of interest, we conclude that countries that deregulated more did not enjoy faster growth than nonreformers. To the contrary and very much to our surprise, laggards in deregulation reform enjoyed faster average
economic growth. The latter finding is our main contribution and contradicts well established results in the
literature, such as the paper by Djankov, La Porta, Lopez-de-Silanes and Shleifer (2002). They show how
governments around the globe regulate the starting up of a firm, and how the differences in start-up regulation
correlate with different economic results. They have one limitation: The changes of regulations over time are not
159
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considered as a factor for changing firm performance because both of them use cross-sectional data. This is
taken care of in this work.
On one hand, many studies support Djankov et.al.'s hypothesis. For example, The World Bank (2007)
report find some correlations between economic growth and level of regulatory reforms thus omitting the impact
of policy changes on firm-level and economy-wide performance changes. Alesina, Ardagna, Nicoletti and
Schiantarelli (2005) explore the OECD STAN and ISDB databases and match it with the OECD product market
regulation database.160 They establish a causal relationship between deregulation and investment in seven OECD
industries, and find that deregulation has a positive and significant impact on investment in the transport,
communication, and utilities industries. An excellent review of the existing cross-country analyses on the effect
of regulation on macroeconomic performance is the paper by Schiantarelli (2005). It reviews both the micro
theory on the impact of regulation on firms and the empirical evidence based on some firm- and country-level
data.
On the other hand, there are papers that do not find enough evidence that institutions matter for firm
performance. A recent example is the paper by Commander and Svejnar (2007). In it, Commander and Svejnar
link firm performance to a wide range of explanatory variables deemed to be determinants of the institutional
environment. Contrary to many preceding empirical works, they do not find any impact of the institutional
constraints on firm performance in the CEE. Babetskii and Campos (2007) for example summarize results from
43 studies in a detailed meta-analysis of the impact of reforms on economic growth. They conclude that the
institutional impact on firm performance shows remarkable variation both in terms of sign and significance. The
“remarkable variation” they document requires further investigation, and our work would deliver it.
A highly instructive paper on the impact of trade policy on growth is the paper by Estevadeordal and
Taylor (2008). They use aggregate data on 71 economies over a period of 30 years and study the effects from
one of the ten policies in the Washington Consensus – the trade liberalization. Since trade liberalization is a
specific type of deregulation, the results from this work would be relevant for us as well. The use difference-indifference estimation and regress the difference in growth rates of trade reformers and non-reformers in two
consecutive periods: from 1975 to 1989 and from 1990 to 2004. They assert that these two 15-year periods are
long enough to capture the dynamic effects from trade liberalization that many countries in the world have
undergone in the 1990's. To identify the reformers and the non-reformers, they use the mean tariff rate from the
Economic Freedom of the World (EFW) data. They define the reformers to be the countries with an abovemedian decrease in tariffs between 1985 and 2000, and find that trade liberalizers conformed to international
trade theory and experienced higher economic growth, compared to non-liberalizers. This procedure bears a
direct correspondence to our empirical design. Instead of measuring the impact of a direct change in regulation
indices, which is easy to implement but whose policy impact interpretation is very hard and possibly misleading,
it is better to rather map those indices into three groups: reformers, non-reformers, and laggards, and define a
treatment and control empirical problem in the spirit of Estevadeordal and Taylor (2008). The difference with
their approach in our work will be to enrich the groups of reformers and non-reformers with the deregulation
laggards (see equation (1) below). The advantages of our approach are explained below in the empirical section.
160
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Estevadeordal and Taylor find a significant improvement in economic growth for the trade liberalization
reformers. Augmenting slightly their methodology and placing in into the context of deregulation would enable
this paper to answer the following question: Did deregulation reformers improve economic growth in the 1990's?
To jump ahead in the paper, the answer is no, they did not. In fact, laggards did better than reformers. Given the
results in the paper by Acemoglu, Aghion and Zilibotti (2006), the results are not surprising.

2 Empirical strategy
2.1 Identification
In our empirical design, we utilize the variation in the data more efficiently than Estevadeordal and
Taylor (2008). More specifically, instead of designing a treatment and control problem with only one treatment
group, we introduce a second treatment group into the sample -- those who lagged behind in their deregulation
reform. Estevadeordal and Taylor designed their treatment and control problem based on the tariff variation in
only one period: 1985 to 2000. In our sample, we have two periods of policy change, namely, 1975 to 1989, and
1990 to 2005, which enables us to use additional variation in the policy data. Precisely, we define reformers
between 1975 and 1990 as those countries with an above-median increase in the EFW index of regulation, and
non-reformers otherwise. Identically, we define reformers between 1990 and 2005 as countries with an abovemedian increase in the EFW index of regulation. Thus, three groups of countries emerge: 1) those who were nonreformers in the first period but were reformers in the second period are called reformers; 2) those who were
reformers in the first period and turned into non-reformers into the second period are called laggards; 3) those
who were either non-reformers or reformers in both periods are called non-reformers.161 Grouping the countries
into two treatment groups and one control group has two advantage that we can answer properly the following
question: Does deregulation improve economic performance?
2.2 Estimation Strategy
To answer the above question, we utilize the empirical approach by Estevadeordal and Taylor (2008),
and improve on their definition of reformers and non-reformers by including a second treatment group of
laggards in the following equation:

∆ log (GDP c , w ) it = β1 + β 2 Laggard it + β 3 Reformerit + β 4 X it + ∆ε it ,
where log (GDP

c,w

) it is either the average GDP per capita for country i in period t , denoted by

log (GDP c ) it , or the average GDP per worker for country i in period t , denoted by log (GDP w ) it ;

Laggard it is a dummy variable equal to 1 if the country was a reformer in the first period but a non-reformer
in the second period, and equal to 0 otherwise;

