
 
 

 
 
 
 
 

MENDEL UNIVERSITY IN BRNO 
 
 

FACULTY OF REGIONAL DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL 
STUDIES 

 
 

Proceedings of the International Scientific Conference 
 
 
 

Region in the Development of Society 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All papers published in this proceedings have been peer reviewed. 
 

18th October 2012 

Publisher: Mendel University in Brno, Zemedelska 1, 613 00 Brno, Czech Republic 

  



 
 

 
 
 
 
 

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ 
 
 

FAKULTA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A MEZINÁRODNÍCH STUDIÍ 

 
Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference 

 
 
 

Region v rozvoji společnosti 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všechny příspěvky v tomto sborníku prošly recenzním řízením. 
 

  18. října 2012 

Vydavatel: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydavatel: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno 

ISBN 978-80-7375-652-9 

 

 



Obsah / Contents 
Oponované příspěvky / Peer-reviewed paper 

Bečvářová Věra: K rozdílům v rozvoji zemědělství zemí EU v rámci SZP, To differen-
ces in the development of the EU agriculture under the CAP .......................................... 7 

Brešová Jitka: Rozšířená nabídka výuky jazyků jako cesta ke zvýšení konkurence-
schopnosti absolventů, Extended offer of language training as a way to increase 
competitiveness of graduates ....................................................................................... 16 

Čeněk Jiří, Pavlíčková Helena: Kvalita vzdělávání očima absolventů FRRMS - analý-
za průzkumu spokojenosti a perspektivy rozvoje, Quality of education percieved 
by absolvents of FRRMS analysis of survey on educational satisfaction and per-
spectives of further development .................................................................................. 21 

Černý Martin: Strategie Kraje Vysočina 2020, spolupráce a podpora lokálních aktérů, 
Strategy of the Vysocina Region 2020, cooperation and support of local actors ........... 31 

Cudlínová Eva, Rolínek Ladislav, Faltová-Leitmanová Ivana, Klufová Renata, 
Jílek Milan: Strategie regionálního rozvoje venkovských obcí – případová studie 
českého venkova, Strategies of regional development of villages - the case study 
of czech countryside ..................................................................................................... 38 

Darkwah Samuel Antwi: Vliv světových cen kakaových bobů na živobytí pěstitelů 
kakaa v Ghaně, The effect of world cocoa bean prices on the livelihood of cocoa 
farmers in Ghana. ......................................................................................................... 49 

Dudová Barbora: Vliv tržní struktury na formování komoditní vertikály vepřového ma-
sa v České republice, Influence of market structure on the formation of pig 
commodity chain in the Czech Republic ....................................................................... 56 

Dufek Jaroslav, Minařík Bohumil: Vývoj věkové struktury obyvatel okresů Jihomo-
ravského kraje, Development of the age structure of the population of districts 
South Moravian Region ................................................................................................ 62 

Dufek Jaroslav, Minařík Bohumil: Rozvojový potenciál věkové struktury obyvatel 
okresů Jihomoravského kraje, Development potential of the age structure of the 
population of districts the South Moravian Region ........................................................ 69 

Ďurková Katarína, Čábyová Ľudmila, Vicenová Eva: Regionálny rozvoj v regiónoch 
ekonomického jadra, Regional development in economic core region .......................... 78 

Dvořáková Daniela: Sociální a makrogeografické důsledky ekonomické globalizace, 
Social and macrogeographical consequences of the economic globalization ............... 85 

Hes Aleš, Regnerová Marta: Podpora regionálního maloobchodu s potravinami, 
Support of regional food retail ....................................................................................... 91 

Horák Miroslav: Turismus jako nástroj redukce chudoby v Jižní provincii Zambie: pří-
pad vesnice Mukuni, Tourism as a poverty reduction tool in the Southern province 
of Zambia: the case of Mukuni village ........................................................................... 99 

Hrabálek Martin: Latinská Amerika - region následující dekády?, Latin America – next 
decade region? ........................................................................................................... 106 

Hübelová Dana: Cizinci na území České republiky, Foreigners in the Czech Republic ..... 112 



Jakabová Zuzana, Jenčo Michal: Fragmentácia sídelnej štruktúry Slovenska s dôra-
zom na problematiku malých obcí, Fragmentation of the settlement structure of 
Slovakia with an emphasis on the problematics of small municipalities....................... 120 

Jánský Jaroslav: Metodické postupy k hodnocení disparit v obcích mikroregionů, Me-
thodological approaches to evaluation of disparities in chosen micro-regions ............. 124 

Jindrová Edita, Šilhánková Vladimíra: Rozvoj bydlení na českém venkově, Dwelling 
development in the Czech countryside ....................................................................... 139 

Kraftová Ivana: Variabilita ve tvorbě bohatství v období globalizace, Variability in we-
alth creation in the era of globalization ........................................................................ 145 

Kupčák Václav: Některé regionální a sociálně ekonomické aspekty dřevařského prů-
myslu v České republice, Some regional and socio-economic aspects of wood-
working industry in the Czech Republic ...................................................................... 153 

Lampartová Ivana, Vyskot Ilja, Kozumplíková Alice: Odkaz J. G. Mendela v činnosti 
ÚEPZ FRRMS, Heritage of J. G. Mendel at ÚEPZ FRRMS activities .......................... 158 

Luzanová Marianna: Možnosti zavedení útvaru interního auditu do podniků, Possibility 
of integrating the IAS in companies ............................................................................ 163 

Měrtlová Libuše: Regionální politika Kraje Vysočina, Regional policy of the region 
Vysočina ..................................................................................................................... 168 

Miškolci Simona: Participativní přístupy evaluace agro-environmentálních programů 
v kontextu udržitelného rozvoje venkovských regionů, Participatory approaches to 
evaluation of agrienvironmental programs in the context of sustainabledevelop-
ment of rural regions ................................................................................................... 174 

Nevěděl Lukáš: Regionalizace a predikce rozvoje venkovů mezi Brnem, Břeclaví a 
Znojmem, Regionalization and prediction of future development in regions situated 
between the towns of Brno, Břeclav and Znojmo ........................................................ 183 