161

Reformerit is a dummy variable equal to 1 if the country was a

In a later project, we will differentiate between the two control groups.
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(1)

non-reformer in the first period but a reformer in the second period, and equal to 0 otherwise;

X it is a given

country characteristic, such as initial level of GDP in 1975 and 1990 to control for growth convergence, and
various institutional dummy variables such as size of the government reformer and laggard, property rights
reformer and laggard, freedom to trade internationally reformer and laggard which are constructed identically to
the reformers and laggards in deregulation, a dummy equal to 1 for OECD countries controlling for the fact that
developed countries may be inherently different from the rest of the world (e.g. they did not experience
transformation recession in the beginning of the 1990's like many developing and transition countries); and

∆ε it

is an error term about which we assume that standard linear regression assumptions are satisfied. It is important
to note that all the explanatory variables above except the OECD dummy and initial levels of GDP reflect
switches between being a non-reformer and reformer or vice versa, and therefore are already presented in a
differenced form.
The results from these estimations are presented in table 2 which concludes our work in answering the
question above. Does deregulation improve economic growth? In short, the results suggest that deregulation did
not improve economic growth for countries that deregulated extensively after 1990.
2.3 Data
Perhaps the most comprehensive source of a long-term economic growth data computed from the
national accounts of 188 countries is the Penn World Table (PWT) 6.2.162 That is why we use it for our
dependent variable in the initial estimations of equation (1) on page 287. Our main dependent variables are the
GDP per capita and the GDP per worker which are the RGDPCH and the RGDPWOK variables is the PWT. For
every country in our sample, we construct the dependent variables as follows: we take the average log-level of
GDP per capita or per worker for the first period (1975-1989), and difference it from the log-level of the
respective GDP for the second period (1990-2004). As a result, for every country we have a datapoint indicating
the difference in growth rates between the two periods.
Our explanatory variables on the changes of the index of regulation are taken from the Gwartney and
Lawson (2007) index of Economic Freedom of the World (EFW) data, which traces back the economic policy
development in 141 countries since 1970 in several policy areas: 1) Size of Government: Expenditures, Taxes,
and Enterprises; 2) Legal Structure and Security of Property Rights; 3) Access to Sound Money; 4) Freedom to
Trade Internationally; and 5) Regulation of Credit, Labor, and Business.163 Our main explanatory variable is
taken from the changes in the index of Regulation of Credit, Labor, and Business. We have a match between the
PWT growth rates and the EFW index of regulation in 71 countries which is the final size of our sample. Table 1
presents summary statistics on the two variables of interest for the reformers, non-reformers, and laggards in the
two periods. The section below elaborates on them.
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Heston A., Summers R., & Aten B. (2006). Penn World Table Version 6.2, Center for International Comparisons of
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163For further detailed description of the EFW data see Gwartney and Lawson (2007), p.8-12
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Table 1: Summary statistics
Reformers

Non-reformers

Laggards

1975-1989

1990-2004

1975-1989

1990-2004

1975-1989

1990-2004

Log(GDP/c.)

8.183

8.333

8.859

9.041

8.734

9.076

Log(GDP/w.)

8.987

9.099

9.757

9.848

9.551

9.826

N

16

16

33

33

22

22

Source: Penn World Table 6.2, and Economic Freedom of the World data

3 Results
The results from OLS estimation of different versions of equation (1) are presented in Table 2. The
table demonstrates clearly that deregulation reformers, or those countries who lagged behind in their
deregulation reform in the late 1970s and in the 1980s but accelerated the reform in the 1990s and early 2000s,
underperformed with respect to the laggards. In all estimation equations but one the difference between laggards
and reformers is significant. In model (1) we simply regress the difference in average log (GDP/c.) between
1990 and 2004, and between 1975-1989, on dummy variables indicating deregulation laggards and reformers. In
this estimation, and in all following estimations, the control group are the non-reformers as defined in the
identification section. Model (1) produces a statistically significant difference of about 16% points of average
GDP/c. growth for the entire period which corresponds to approximately 1% point growth difference per year in
favor of the laggards.
Models (2), (3) and (4) gradually enrich the specification with control variables. In model (2) a dummy
for OECD countries is included to account for some possible systematic differences between developing and
developed countries. The OECD dummy is also interacted with the laggard and reformer dummies to control not
only for the difference in growth between OECD non-OECD countries but also for the way deregulation affected
the economies within the OECD countries. Contrary to the overall impact of deregulation, in OECD we evidence
that laggards in deregulation reform also lagged behind in their average GDP/c. growth which emerges as about
30 average GDP/c. growth points for the entire 15-year period after 1990. In effect, this means that laggards
within OECD lagged behind in their growth with about 2 percentage points per year. In model (3) we control for
some possible growth convergence as well, and find that including the initial levels of GDP in 1975 and in 1990
improves significantly the goodness of fit of the model, and in addition, that the evidence of a convergence is
significant, although almost negligible in terms of magnitude. In model (4) we control for other institutional
variables that might affect economic growth, such as size of the government, property rights, and freedom to
trade internationally. We acknowledge the fact that these variables are omitted from the previous models and
thus the results in them are biased.
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Table 2: Laggards, Reformers, and Growth: 1975-2004
Difference in GDP/c. growth

Difference in GDP/w. growth

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

.163**

.283**

.290**

.082

.183**

.303**

.297***

.119

(.076)

(.129)

(.117)

(.141)

(.070)

(.117)

(.107)

(.137)

-.027

.041

.045

-.222**

.019

.099

.103

-.165

(-0.32)

(.106)

(.091)

(.107)

(.082)

(.099)

(.088)

(.119)

.263**

.045

.049

.260***

.077

.06

(.101)

(.128)

(.114)

(.092)

(.111)

(.103)

Lag*

-.323**

-.311**

-.128

-.321**

-.301**

-.158

OECD

(.151)

(.139)

(.143)

(.139)

(.123)

(.135)

Ref*

-.162

-.115

.130

-.224

-.185

.068

OECD

(.147)

(.122)

(.123)

(.154)

(.111)

(.136)

RGDP-

-.00003**

.00008**
*

.00003**
*

.00008**
*

1975

(.00001)

(.00002)

(.00001)

(.00001)

RGDP-

.000033*
*

.000055*
**

.000031*
**

.000055*
**

1990

(8.48e06)

(8.68e06)

(8.29e06)

(8.46e06)

Laggard

Reformer

OECD

SG-lagg.