Novák Josef: Podpora malých a středních podniků v regionu – Tylex Letovice a.s., 
Letovice, Support of small and medium-sized enterprises in the region – Tylex Le-
tovice a.s., Letovice .................................................................................................... 189 

Palát Milan: Analýza migračního pohybu obyvatelstva Olomouckého kraje, Analysis of 
the migration movement in the Olomouc region ......................................................... 195 

Palát Milan: Makroekonomické a mikroekonomické přínosy a náklady pracovní migra-
ce v Evropě, Macroeconomic and microeconomic benefits and costs of labour mi-
gration in Europe ........................................................................................................ 202 

Palatková Monika: Marketingové řízení destinace turismu jako nástroj regionálního 
rozvoje?, The marketing management of a tourist destination as the tool of the re-
gional development? ................................................................................................... 209 

Papalová Marcela: Rámcové podmínky podnikání jako předpoklad rozvoje regionů, 
Framework conditions of entrepreneurship as a prerequisite for regional develop-
ment ........................................................................................................................... 222 

Prášilová Marie, Varvažovská Pavla: Analýza postoje občanů Karlovarského kraje 
k životnímu prostředí, Analysis of Karlovarský Region citizens´ attitude towards 
environment of living ................................................................................................... 228 



Redlichová Radka, Chmelíková Gabriela: Verifikace Teorie ekonomické základny 
v regionu Brněnsko, Verification of the economic base theory in the Brno region ....... 235 

Regnerová Marta, Hes Aleš: Spotřebitelská poptávka jako determinanta regionálního 
rozvoje, The consumer demand as a determinant of regional development ................ 241 

Roudný Radim: Poznámky k řízení regionů, Notes to management of public adminis-
tration ......................................................................................................................... 249 

Řehoř Petr: Procesní management v obcích a změny, Process management in muni-
cipalities and changes ................................................................................................ 255 

Sixta Jaroslav, Fischer Jakub, Kavěnová Miluše: Odhady časových řad hrubého 
domácího produktu ČR od roku 1970, Time series of Czech domestic product 
starting in 1970 ........................................................................................................... 261 

Smrčka Luboš, Schönfeld Jaroslav: Některé aspekty vývoje cestovního ruchu 
v České republice, A study of the development of tourism in the Czech Republic 
selected aspects ......................................................................................................... 267 

Svobodová Eliška, Vinohradský Karel: Vliv agroekologických podmínek a výrobního 
zaměření na intenzitu zemědělské výroby v oblasti NUTS II Jihovýchod, The influ-
ence of agro-ecological conditions and production specialization on the agricultu-
ral production intensity in the area NUTS II Southwest ............................................... 273 

Šulc Michal: Účetní, ekonomické a řídící aspekty krajských příspěvkových organizací, 
Accounting, economic and managing aspects of regionfounded organizations ........... 279 

Tamáš Vojtěch: Tendence ve vývoji spotřeby vepřového masa ve vybraných světo-
vých regionech, Tendencies in the development of meat consumption in selected 
regions of the world .................................................................................................... 285 

Taterová Eva, Darkwah Samuel: Region Blízkého východu v mezinárodních vztazích 
po událostech tzv. arabského jara: dopady ozbrojených konfliktů na místní spo-
lečnosti – případové studie, Libye a Sýrie, Region of the Middle East in the context 
of international relations after the events of so called Arab spring: The consequen-
ces and impacts of the armed conflicts on the local societies – case studies of Li-
bya and Syria.............................................................................................................. 290 

Váleková Soňa: Posouzení strategie podpory tvorby klastrů v Kraji Vysočina, As-
sessment of strategies to support the creation of clusters in Vysočina Region ............ 298 

Zdeněk Radek, Lososová Jana, Kopta Daniel: Faktory ovlivňující úroveň pachtovné-
ho, Factors influencing the land rent in the Czech Republic ........................................ 303 

Zdráhal Ivo: Velikostní struktura zemědělských podniků a dopady nárůstu mimotržní 
koordinace, The size structure of farms and impacts of increased non-market 
coordination  ............................................................................................................... 310 

Živělová Iva: Faktory ovlivňující vývoj nezaměstnanosti v České republice, Factors 
affecting the evolution of unemployment in the Czech Republic ................................. 318 

  



K rozdílům v rozvoji zemědělství zemí EU v rámci SZP  

To differences in the development of the EU agriculture    
under the CAP 

Věra Bečvářová 

 
 
Abstrakt: 
Příspěvek se věnuje problematice jednotného agrárního trhu v kontextu aplikace rámcových 
pravidel Společné zemědělské politiky v původních a nových členských zemích EU. Otevírá 
otázku, zda tento rámec dává možnost jednotlivým zemím uplatnit vlastní strategii 
odpovídající podmínkám současného i budoucího rozvoje tohoto sektoru. V této souvislosti 
se zabývá reakcí členských zemí při konkrétním uplatnění daných pravidel na změny 
podnikatelského prostředí v kontextu globálních i regionálních souvislostí dnešního 
zemědělství. Zobecňuje výsledky výzkumu dosavadního vývoje a upozorňuje na rostoucí 
význam tvorby konkrétních strategií jako zásadního stabilizačního prvku nejen v ekonomické 
struktuře a v rozvoji aktivit venkovských regionů, ale v celé společnosti. Dochází k závěru, že 
úspěch konkrétní regionální rozvojové strategie je podmíněn právě schopností nalézt a 
podpořit vazby mezi zemědělstvím a ostatními odvětvími často přesahující rozměr 
příslušného regionu. V souvislosti s volbou priorit SZP 2020 upozorňuje na nezbytnost 
podpory efektivních vazeb s příslušnými obory zpracovatelského průmyslu a distribucí 
v rámci komoditních vertikál včetně rozvoje infrastruktury, které by měly být základem 
reálného postupu spojeného s identifikací forem a přínosů zemědělství jako odvětví 
bezprostředně spojeného nejen s kvalitou daných přírodních zdrojů, ale i s vybaveností a 
kvalifikací lidských zdrojů schopných na nové výzvy moderních směrů agrobyznysu 
adekvátně reagovat.  