SG-ref.

PR-lagg.

PR-ref.

FT-lagg.

-.024

-.024

(.061)

(.060)

-.112**

-.079

(.054)

(.052)

-.008

-.015

(.076)

(.075)

-.001

.005

(.087)

(.083)

.043

.004

(.053)

(.044)
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FT-ref.

Const.

.055

.048

(.095)

(.088)

.178***

.09

.013

.346***

.092*

.005

-.049

.227*

(.056)

(.071)

(.085)

(.123)

(.051)

(.063)

(.076)

(.123)

R-sq.

0.075

0.167

0.368

0.700

0.090

0.188

0.398

0.699

N

71

71

71

43

71

71

71

43

Notes: Robust standard errors in parentheses; RGDP-1975 indicates Real GDP per capita in 1975 for the
regressions from (1) to (4) and Real GDP per worker in 1975 for the regressions from (5) to (8). OECD is a
dummy variable indicating membership into the OECD, and Lag*OECD and Ref*OECD indicate an interaction
between being deregulation laggard and that dummy, and deregulation reformer and the OECD dummy,
respectively. The variables XY-lagg. and XY-ref'r are constructed identically to the Laggard and Reformer
variables, with the exception that the feeding data is the EFW of XY, where XY is Size of Government (SG),
Property Rights (PR), and Freedom to Trade (FT), respectively.

Models (5) through (8) in table 2 repeat the work from the previous four models on the right-hand side
of the estimation equations but use the difference in log (GDP/w.) as an explained variable instead. This is
done not so much to add new arguments but to check for robustness using a closely related variable to GDP/c.,
and for completeness of the exposition. Similar conclusions in terms of sign, magnitude and significance can be
drawn about the GDP/w. indicator. Controlling only for being a laggard or reformer in model (5), we find that
countries who lagged behind in reforms in the 1990s but were reformers in the late 1970s and in the 1980s added
at least another percentage point of GDP relative to countries who were non-reformers in both periods. Further,
we believe that the results in column (5) are biased down because when other control variables are included in
models (6) and (7), the coefficients increase magnitude to levels which are similar to the GDP/c. estimations. In
addition, estimations retain significance, and improve the goodness of fit. The only exception in which we lose
significance on the regulatory variable is the case when we control for other institutional variables in model (8).
In this model, the signs on Laggards and Reformers are retained, however, both variables lose significance. Our
F-test rejects the hypothesis that the parameter estimates on Laggards and Reformers are equal to each other.
However, after an F-test for a joint significance, we find that there is not enough evidence that the two
parameters are jointly significantly different from zero. Therefore, we cannot find enough evidence in this
particular specification that extensive deregulation in the 1990s hampered economic growth. The signs and
magnitudes are retained for the estimations of the convergence parameters, and the rest of the controls too, which
indicates that the relationship between them and economic growth is also robust.
The results above demonstrate with arguable consensus that deregulation reformers underperformed in
terms of economic growth after 1990.
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4 Conclusion
Using a difference-in-difference estimation in the spirit of Estevadeordal and Taylor (2008), this study
finds that deregulation had a negative impact on economic growth. Thus, the paper contributes to the ongoing
debate about the effect from the Washington Consensus policies, and to the remarkable variation of the results
established so far on the impact of those reforms.
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Konkurence v českém zdravotnictví
Competition in Czech Health Care Service

Dana Stará

Abstrakt: Zdravotnictví je jedna z oblastí, kde je také prostor k podnikání, nejedná se však o typické tržní
prostředí. Organizace, které jsou součástí zdravotnického systému, mají svá specifika. Jejich činnost a povinnosti
často značně ovlivňuje stát, a to i v případě soukromých zdravotnických zařízení. Na trhu zdravotní péče
vystupují 3 hlavní skupiny hráčů – poskytovatelé zdravotní péče, pojištěnci a zdravotní pojišťovny. Stát však
dění ve zdravotnictví ovlivňuje především legislativně, v našem zdravotnictví poměrně významně a je i jedním
ze zdrojů jeho financování. Konkurence se týká i zdravotnictví, dá se říci, že konkrétně v tom českém se
nacházíme v nedokonale konkurenčním prostředí.

Klíčová slova: konkurence, stát, vzdělání, zdravotnický systém, veřejné zdravotní pojištění, zdravotní
pojišťovna
Summary: Health service is one of departments with the room for business. But it’s not a typically market
environment. These organizations (that are parts of health system) have specifics. Their activity and
responsibilities are impressed with government, in the event of private health care institutions too. There are 3
groups of players in the health care service market – haelth care service providers, insureds and the health
insurance companies. The government affects the functioning of health care service mainly legislative, notably,
the state budget is one of the funding resources of health care service. Competition is concerned in health care
service too, in Czech health care service imperfekt competition predominates.
Key words: competition, country, education, health care system, public health insurance, health insurance
company

Úvod
Existence a rozvoj společnosti těsně souvisí se zdravotním stavem populace. Zhoršení tohoto stavu má
za následek nejen značné ekonomické ztráty, ale i rozsáhlé společenské důsledky. Touto problematikou se
zabývá nejen řada politiků, ale především ekonomů. Otázka fungujícího zdravotnictví je také logicky spojena se
spokojeností občanů daného státu. Je tedy zřejmé, že není možné, aby se poskytování zdravotní péče odehrávalo
pouze na trhu, který se těsně blíží podobě trhu volnému. Jde o oblast, která si žádá jisté regulace. Jde však o to,
jakou formou a do jaké míry. Zdravotnictví je obor, ve kterém se realizuje hned několik typů organizací.
Ve složitém zdravotnickém systému, který je založen vždy na specifické legislativě a daných pravidlech každého
státu, ve kterém je nasazen, působí na jedné straně poskytovatelé zdravotní péče a na druhé její příjemci –
pacienti. V tomto systému však nejde zdaleka jen o léčbu pacientů, svou roli tu má samozřejmě síť zajišťovatelů
léků a zdravotnických prostředků, výzkumná pracoviště, hygienická střediska, farmaceutické firmy
a v neposlední řadě organizace poskytující dodatečné služby. Ve většině zdravotnických systémů mají svou
důležitou úlohu zdravotní pojišťovny (tak jako i v České republice) a formou vyhlášek, nařízení a zákonů
zasahuje do fungování celého systému stát.

Zdravotnický systém v České republice
Zdravotnické systémy jsou ve světě tříděny podle mnoha hledisek vždy do několika skupin. Zdravotnický systém
v naší republice je charakteristický povinným veřejným zdravotním pojištěním. Systém veřejného zdravotního
pojištění v České republice je založen na činnosti zdravotních pojišťoven, jejichž hlavním úkolem je vybrat
pojistné od plátců a těmito získanými finančními prostředky zaplatit zdravotnickým zařízením za poskytnutou
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zdravotní péči pojištěncům a dále hradit náklady na léky a prostředky (Daněk, 2003). Veřejné zdravotní pojištění
je založeno na principu solidarity, čímž se liší od běžného komerčního pojištění. Plátci pojištění přispívají
na zdravotní pojištění různě vysokými částkami, přičemž však všichni mají rovné právo na stejnou potřebnou
zdravotní péči bez ohledu na to, jak nákladná je. V České republice funguje 10 zdravotních pojišťoven, mezi
kterými se pacient rozhoduje pro svou registraci. Zdravotní pojišťovny vybírají povinné zdravotní pojištění,
které je dále vcelku složitě přerozdělováno a zdravotnickým zařízením je hrazena jimi poskytnutá zdravotní
péče. Hradí samozřejmě i z části léky a některé zdravotnické prostředky a doprovodné služby. Zdravotnická
zařízení fungují v našem státě v současném systému jako organizace státní i nestátní. Uzavírají se zdravotními
pojišťovnami smlouvy, na základě kterých jim je zdravotní péče hrazena. Toto je však jen zjednodušený model
fungování českého systému poskytování zdravotní péče. Součástí zdravotnictví je i vzdělávání zdravotnického
personálu, medicínský výzkum, různé typy laboratoří, hygienické služby a další služby, které jsou pro jeho
fungování nezbytné. Na poli českého zdravotnictví existuje několik zdravotních pojišťoven, mnoho
zdravotnických zařízeních a občané jako pojištěnci. Navzájem si tyto subjekty do určité míry konkurují. Na trhu
dochází k prolínání různých forem konkurence na straně nabídky. Jaké formy se používají, v jaké podobě
a v jakém rozsahu, to je závislé na podmínkách konkurence. Dokonalá konkurence je jednou z užitečných
abstrakcí ekonomické teorie. V reálném světě bychom ji marně hledali. Jde o ideální stav, ke kterému společnost
nikdy nedospěla a dospět nemůže (Šrédl, 2006)