Klíčová slova: 
agrární sektor, inovace, priority strukturální politiky, regionální rozvoj, společná zemědělská 
politika, synergický efekt 

Abstract:  
The paper deals with the single agrarian market in the context of the framework and rules of 
the Common agricultural policy application in the old and new EU member states. It raises 
the question of whether this framework allows each country to apply its own strategy 
appropriate to the conditions of the current and future development of this sector. In this 
connection the response of member states in the actual application of the rules to changes in 
the business environment in the context of global and regional context of today's agriculture 
evaluates. The results of the research of developments are discussed. It draws attention to 
growing importance of the creation of concrete strategies as an essential stabilizing element 
not only for the economic structure and the development of activities of rural regions, but in 
the whole society as well. It concludes that the success of specific regional development 
strategy is subject to its ability to find and foster links between agriculture and other sectors 
often exceeding the size of the region concerned. In connection with the choice of priorities 
of the CAP 2020 points out need to promote effective links with relevant manufacturing 
industries and commodity distribution along the verticals, including infrastructure 
development, which should be the basis for real progress associated with the identification of 
forms and benefits of the agricultural sector as directly connected not only with the quality of 
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the natural resources, but also with amenities and skilled human resources able to face new 
challenges of modern agribusiness directions adequately. 

Key words: 
agrarian sector, innovation, structural policy priorities, regional development, common 
agricultural policy, the synergy effect 
 
 

Úvod  
Mezi typické rysy socioekonomického prostředí dnešního zemědělství obecně nesporně 

patří omezení přímého kontaktu zemědělského výrobce s konečným spotřebitelem. V celé 
škále trhů ovlivňujících toky zemědělských produktů a potravin jde od výrobce přímo ke 
spotřebiteli pouze minimum zemědělských produktů. V tomto stručném konstatování je 
v zásadě vyjádřena podstata změny současných podmínek a současně formulován  i jeden 
z rozhodujících předpokladů úspěšnosti zemědělského podniku v globalizujícím se prostředí 
agrárních trhů současnosti.  

Zemědělství se skutečně v dnešním prostředí stává součástí podstatně širšího 
segmentu světové ekonomiky zahrnující jak předvýrobní fáze, tak i celou škálu odvětví a 
aktivit přímo nebo zprostředkovaně souvisejících se zpracováním, distribucí a realizací 
produktů zemědělského původu.  

Změny v současné etapě a dynamice vývoje prostředí jsou natolik podstatné, že dávají 
nejen novou podobu nabídkově-poptávkovým vztahům agrárních trhů v rámci dnes již 
zpravidla nadnárodnch komoditních vertikál a sítí, ale vynucují si i podstatné změny 
v konkrétní agrární politice. Ty se týkají nejen míry resp. úrovně alokace spojené 
s redistribucí důchodu obecně, ale vyžadují, a to i v rámci jednotně vymezovaných pravidel 
Společné zemědělské politiky EU (dále SZP), odůvodněnou volbu adekvátních kriterií 
distribuce finančních prostředků implementovaných v rámci politik konkrétních členských 
zemí.  

Požadavek formování úspěšné dlouhodobější strategie rozvoje zemědělství v dnešních 
podmínkách je přitom podmíněn kvalifikovanými, teoreticky zdůvodněnými a objektivně 
empiricky podloženými východisky respektujícími glokální (tedy mikro, mezo i makro 
ekonomické) souvislosti rozvoje tohoto segmentu ekonomiky.  

Řešení otázky efektivnosti a konkurenceschopnosti zemědělství v jeho produkční 
dimenzi je dnes již objektivně podmíněno nejen efektivností užití výrobních faktorů, a to 
v rozsahu přesahujícím původní úzké vymezení zemědělství jako prvovýrobního odvětví, ale 
i úspěšností jeho podnikatelských subjektů v celém systému výroby a realizace finálních 
výrobků zemědělského původu, v agrobyznysu.  

Materiál a metody   
Příspěvek se věnuje základní filosofii utváření celkového rámce Společné zemědělské 

politiky EU (SZP), jeho reforem a stanovení priorit pro období 2014 – 2020 se zaměřením na 
řešení (podporu) konkurenceschopnosti evropského zemědělství. Metodologicko-metodicky 
navazuje na výsledky výzkumu vývojových tendencí agrobyznysu a jejich reflexe v SZP 
v rámci reforem od počátku devadesátých let dvacátého století. Zobecňuje a na konkrétních 
příkladech vybraných témat dokumentuje poznatky vyplývající z hodnocení dosavadního 
vývoje zemědělství v rámci společného trhu EU včetně identifikace příčinných souvislostí 
rostoucích disparit ve vývoji zemědělství v původních a nových členských zemích. V tomto 
kontextu se zabývá otázkami konkrétní implementace rámcových pravidel SZP v 
podmínkách České republiky. Na základě získaných poznatků a charakteristiky změn 
prostředí specifikuje rozhodující předpoklady pro posílení konkurenceschopnosti českého 
zemědělství.  
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Typické znaky změn v agrárním sektoru  
Jak prokazují výsledky dosavadního výzkumu příčinných socio-ekonomických souvislostí 

vývoje evropského zemědělství a agrárního sektoru (Bečvářová, 2005, Bečvářová a kol., 
2008, Bečvářová, Vinohradský, Zdráhal, 2009, Svobodová, Bečvářová, Vinohradský, 
2011), v praxi se skutečně potvrzují základní závěry vyplývající jak z teorií agrobyznysu 
obecně (kupř. Stiglitz, 1987; Gardner, 1989; Wescott a Young, 2005; Tangermann, 2006), 
tak i z dalších výzkumů vývoje agrárního sektoru v konkrétních souvislostech rozhodujících 
světových makroregionů (kupř. Boehlje, 2000, 2002; Harvey, 2005; Matthews, 2006; Banse, 
2008; Swinnen, 2008). Celý komplex výroby a zpracování zemědělské produkce a její 
distribuce se již od devadesátých let minulého století skutečně globalizuje. Zemědělství se 
de facto stává součástí podstatně širšího segmentu ekonomiky s řadou interakcí s ostatními 
sektory národní i světové ekonomiky, a to v rámci dynamicky utvářeného komplexu 
vzájemně propojených odvětví přímo či nepřímo souvisejících se zemědělskou prvovýrobou - 
agrobyznysu.  
 Typickou pro současný model moderního (a tedy i konkurenceschopného) 
zemědělství v koncepci agrobyznysu je změna charakteru, faktorů i kriterií podmiňujících 
úspěšnost podnikatelského subjektu prvovýroby v celé škále vzájemně souvisejících 
agrárních a potravinových trhů. Její podstatu, kdy rozhodujícím kriteriem, determinujícím 
množství a kvalitu zemědělských produktů i cenově nákladové podmínky na trzích se stává 
poptávka, charakterizuje tabulka 1.  