Zdravotní pojišťovny a jejich postavení
V Českých zemích má zdravotní pojištění dlouhou historii, jeho formy byly tehdy zakotveny v rámci sociálního
pojištění. Dostupné prameny hovořící o tomto pojištění sahají do 14. století v souvislosti s Fondem parléřské
hutě. Časem vznikaly a následně i zanikaly různé nemocenské pokladny, fondy založené na solidaritě uzavírali
dělníci a živnostenští tovaryši. Průmyslová revoluce sebou nesla i povinnost zaměstnavatelů hradit náklady na
ošetřování nemocných dělníků a tovaryšů. Tehdejší situace vedla k zakládání pokladen různými podpůrnými
dělnickými spolky a ke konci 19 století, kdy byly založeny i další pokladny, dosahovaly počtu zhruba 400
s několika tisíci členy. Za první republiky byla pojištěna asi polovina jejích obyvatel. Vznikalo mnoho
pojišťoven, většinou na základě profese pojištěnců a sdružovaly se do různých svazů za účelem zvýšení
vyjednávací síly a kompetencí. Již v roce 1936 fungovalo vyplácení nemocenské nikoli od prvního dne nemoci.
Na tehdejšími více jak čtyřmi stovkami těchto pojišťoven měla funkci dozorčího orgánu Ústřední sociální
pojišťovna. Vezme-li se v úvahu, o jak malé území šlo a s kolika obyvateli, dělilo se zde o pojištěnce poměrně
mnoho těchto subjektů. Tehdy byl základem poskytování zdravotní péče praktický lékař provozující převážně
soukromou praxi. Hodnocen byl tehdy výkonově, tedy za případ onemocnění, ale fungovaly i platby paušální.
Po roce 1948 je zavedeno národní pojištění sjednocením důchodového a zdravotního, které po mnoho
následujících let spravovala Ústřední národní pojišťovna. Znárodněna byla téměř všechna zdravotnická zařízení,
vyjma ambulantních soukromích praxí (ty až v roce 1951), zdravotnický průmysl a distribuce léčiv. Zaniká tak
dosavadní konkurence v prostředí zdravotnictví. V roce 1951 je zrušena Ústřední národní pojišťovna,
zdravotnictví začíná financovat stát ze státního rozpočtu, kdy Ministerstvo financí přerozděluje finanční
prostředky krajským a okresním výborům. Zajištění zdravotní péče měly za povinnost krajské a okresní ústavy
národního zdraví, péči praktiků, zubařů a gynekologů poskytovali tzv. zdravotnické obvody. Pacient si nevolil
lékaře sám, ale byl v péči toho, k tomu (zpravidla podle svého bydliště) náležel. O zdravé konkurenci mezi
zdravotnickými zařízeními se zde tedy hovořit nedá. Takovýto zdravotnický systém je označován jako
Semašenkův. Fakt, že finanční prostředky přerozdělovalo Ministerstvo financí a odbory zdravotnictví se
vyjadřovaly k financování tohoto resortu jen z odborného hlediska, bylo hospodaření v této oblasti neefektivní,
začala na mnohých místech převládat kvantita (lékaři a lůžka) nad kvalitou, docházelo k technologickému
zaostávání, finance ve zdravotnictví v 70. – 80. letech citelně chyběly. Co se tomuto systému ale nedá upřít, jsou
celoplošné očkovací programy, které měly velmi pozitivní efekt ve velkém měřítku a díky kterým se podařilo
téměř vymýtit mnohá závažná infekční onemocnění, z čehož naše republika těžila ještě po mnoho let poté.
Proočkovanost obyvatel našeho státu byla a dodnes je mezi odborníky ve světě uváděna jako výborná.
I v současné době v porovnání s vyspělými státy se na našem území vyskytují závažná infekční onemocnění
ve velmi nízkém procentu z uváděného počtu obyvatel ve statistikách.
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Po roce 1989 začal být ve zdravotnictví upřednostňován tržní mechanismus. V letech 1990 – 1993 byly
položeny základy nového systému poskytování a financování zdravotní péče. Nastupuje všeobecné zdravotní
pojištění, které je označováno jako Bismarkovského typu (jedná se o povinné zdravotní pojištění obyvatelstva,
které má původ v německém zákonodárství z konce 19. st., odtud ten název). V současné době je na povinném
zdravotním pojištění založeno mnoho zdravotních systémů ve vyspělých státech (především v Evropě). Netrvalo
to dlouho a byl přijat ještě zákon o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, což
mělo za následek vytvoření konkurenčního prostředí na poli působnosti Všeobecné zdravotní pojišťovny
a odstranění jejího monopolu. Ta však měla i nadále vedoucí postavení a specifické výsady a povinnosti.
Postupně vznikalo mnoho pojišťoven, jejich počet se vyšplhal až na číslo 27. Většina se však neudržela a není
ani ekonomicky vhodné mít tolik pojišťoven spravujících povinné pojištění, jejich provoz je značně nákladný.
Každý občan České republiky je povinen být pojištěn u české zdravotní pojišťovny, má však naproti
tomu také právo zdravotní pojišťovnu si svobodně zvolit. Počet zdravotních pojišťoven se v průběhu minulých
let neustále měnil a dnes má občan na výběr buď Všeobecnou zdravotní pojišťovnou nebo jednu z pojišťoven
zaměstnaneckých s meziresortní a mezioborovou působností, k těmto devíti nedávno přibyla i pojišťovna Agel.
Pojistné jsou povinni hradit sami pojištěnci, zaměstnavatelé a stát za vybrané skupiny obyvatel, což jsou
důchodci, děti, osoby ve vazbě, osoby na mateřské dovolené, příjemci rodičovského příspěvku, uchazeči
o zaměstnání a další. Stát se také finančně podílí na zajištění lékařského výzkumu, hygienické služby
a vzdělávání lékařů a farmaceutů.
Pojišťovny mezi sebou v současné době vedou konkurenční boj o pojištěnce. Zvláště velký zájem mají
logicky o pojištěnce s vysokými příjmy. Pojišťovny si vylepší své portfolio hlavně občany, kteří jsou
v produktivním věku, relativně zdraví a lékaře až na preventivní prohlídky často nenavštěvují. Takový klient je
pro pojišťovnu velmi výhodný. Naproti tomu staří lidé a lidé často nemocní stojí pojišťovnu většinou více, než
na jejich péči v pojistném získá. Částky pojistného se často dost značně u jednotlivců liší a také je zde patrný
velký nepoměr mezi výší pojistného a úhradou za léčbu. Například zaměstnavatelé odvádí měsíčně pojistné
za zaměstnance i ve výši tisíců korun, a naproti tomu stát např. za studenta či důchodce platí pojistné v řádech
stokorun. Úhrada za léčbu běžného nachlazení je také značně rozdílná od nákladů za dlouhodobou léčbu
chronického onemocnění či složitého chirurgického zákroku. Občané mají ve vztahu se svou pojišťovnou nejen
práva, ale i povinnosti, za jejichž neplnění mohou být i pokutováni.
V otázkách spojených s problémy financování zdravotní péče, které s postupem doby neutichají, spíše
naopak, je i reforma zdravotního pojištění a změny podmínek zakládání a provozu zdravotních pojišťoven.
S vysokými náklady na zdravotnictví se potýká snad každá země, vývoj a věda jdou kupředu a i životní úroveň
lidí se zvyšuje a s tím souvisí pak vyšší požadavky na kvalitu a dostupnost zdravotní péče. V současném systému
zdravotního pojištění a přerozdělování finančních prostředků z něho plynoucích si zdravotní pojišťovny
konkurují ve vztahu k pojištěncům především tzv. programem rozšířené péče a různými slevami a výhodami.
Nejde však o úhradu poskytnuté zdravotní péče jako takové. Pojišťovna přispívá na očkování nehrazené
ze zdravotního pojištění, na vitamíny, různá preventivní vyšetření apod. Svou nabídkou pak ovlivňují rozhodnutí
občana, ke které se registruje. Důvodem, proč se pacient registruje k té které zdravotní pojišťovny je i fakt, že
jeho ošetřující lékař nemá s některými pojišťovnami uzavřenou smlouvu a tudíž poskytnutá péče tomuto
pacientovi by lékaři nebyla pojišťovnou hrazena (až na par výjimek). Ve vztahu ke zdravotnickým zařízením se
pojišťovny liší i ve výši úhrad za poskytnutou péči. Její minimální výše je dána legislativně. Zda lékař uzavře
s pojišťovnou smlouvu či ne, není však ovlivňováno v zásadě cenou, ale tím, kolik pacientů, kteří mají zájem být
u něj registrováno, je pojištěnci této zdravotní pojišťovny a nevylučuje se možnost mít uzavřenou smlouvu s více
pojišťovnami. Je na druhou stranu ale pravda, že jedná-li se např. o soukromého lékaře, zvyšuje se především
časová náročnost na zpracování vyúčtování zdravotním pojišťovnám na konci měsíčního období. Nejde zrovna
o snadný proces. Tak jako v mnoha zemích EU, zmiňuje se i u nás možnost zavedení komerčního zdravotního
pojištění, které by mohlo fungovat vedle toho povinného a bylo by využíváno na úhradu péče, které není
z povinného hrazena. Tomu by však muselo předcházet rozsáhlé přezkoumání a rozdělení výkonů zdravotní péče
na standardní a nadstandardní, aby bylo možné určit, na které z nich se bude vztahovat čerpání této péče v rámci
povinného zdravotního pojištění, a které výkony hradí pacient sám nebo za využití sjednaného komerčního
pojištění. Problémem v této zemi je nesporně nadužívání zdravotní péče, mnohá drahá vyšetření se dělají
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duplicitně apod. a pojišťovny to pacientům hradí. Začlenění některých výkonů do těch nadstandardních
a zavedení komerčního pojištění a tedy v neposlední řadě pacientova spoluúčast by tento problém mohly úspěšně
řešit. Dá se říci, že pojišťovny mají v případě zdravotního pojištění postavení na trhu spíše oligopolní.
Všeobecná zdravotní pojišťovna si dosud drží mezi zdravotními pojišťovnami silnou pozici. Pacient volí
z poměrně malého počtu zdravotních pojišťoven. Naopak jsou české zdravotní pojišťovny olipsony v souvislosti
s poptávkou po zdravotní péči, která je jejím pojištěncům na základě smluvních vztahů poskytována
zdravotnickými zařízeními. V případě uzavírání smluv (hlavně se soukromými ordinacemi) je toto postavení
znát i při vyjednávání, kdy v podstatě v praxi podmínky klade zdravotní pojišťovna.

Konkurence mezi zdravotnickými zařízeními
Jak již bylo uvedeno, bezplatný systém státního zdravotnictví se po roce 1989 podstatně změnil. Monopolní
postavení státního zdravotnictví se postupně odstraňovalo a byl umožněn vznik právě soukromým
zdravotnickým zařízením a co důležitějšího, občané si sami mohou volit svobodně svého lékaře, čímž se formuje
prostředí pro konkurenční soupeření subjektů poskytujících zdravotní péči. V této době vzniklo mnoho
důležitých zákonů řešících fungování zdravotnictví. Jednalo se o proces velmi složitý, příležitost k „podnikání“
tehdy dostalo mnoho lékařů. Jejich praxe byly přeměněny v soukromé, klientelu získali prakticky zadarmo.
Na druhou stranu byli postaveni před hotovou věc a pokud chtěli poskytovat nadále ambulantní péči v jejich
oboru, museli si zřídit svou vlastní soukromou ordinaci. Dá se říci, že především většina praktických lékařů
zakládalo svou praxi právě v těchto podmínkách. Jejich průměrný věk je dnes přes 50 let. Se vznikem nestátních
zdravotnických zařízeních je spojena také otázka privatizace. Důležitým bodem byl vznik České lékařské
komory (zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře). Každý lékař, který vykonává svou činnost na území
České republiky, musí být členem České lékařské komory.
Konkurence mezi zdravotnickými zařízeními samozřejmě existuje. Její intenzita je však odlišná obor od oboru,
region od regionu. Například soukromí lékaři mají v poslední době většinou potřebu snažit se o získávání
pacientů registrujících se v jejich praxi. Někdy však paradoxně naopak. Není možné, aby lékař měl registrováno
více pacientů, než je v jeho silách zvládnout (je i jistá forma regulace zdravotními pojišťovnami) zvláště pak
v obdobích, kdy je vzhledem k počasí apod. zvýšená návštěvnost lékaře pacienty. Není to tak dlouho a mnozí si
jistě vzpomínáme na tzv. úhradovou vyhlášku, kdy byli praktičtí lékaři limitováni v poskytování zdravotní péče
a v praxi to pak vypadalo mnohdy tak, že řešili dilema, zda všechny příchozí pacienty ošetřit a být vystaveni
riziku, že budou pojišťovnou navíc sankciování, nebo zda pacienty odmítnout ošetřit, přičemž by mohli být
obviněni z neposkytnutí zdravotní péče, což je do jisté míry protizákonné.
Nejlepší budoucnost se nabízí oblastem a společnostem, jež jsou schopny řídit flexibilní a vyvážené spojení
kvalifikovaných lidských zdrojů a vyspělé technologie rychle reagující a měnících se okolností. (Šrédl, 2001).
Konkurence mezi soukromými praxemi, nemocnicemi apod. u nás existuje a obecně mají zdravotnická zařízení
zájem o další pacienty a omezení odchodu těch stávajících ke konkurenci. Samostatní soukromí lékaři si své
pacienty získávají a udržují především osobním přístupem k nim jako lidem, trpělivým jednáním, rozložením
ordinačních hodin, vybavením svých ordinací apod. Nemocnice nejen svým vybavením a rozsahem poskytované
péče co do oborů, ale také samozřejmě svými zaměstnanci. Zaměstnávání vysoce kvalifikovaných lékařů
a ostatního personálu přivádí pacienty jako klienty do zdravotnických zařízeních. U výběru zdravotnického
zařízení mají u pacientů velkou váhu reference o lékařích, kteří se mají podílet na zdravotní péči o ně. I mezi
zdravotnickým personálem se v současné době traduje vybírat si v rámci možností v případě potřeby zdravotní
péče konkrétního lékaře a ne zdravotnické zařízení (nemocnici) jako takové. V nemocnici, ve které je oddělení
zaměřené na jeden obor vyhlášené, najde se kolikrát jiné, které nemá již tak vysokou úroveň. Kvalifikovaný
personál se stal významným konkurenčním nástrojem. Naše zdravotnictví však začíná pociťovat nedostatek
těchto pracovníků. Lidé v podstatě vytvářejí svůj lidský kapitál zčásti tak, že investují do školního (formálního)
vzdělání a tyto náklady mají podobu poplatků (pokud nějaké jsou) a ušlých příjmů po dobu studia. Hlavní
úlohou ekonomů, kteří se zabývají vzděláním, je určit, zda míra návratnosti investic do vzdělání je dostačující
k ospravedlnění těchto výdajů ve srovnání s jinými možnostmi užití vynaložených zdrojů (Šrédl, 2005).
Požadavky na vzdělání zdravotnického personálu se neustále zvyšují, dříve na výkon té samé činnosti postačilo
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mnohem nižší vzdělání, než které je dnes předepisováno současným pracovníkům, zvláště mladším, u kterých se
nedají započítat roky praxe. Vysokoškolské vzdělání je vyžadovánu již i u nelékařských povolání. Zdravotní
sestra mající pouze maturitní zkoušku složenou v poslední době smí dnes vykonávat bez odborného dozoru jen
zlomek toho co směly sestry dříve. Uchazeči o povolání ve zdravotnictví si skutečně vážně rozmýšlí, zda
do tohoto oboru jít. Zvýšením kvalifikace již současných zdravotníků je mnohdy značně finančně i časově
náročné, ale mnohdy je nezbytné k tomu, aby svou odbornou činnost mohli v důsledku změny legislativy
vykonávat nadále v dosavadním rozsahu. Není pak ani pravidlem, že se jim po získaní patřičných zkoušek zvýší
jejich příjmy.
V případě zdravotnických zařízeních se setkáváme i s prostředím značně nedokonale konkurenčním.
Jedná se především o případy, kdy díky demografickým a geografickým podmínkám působí v určité oblasti
pouze jeden lékař a pacient prakticky nemá na výběr. V případě, že ošetřující lékař skončí svou praxi, ať už