Tab. 1: Charakteristika základních modelů současného zemědělství 

Zdroj: Bečvářová, 2005 

Pojetí agrobyznysu tedy souvisí s vymezením a charakteristiku činností a 
vzájemných vazeb spojených se zemědělskou výrobou nejen uvnitř podniku, ale i vazeb s 
předcházejícími a navazujícími subjekty a činnostmi typickými pro transformaci (zpracování) 
zemědělských komodit do konečného výrobku, především do potravin, ale i dalších finálních 
produktů ze zemědělských surovin. Představuje doslova „průřez“ celým spektrem odvětví 

 přístup k zemědělství  zemědělství je zemědělská výroba  zeměd. je součást výroby potravin
 charakter výstupu  komodita jako konečný výrobek  komodita jako surovina 
 struktura produkce  hlavní typické plodiny a produkty ŽV  žádané/popt. plodiny a produkty ŽV 
 determinující faktor výroby  výrobní podmínky, půda, kapitál  požadavky zákazníka 
 základ konkurenční výhody  kvalita půdy, technologie, stavby  lidé, znalosti, strategie, organizace
 volba zaměření výroby  universální struktura dle dostup-   specializace na konkrétní/ žádanou 

 nosti výrobních faktorů a vstupů  surovinu
 vztah k majetku  vlastnictví aktiv   kontrola aktiv 
 rozhodující předpoklad úspěchu  kapitál v peněžní a naturální formě  znalosti a informace
 vztah k pracovní síle  PS je náklad a součást investice  PS je investice a součást nákladů 
 typ obchodu  prodává produkt a předává službu  prodává službu a předává produkt 
 charakteristika trhu  neosobní vztahy / otevřené trhy  osobní kontakty na bázi kontraktů 
 typ vztahů s dodavateli a odběrateli  převážně adversní  korektní, přátelské
 nákup vstupů  velké množství různých dodavatelů  nákup zpravidla od jednoho zdroje
 vlastní výroba vstupů  velmi silná tendence  nákup od dodavatelů
 vztah k ceně nabídky produktu  jednoznačně tlak na zvyšování ceny  preference snižování nákladů 
 rozhodující druh rizika  riziko selhání trhu (ceny)  riziko selhání vztahů
 postavení v systému  nezávislost  interakce s partnery
 charakteristika podnikání  stabilita  změna, flexibilita
 znalosti podmiňující úspěch  technické  ekonomické a komunikační 
 přístup k zemědělství  zkušenostní, na základě tradice  učící se, inovativní
 vztah k přírodním zdrojům  využívání a čerpání  užívání a ochrana
 filosofie výroby  výroba zboží a likvidace odpadu  výroba zboží a využití odpadu

Tradiční koncepce                                         
nabídkově orientovaný model

Nová koncepce                                                     
poptávkově orientovaný modelCharakteristiky
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ekonomiky, která se přímo či zprostředkovaně zapojují v procesech výroby potravin. Zkoumá 
otázky efektivního fungování celého systému výroby potravin a dalších směrů zpracování od 
užití vzácných přírodních zdrojů pro výrobu zemědělských produktů/surovin a jejich 
zhodnocení až do podoby finálních výrobků a služeb žádaných konečným spotřebitelem. 
Především poptávka, promítající se na trzích s jejich specifickými projevy v rámci celé 
vertikály, ve svých důsledcích formuje prostředí a tím i možnosti zemědělských podniků 
prosadit se v tomto systému v globálním a stále častěji i v lokálním rozměru.  

Ve svých důsledcích právě poptávka významně limituje i možnosti zemědělských 
podniků rozhodovat o struktuře své výroby. Tato struktura již není zpravidla odvozována od 
tradičního územního „rozmístění“ zemědělské výroby. Naopak zvýrazňuje individuální 
schopnost firmy a jejího managementu reagovat na podněty (měnícího se) tržního prostředí 
a to při výrazné komoditní i územní diferenciaci.  

Navíc přesun silového těžiště v potravinových řetězcích zpravidla na finalizující články 
zpracování a obchodu významně ovlivňuje předpoklady i možnosti zemědělců prosadit se na 
příslušných trzích. Tyto skutečnosti se promítají i do požadavků na změny agrární politiky jak 
z hlediska  

Vzhledem k tomu, že v přístupech k podpoře růstu konkurenceschopnosti nabývá na 
významu tvorba tzv. třetí generace politik, založených a komplexním přístupu překonávajícím 
tradiční rezortní pojetí, a dále tvorba nových pobídkových mechanismů, které jsou primárně 
založeny na nepřímých nástrojích podporujících aktivní přístup samotných ekonomických 
subjektů (namísto jejich pasivní úlohy v systému přímé státní podpory), má právě 
zemědělství schopnost přispět k realizaci této koncepce v praxi. 

Předpokladem úspěšnosti každého článku a subjektu vertikály, tedy i zemědělců, se 
potom stává především informovanost a schopnost využití získaných informací pro 
vyhodnocení situace na trhu, schopnost anticipovat poptávku v poměrně velkém detailu a 
reagovat nejen v nabídce pro krátké časové období, ale i pro strategické rozhodování ve 
strukturálním kontextu.  