z jakéhokoliv důvodu, a nemá následovníka, pacienti se ocitají bez lékaře a v tuto chvíli je zdravotní pojišťovna,
jejíž jsou klienti, povinna jim lékaře zajistit. V praxi je to však mnohdy problém. Stává se, že v případě úmrtí
takového lékaře, není jeho nástupce okamžitě k dispozici, proces od rozhodnutí založit si svou soukromou
ordinaci k jejímu otevření je v současné době velmi složitý. Pojišťovna musí svým pacientům lékaře (především
praktického dobře dostupného) zajistit, není však její povinností nabídnout jich více. Začínají být namístě obavy,
že některé obory nebudou mít dostatek lékařů. Především otevírání soukromých praxí je nejen velmi finančně
náročnou záležitostí, ale také získat k tomu v současné době patřičnou kvalifikaci není snadné a navíc i časově
zdlouhavé. V případě, že si dnes lékař otevírá svou soukromou ordinace, je často nutné, aby mu jiný lékař
„přenechal“ své pacienty, například, když odchází do důchodu. Pacienti jsou totiž v současné době již rozděleni
a získání dostatečného počtu pacientů otevřením si své ordinace, kdy lékař není mezi pacienty ani známý
(zvláště hovoříme-li o prakticích, zubařích, gynekolozích), je skutečně riskantní, pomineme-li i fakt, že je nutné
získat i registraci zdravotnického zařízení, kde se posuzuje i potřeba dalšího zařízení. Lékař navíc potřebuje
vedle různých dalších povolení (hygiena apod.) také smlouvy se zdravotními pojišťovnami, kdy jejich uzavření
není zdaleka samozřejmostí. Vstup na „trh poskytování zdravotní péče“ rozhodně není snadný. Na druhou stranu
ani výstup z něho. Není možné uzavřít zdravotnické zařízení ze dne na den.
Na našem území se již teď vyskytuje akciová společnost, která představuje integrovaný ambulantní
systém praktických lékařů na mnoha místech v republice. Jde o sdružení praxí praktických lékařů a nabízí
i jejich odkup od stávajících samostatných soukromých lékařů. Pacient pak čerpá různé výhody (jako především
rozšířené ordinační hodiny do pozdních odpoledních hodin) a lékař, který této společnosti svou praxi prodá,
může zde většinou nadále pracovat jako zaměstnanec „pod značkou této společnosti“. Na jednu stranu mu
odpadá složitá a zdlouhavá administrativa spojená s provozem vlastní ordinace, kterou ve společnosti zajišťuje
někdo jiný, na druhou stranu však existují obavy ze snižujících se příjmů těchto lékařů. Pacient má sice možnost
přijít do ordinace v době podle své potřeby, ale od rána do večera zde neordinuje neustále jeden lékař a vyvstává
zde otázka, zda je pro pacienta vždy vhodné, když je v péči více praktiků. Zpravidla praktický lékař zná
po zdravotní stránce svého pacienta z lékařů nejlépe a i při volbě způsobu léčby přihlíží k jeho charakteru
a dosavadním zkušenostem. Především v případě dětských praktiků, tito lékaři neřeší jen zdravotní stav dítěte,
ale musí spolupracovat i se sociální péčí, je pak nutné znát rodinné prostředí. Při rozhodování, zda zvolit
nemocniční léčbu nebo domácí, jsou k nezaplacení předchozí zkušenosti, kdy lékař ví, nakolik je rodič dítě
ošetřující zodpovědný a schopný rozumně a rychle reagovat na případné zhoršení stavu svého dítěte. Lékaři
provozující svou soukromou praxi se již teď na mnoha místech obávají, že takovýmto společnostem nebudou
schopni konkurovat a dojde k odlivu jejich pacientů.
Od 1. ledna 2008 byly v českém zdravotnictví zavedeny tzv. regulační poplatky. Deklarovaný cíl jejich
zavedení – snížení nadužívání zdravotní péče – je odvozován z mezinárodního srovnání četnosti návštěv
u lékaře, v němž patří Česká republika k zemím s poměrně vysokou četností (Mertl, 2008). Od letošního roku
však v některých zdravotnických zařízeních, konkrétně těch, v jejichž případě je provozovatelem kraj, poplatky
vybírány jsou, ale navraceny určitou formou daru zpět pacientům. Dalo by se říci, že plní mimo jiné v takových
případech i funkci konkurenčního nástroje. Nejen zdravotnická zařízení, ale i lékárny toto provozují. V případě
lékárny už jistě hraje u pacientů velkou roli, do které si pro léky dojdou, když stojí před volbou, zda si
vyzvednout léky na recept v té, kde regulační poplatek uhradí a už jim nijak vrácen není. Nejen že tímto
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regulační poplatky ztrácí na svém významu (který prokázán byl), ale kraje takto svým způsobem rozdají mezi
pacienty až miliardy korun. Padají již první žaloby a právní protesty. Již při zmínkách o tom, že regulační
poplatky budou navráceny, rozpoutaly se vážné debaty o tom, zda to není protizákonné a v některých případech
diskriminační. Povinnost vybírat regulační poplatek je totiž ukotvena v zákoně, kontrovat toto plnění mají
zdravotní pojišťovny, které mají i pravomoc v případě jejich nevybírání udělit zdravotnickému zařízení nebo
lékárně pokutu. Již protestovala Česká lékařská komora, která dala podnět antimonopolnímu úřadu k prošetření
„odpouštění“ těchto poplatků. Ani Česká lékárnická komora nezůstala v klidu a vyzvala zdravotní pojišťovny,
aby se situací zabývaly. U antimonopolního úřadu si stěžuje i grémium majitelů lékáren. Dokonce se rozhodlo
podat žalobu u Krajského soudu v Praze z důvodu ochrany proti nekalé hospodářské soutěži. Bude jistě
zajímavé, jak se spory budou vyvíjet a co to přinese pro pacienty.