Odraz změn prostředí ve vývoji zemědělství EU a reakce v agrární politice 
Výsledky výzkumu faktorů a příčinných souvislostí vývoje evropského zemědělství za 

posledních více než dvacet let, komparace s vývojem světové produkce, i podrobnější 
dekompozice trhu EU, realizované v rámci řešení tematického směru 04 Výzkumného 
záměru MSM 6215648904 „Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj 
agrárního sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách evropského integrovaného trhu“ 
proto umožňuje hodnotit nejen změny v pozici Evropy na světových agrárních trzích, ale 
podrobněji vyhodnotit i diferenciaci ve vývoji produkce rozhodujících komodit profilujících 
skupinu starých a nových členských zemí. Z těchto výzkumů jednoznačně vyplývá, že vliv 
globalizačních procesů agrobyznysu se v Evropě výrazně prosazuje, a to ve svých 
pozitivních i negativních důsledcích.  

Tempo růstu zemědělské produkce zemí EU 27 v průběhu posledních dvaceti 
zpomaluje.  Podíl zemí současné sedmadvacítky na světové produkci rozhodujících komodit 
klesá. Vývoj je odvětvově a komoditně diferencovaný a souvisí s vývojem v ostatních 
částech světa. V poklesu podílu EU u živočišných komodit se kupř. navíc promítá především 
zrychlení růstu produkce zejména v Asijských zemích. Z rostlinné produkce si zachovává EU 
pozice (cca 25% podíl) při trvale rostoucí světové produkci pouze u pšenice. Zlepšuje se 
postavení i ve světové produkci řepky, s více než třetinovým podílem EU. Naopak trvale 
klesá podíl evropské produkce u okopanin.  

Celkové resp. průměrné údaje však nemají dostatečnou vypovídací schopnost pro 
hodnocení reálné situace zemědělství a jeho vývoje uvnitř samotného Společenství. Z 
rozboru vývoje jednotlivých zemí totiž vyplývá, že formování společného trhu mj, právě 
v důsledku určitých rozdílů v konkrétní realizace rámcových pravidel SZP v agrární politice 
každého členského státu má poměrně rozdílné projevy a důsledky. Prokazatelné jsou 
zejména rozdíly ve vývoji produkce mezi původními a novými členskými zeměmi  
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Podstatný pokles produkce i intenzity výroby se týká převážně nových členských států 
EU 10 resp. 12 (dále NČS), a to u rostlinných i živočišných komodit, s výjimkou řepky a 
drůbežího masa.  Typickou pro vývoj v NČS je však i skutečnost, že pokles v produkci u 
těchto zemí byl nastartován již politikou v první polovině devadesátých let a následně v 
předvstupním období. Tento pokles se však zpravidla nezastavuje ani po vstupu do EU, tj. 
po roce 2004. Nejvýraznější pokles u většiny komodit zaznamenává právě Česká republika, 
Slovensko a Maďarsko. Naopak znaky trvalejšího oživení v následující etapě po vstupu nese 
zemědělství Polska a zejména nových spolkových zemí Německa.   

Rozdíly v dynamice vývoje agrárního sektoru jednotlivých členských států existují. Jsou 
založeny a ovlivňovány širokým okruhem vnitřních i vnějších činitelů, kde nesporně hraje roli 
prostředí vytvářené celkovou rozvinutosti národní ekonomiky. Ta se promítá nejen v úrovni 
domácí poptávky po potravinách, ale i v podpoře dostupnosti faktorů formujících technicko-
ekonomickou úroveň zemědělství, jako předpokladu komparativní výhody ať už v úrovni a 
produktivitě práce a materiálních vstupů, v produktivitě přírodních zdrojů i v biologicko-
technické kvalitě produktů, podmiňujících konkurenceschopnost výrobců v konkrétních 
komoditních vertikálách a sítích i v horizontálních souvislostech trhů již přímo na úrovni 
prvovýroby. Rozdíly v základních makroekonomických charakteristikách zemědělství EU a 
 nelichotivou pozici českého zemědělství z hlediska efektivnosti lze odvodit z následujícího 
srovnání na obr. 1.  

 
 

Obr. 1:  Zemědělství členských států EU a jeho efektivnost ve vazbách základních 
ukazatelů  

 
Jak potvrzují výsledky našeho výzkumu, i přes konstatování o jednotnosti evropského 

agrárního trhu a jeho liberálních podmínkách, do předpokladů konkurenceschopnosti 
zemědělců jednotlivých členských států na společném trhu EU významně zasahuje nejen 
současná společná zemědělská politika, ale i důsledky řešení změny nástrojů v rámci 
dřívějších reforem původního modelu a způsob jejich implementace v rozdílných 
institucionálních podmínkách původní EU 15 a nových členských zemí.  

Jsou spojeny se zahájením zásadních reforem původní SZP na počátku 
devadesátých let dvacátého století, kdy s rostoucí výkonností zemědělství EU zanikaly 
důvody, které vedly k preferenci nástrojů typu podpory cen. Podstatně výrazněji, zejména po 
rozšíření EU o Rakousko, začal být prosazován tzv. evropský model zemědělství, který 
kromě zdůraznění specifika evropského zemědělství z hlediska vyšších nároků na metody 
zemědělské výroby v hustě osídleném evropském prostoru, zvýraznil jeho přínosy z hlediska 
produkce pozitivních externalit a veřejných statků.  
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Ve strategii SZP a v samotné volbě systému nástrojů byl pak zřetelně deklarován 
ústup od (administrativně jednodušší) formy podpory zemědělství na bázi přímé podpory 
„tržních“ cen komodit a zaváděny jiné formy podpory zemědělských příjmů, nezávislé na 
objemu, struktuře a cenách zemědělské produkce (decoupled). Proti původní koncepci 
založené na přímé podpoře cen komodit, byly ve stále větší míře uplatňovány nástroje 
vyžadující redistribuci důchodu na bázi využití rozpočtových transferů společného fondu na 
úrovni Společenství i národních rozpočtů. Tato koncepce je zřetelná ve všech reformách 
SZP EU tohoto období (Mc Sharryho reforma, Agenda 2000, Mid term review). S postupným 
rozšiřováním EU strategie formování jednotného rámce SZP musela být řešena pro stále 
výrazněji výkonnostně, strukturálně i co do úrovně finanční podpory diferencovanou výrobní 
základnu zemědělství dnes již 27 členských zemí.  