Závěr
Poskytnutí zdravotní péče je zakotveno i v Listině základních práv a svobod, kde je upřesněno v článku 31 také
právo na ochranu zdraví, právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky na základě veřejného
pojištění za podmínek, které stanoví zákon. Ve zdravotnictví místo pro podnikání a tržní soupeření jistě je. Jsou
však ale místa, kde v této oblasti mají zásahy státu svůj opodstatněný význam. O tom, zda by se měl pacient na
financování podílet i jinak, než prostřednictvím povinného zdravotního pojištění, vedou i odborníci spory. Mezi
ekonomy zabývajícími se touto problematikou a řešením nadužívání zdravotní péče však převládá názor, že jistá
forma pacientovi přímé spoluúčasti by existovat měla (tak jako v mnoha vyspělých zemí). Vzhledem k politické
situaci však nelze očekávat, že by se zavedení takovýchto prostředků do našeho zdravotnictví odehrálo v blízké
době. Čeští občané obecně nesou nelibně i zavedení dosud stávajících regulačních poplatků. Že ale naše
zdravotnictví ucelenou reformu nutně potřebuje, je již nějakou dobu značně patrné.
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Tchibo patří k nejvýznamnějším výrobcům a distributorům
pražené a instantní kávy a instantních kávových specialit
známých značek – Tchibo, Jihlavanka a Davidoff Café.
Značka Jihlavanka je přitom dlouhodobě jedničkou na trhu
pražené kávy v České republice.
Tchibo je také významnou obchodní firmou se svým
dlouhodobě mezinárodně úspěšným konceptem „Každý
týden nový svět“. Svým zákazníkům přináší každý týden nový svět prožitků a nápadů se
spotřebním zbožím Tchibo. Témata se v průběhu roku stále střídají, a tak představují pro
zákazníky vítané zpestření každodenních nákupů.
Nabídku spotřebního zboží Tchibo lze koupit ve čtyřiadvaceti obchodech Tchibo v ČR a ve
dvou na Slovensku. Vybranou nabídku spotřebního zboží Tchibo mohou zákazníci také
koupit v široké síti značkových prodejních míst Tchibo, umístěných ve vybraných
prodejnách obchodních řetězců. Pohodlně lze nakupovat i prostřednictvím internetového
obchodu www.tchibo.cz.
-------------------------------------------------------------------------------------------Vychutnejte si lahodnou kávu
Tchibo Gold Selection byla vyrobena speciálně pro ty, kteří ocení jemnou,
aromatickou a přesto plnou chuť kávy. Tento zlatý výběr zrn obsahuje
pouze nejlepší zrna z předních pěstitelských oblastí. Vylepšete si vaše
každodenní příjemné okamžiky s jemnou a aromatickou kávou Tchibo Gold
Selection.

- 300 -