Vstup zemí střední a východní Evropy do EU v roce 2004 a převzetí pravidel a limitů 
SZP pro zemědělství byl tedy vstupem do významně se měnícího prostředí, typického 
tlakem na liberalizaci trhu v evropském regionu, ale i „odůvodňováním“ zachování nástrojů 
regulace nabídky v podobě kvót a dalších množstevních omezení. Odlišně pro NČS (podle 
režimu phasing-in) byl řešen systém podpory příjmů, kdy přímé platby z fondu EU se 
zvyšovaly postupně z 25 % úrovně plateb v porovnání s původní EU15 v r. 2004 až na 100 
% od r. 2013. Z národní doplňkové platby (top-up) bylo možno vyplácet dorovnání do 55 % 
úrovně přímých plateb ve Společenství, což do určité míry založilo asymetrické prostředí 
výrobcům z nových členských zemí.  

Tyto podniky však byly nuceny přizpůsobovat se stejným podmínkám konkurence v 
rámci vertikálních vazeb prosazujícího se agrobyznysu a současně se vyrovnávat s 
disparitou horizontálních podmínek konkurence na evropském trhu.  Kritickou byla právě 
cena dané komodity. 

Hodnocení vývoje cen placených výrobcům a komparace cenových hladin podle 
jednotlivých komodit za posledních dvacet let ve vybraných členských zemích (viz 
Bečvářová, Vinohradský, Zdráhal, 2009), v této souvislosti skutečně prokazovalo, že cenové 
prostředí v podmínkách širšího trhu zemědělství EU se sjednocuje. Docházelo ke sbližování 
úrovně cen zemědělských výrobců v původních a nových členských státech. Typickým 
znakem daného vývoje konkrétně byl výraznější růst cen a cenových hladin jednotlivých 
komodit v nových členských zemích, a to u všech, dokonce i u produkčně podstatně 
omezovaných, komodit rostlinné (zejména cukrovka, ale i brambory) i živočišné výroby 
(zejména kravské mléko).  

Současně se však prosazoval vliv poptávkové strany trhů a tržní síla odběratelů v 
rámci agrobyznysu. Pozice, rozměr výroby, ale i akceptovatelná cena dané komodity byla 
stále výrazněji odvozována od konkurenčních strategií finálních článků komoditních vertikál a 
sítí i v podmínkách EU. 

Paradoxně v daném období, se tedy vyšší tempo růstu cen produktů v NČS z 
hlediska utváření srovnatelných podmínek konkurence na evropském trhu projevoval jako 
prvek a faktor negativně ovlivňující konkurenceschopnost výrobců z nových členských zemí, 
což se projevilo i v konkrétním poklesu poptávky ve vertikále a následně omezením 
produkce.  

Koncept SZP v perspektivě do roku 2020  
V rámci reformních procesů SZP se měnily i užité nástroje. Postupně rostla role nástrojů 

typu cílených transferů (přímých plateb) v podpoře důchodu zemědělských výrobců a k 
významnému růstu programového (ko)financování účelově orientovaných individuálních 
projektů v rámci Programů rozvoje venkova. Prakticky tak, na základě využití rozpočtových 
transferů, dochází k růstu redistribuce důchodu od městských k venkovským regionům. 
Současně ukazuje složitost naplňování původní strategie jednotné SZP, která dnes již spíše 
v podobě rámce, musí být řešena ve stále výrazněji výkonnostně, strukturálně i co do úrovně 
finanční podpory diferencované výrobní základně zemědělství 27 členských zemí.  
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Změny přístupů v podpoře evropského zemědělství spojené s rozdílnými koncepty v 
tvorbě nástrojů a v proporci jejich uplatnění v systému od roku 1980 s uplatněním záměrů 
projekce řešení i úrovně a struktury výdajů do roku 2020 jsou spolku se zachycením 
jednotlivých fází rozšiřování EU znázorněny v následujícím schématu na obrázku 2. 
     

  
Obr. 2:  Úroveň a struktura výdajů na SZP v období 1980 – 2020  (mld. €) 

Zdroj: EK, DG Agri 
 

Při pokračování základní koncepce systému financování SZP na bázi dvou pilířů, dochází 
k dalšímu otevírání možnosti jednotlivých členských států uplatnit vlastní vizi a konkrétní 
strategii dalšího rozvoje zemědělství. Vychází z analýz a identifikace úlohy současného 
zemědělství; kterou vymezuje pro oblast  

• hospodářskou (dostatek potravin, stabilita cen, vliv hospodářské krize), 
• životního prostředí (emise skleníkových plynů, degradace půdy, kvalita vody a 

ovzduší, ochrana přírodních stanovišť, biodiverzita) 
• územního rozvoje (vitalita venkovských oblastí, rozmanitost v zemědělství EU). 
Předpoklady jsou vytvářeny v obou pilířích SZP. V oblasti přímých plateb, kde kromě 

kroků ke sjednocení na národní, resp. regionální, úrovni a povinnosti jejich „ozelenění“ budou 
podstatně výrazněji promítána kriteria cross compliance při možnosti výběru „citlivých“ 
komodit pro podporu v okruhu „dobrovolných“ plateb se znovu diskutují formy řešení podpory 
oblastí s přírodními omezeními. S tím by měla být spojena i větší flexibilita užití národní 
obálky určené pro přímé platby. 

Do popředí v celkové strategii a volbě priorit se však dostávají výzvy spojené s potřebou 
systematického řešení předpokladů růstu konkurenceschopnosti evropského zemědělství na 
světové scéně. Tyto problémy byly v předcházejících fázích reforem a stavby celkového 
rámce vnímány spíše jako doplnění mozaiky postupně se měnících nástrojů podporujících 
vizi evropského modelu multifunkčního zemědělství.  

Ve strategii rozvoje evropského zemědělství do roku 2020 se však 
konkurenceschopnost, hledání a podpora efektivních cest k jejímu zvyšování, stává jednou z 
klíčových priorit. Jako strategicky rozhodující pro růst konkurenční výhody jsou specifikovány 
tři základní předpoklady, založené na  

• výhodách z rozsahu (the economy of scale competitive wedge) 
• růstu kvality produktu (the quality-based competitive wedge) 
• rozvoji a využití inovací (the innovation-based competitive wedge). 
Jejich naplnění je podmíněno nejen volbou vhodných ekonomických nástrojů 

umožňujících citlivěji reagovat na vývoj světového trhu včetně kroků k omezování dopadů 
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rizik, ale i vyšším respektováním prostředí agrobyznysu a v důsledku toho i posílením pozice 
zemědělců a potravinářů v rámci komoditních vertikál a sítí.  
 
Shrnutí a závěry  

Se zavedením dalších kroků v utváření rámce SZP pro nastávající období lze očekávat 
další decentralizace SZP z hlediska rozhodování členských zemí o směrování podpory v 
rámci vymezených limitů finančních prostředků v unijním a národních rozpočtech. Týká se 
jak volby kritérií, tak i proporcí v rozdělení finančních prostředků do rozhodujících okruhů 
zahrnujících nejen zemědělskou výrobu, ale i řadu aktivit ve svém důsledku zlepšujících 
kvalitu života na venkově. Tím odpovídá kladně i na otázku, zda připravovaný rámec dává 
možnost jednotlivým zemím uplatnit vlastní strategii odpovídající podmínkám současného i 
budoucího rozvoje tohoto sektoru.  

Řešení socioekonomických souvislostí vyplývajících nejen z obecných specifik 
zemědělství, ale i z institucionálních otázek a historicky daných rozdílů v úrovni jeho 
výrobně-technické základny i celkovém uspořádání hraje z hlediska smysluplné 
implementace jednotného rámce v zemích EU 27 stále významnější roli. To klade vysoké 
nároky již na samotnou a objektivní analýzu dosavadního vývoje jako neopominutelného 
východiska pro tvorbu strategie obecně a pro konkrétní členskou zemi, v tomto případě ČR, 
zvláště. Jen pro příklad: z analýzy technickoekonomické efektivnosti odvětví vyplývá, že 
současná úroveň produktivity našeho zemědělství se pohybuje na 70 až 75 % úrovně 
produktivity původní EU 15 a je ještě podstatně nižší oproti zemím, jejichž produkce 
rozhodující měrou ovlivňuje světový trh potravin. Z hodnocení dosavadní implementace SZP 
je zřejmé zejména nedostatečné využití možnosti systematické podpory modernizace 
zemědělské výroby, včetně podpory inovací (a to nejen technologických) jako předpokladu 
úspěšnosti podniku v optimalizaci nákladů směřující k naplnění cenových i kvalitativních 
kriterií v horizontálních i vertikálních souvislostech agrobyznysu. Toto „neřešení“ podstatně 
omezilo možnost podniků nejen navazovat dlouhodobější produktivní vztahy v podmínkách 
konkurenčních a inovačně orientovaných trhů a zapojit se do konkurenceschopných vertikál, 
ale využít i přirozenou vazbu struktury výroby a kvality přírodních zdrojů. Obdobně 
podceněna byla úloha zpracovatelských fází (potravinářského průmyslu) obecně umožňující 
realizovat přidanou hodnotu u zemědělských surovin domácího původu a tím prosazovat 
lepší postavení prvovýroby v komoditních vertikálách. Dalším problémem je i jednoznačná 
prioritizace podniků v horších agroekologických podmínkách a dalších znevýhodněných 
oblastech, zdůvodňovaná přínosem mimokomoditních (často i quasi environmentálních) 
funkcí, a to nejen v rámci opatření osy 2 PRV 

Nezbytnost vytvořit prostor a podmínky pro rozvoj takových subjektů, které mají 
předpoklady úspěšně konkurovat v soutěži o zapojení do perspektivních komoditních vertikál 
a evropských a světových potravinových sítí, je v této fázi více než aktuální. Týká se posílení 
naší pozice i na jednotném vnitřním trhu EU, která by umožnila vytvořit nové příležitosti pro 
růst, investice a pracovní příležitosti v prostředí dynamizujícího se světového agrobyznysu a 
tím i zlepšení podmínek na venkově v dlouhodobějším časovém horizontu.  

Příspěvek byl zpracován v rámci Výzkumného záměru MSM 6215648904 Česká 
ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v 
nových podmínkách integrovaného agrárního trhu jako součást řešení Tematického směru 
04 Vývojové tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních 
řetězců a potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky.   
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Rozšířená nabídka výuky jazyků jako cesta ke zvýšení 
konkurenceschopnosti absolventů 

Extended offer of language training as a way to increase 
competitiveness of graduates 

Jitka Brešová 

Abstrakt 
Z důvodu snahy FRRMS kvalitně vybavit studenty po jazykové stránce v zájmu jejich co 
nejlepšího uplatnění v institucích regionálního rozvoje  byla v akademickém roce 2011/2012 
výuka jazyků na ÚJKS FRRMS rozšířena o arabštinu, která patří k nejobtížnějším jazykům a 
jejíž studium je velmi časově náročné. Při výuce klasickou metodou je totiž nutné nejdříve 
alespoň zčásti zvládnout arabské písmo, potom se teprve přistupuje k výuce slovní zásoby a 
gramatiky; schopnosti konverzovat dosahují studenti až po delší době, což je může od studia 
odradit. Vzhledem k nízké hodinové dotaci a potřebě dosáhnout co nejrychlejších výsledků 
vypracovaly učitelky Centra jazykové přípravy Univerzity obrany novou metodu, která spojuje 
od počátku výuku písma s výukou slovní zásoby a jednoduchých frází, a to s minimálním 
použitím gramatiky. Vzhledem k tomu, že tato metoda se v prvním roce použití osvědčila, 
navázal ÚJKS FRRMS Mendelovy univerzity spolupráci s CJP UO; v rámci této spolupráce 
bude uvedená metoda uplatněna ve výuce u studentů Mendelovy univerzity, bude doplněna 
o nahrávky, další cvičení a testy a na konci akademického roku bude provedeno 
vyhodnocení její úspěšnosti.  

Klíčová slova 
arabština, moderní spisovná arabština, nová metoda výuky, mezinárodní komunikace, výuka 
cizích jazyků  

Abstract 
Due to the effort of the Faculty of Regional Development and International Studies to equip 
our students with the best language skills and to help them in their work for institutions of 
regional development, the Department of Foreign Languages and Cultural Studies of the 
Faculty of Regional Development and Cultural Studies of Mendel University started to teach 
a new language in the academic year 2011– 12 which is Arabic. Modern Arabic belongs to 
the most difficult world languages and its study is very time consuming. When learning 
Arabic with classical methods, students first have to master at least some of the letters of the 
Arabic alphabet to start learning basic words and phrases and they start to speak only after a 
longer time, which can discourage them. Considering the low number of lessons and the 
need to obtain results in quite a short time, the teachers of the Language Training Centre of 
the University of Defence designed a new teaching model which presents some basic words 
and phrases from the very beginning of the course, using only a minimum of grammar. 
Considering the fact that after the first year the new method proved to be successful, the 
Language Institute of Mendel University established co-operation with the Language Training 
Centre of the University of Defence. In the framework of this co-operation, the new method 
will be applied at Mendel University and at the end of the academic year the results will be 
evaluated. 
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Key words 
Modern Standard Arabic, new teaching method, international communication, teaching 
foreign languages  

Úvod  
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně klade 

velký důraz na výuku cizích jazyků. Bezpochyby nejdůležitějším jazykem pro mezinárodní 
komunikaci je angličtina, kterou lze v poslední době lze označit za „lingua franca“, tedy jazyk, 
který slouží k dorozumívání mluvčích, jejichž mateřský jazyk je jiný než angličtina; pro naši 
zemi je velmi důležitým jazykem rovněž němčina, a to z důvodu sousedství dvou rozvinutých 
německy mluvících zemí, Rakouska a Německa. Fakulta regionálního rozvoje však věnuje 
pozornost i dalším jazykům, jako je francouzština, ruština, španělština, a od akademického 
roku 2011/2012 studentům nově nabízí i arabštinu a čínštinu. Kurzy těchto jazyků jsou – na 
rozdíl od ostatních jazyků – určeny začátečníkům a jejich cílem je umožnit studentům, kteří 
se v rámci studia, nebo po jeho ukončení v rámci svých studijních či pracovních povinností 
dostanou do Číny nebo do arabsky mluvících zemí, aby se domluvili alespoň v základních 
životních situacích a mohli případně navázat kontakt s místním obyvatelstvem, případně aby 
byli schopni alespoň základní konverzace s eventuálním arabským nebo čínským klientem. 
Kurzy jsou otevřeny studentům jak bakalářského, tak i navazujícího magisterského studia a 
mohou je navštěvovat nejen studenti FRRMS, ale rovněž studenti ostatních fakult. Náš 
příspěvek se bude zabývat výukou arabštiny a jejími metodami. 

Cíl a metodika 
Cílem příspěvku je informovat o metodách výuky arabštiny v České republice a ukázat 

nové trendy ve výuce, které by měly přispět k jejímu zefektivnění. V první části příspěvku 
podrobněji popíšeme současné metody výuky arabštiny a poukážeme na jejich zápory. Dále 
pak popíšeme novou metodu výuky zaváděnou na Univerzitě obrany v Brně, jejímž cílem je 
zefektivnit výuku a přinést co nejrychlejší výsledky zvláště v kurzech arabštiny s nízkou 
hodinovou dotací. Tato metoda bude v akademickém roce 2012/2013 používána rovněž na 
FRRMS, v závěru akademického roku budou její výsledky vyhodnoceny a porovnány 
s výsledky výuky prováděné klasickou metodou.  

Výsledky a diskuze 
Výuka arabština má v České republice poměrně dlouhou tradici, i když je výuka tohoto 

jazyka omezena pouze na několik institucí - především je to Filozofická univerzita Karlovy 
univerzity a pražská Státní jazyková škola; kromě toho výuka arabštiny probíhala od konce 
sedmdesátých let do konce osmdesátých let na Vojenské akademii Antonína Zápotockého 
v Brně. Po revoluci 1989 zájem o arabštinu ve vojenském prostředí na více než deset let 
ochabl a teprve po roce 2000 se začaly objevovat nepravidelné kurzy arabštiny pro 
důstojníky, později pro studenty; vzhledem k narůstajícímu zájmu studentů o tento jazyk byla 
výuka arabštiny v akademickém roce 2011/2012 na vysoké vojenské škole (dnes Univerzitě 
obrany) v Brně obnovena; k obnovení výuky arabštiny došlo tedy ve stejném akademickém 
roce, kdy byla výuka arabštiny v rámci rozšíření nabídky jazyků zahájena i na naší fakultě a 
je celkem logické, že vyučující arabštiny na těchto školách, které se setkaly již ve výše 
uvedené výuce arabštiny v osmdesátých letech, navázaly spolupráci. 

1. Arabština, její obtížnost a rozdělení  

1.1 Obtížnost arabštiny 
Ve srovnání s jinými jazyky patří arabština k těm nejobtížnějším. Pracovníci Foreign 

Service Institute (FSI), americké vládní instituce pro výuku důstojníků, diplomatů a personálu 
pro práci v zahraničí, provedli srovnání obtížnosti cizích jazyků podle toho, kolik hodin studia 
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anglický mluvčí potřebuje pro dosažení stupně 3 ve čtení a mluvení. Podle jejich klasifikace 
dosáhla arabština nejvyššího stupně obtížnosti (5) spolu s mandarínskou čínštinou, 
japonštinou a korejštinou. Podle této klasifikace anglický mluvčí potřebuje 88 týdnů (2200 
hodin) k tomu, aby dosáhl uvedené úrovně. Pro srovnání – čeština má v klasifikaci FSI 
stupeň 4 se 44 týdny a 1100 hodinami studia. Do nejvyšší kategorie obtížnosti řadí arabštinu 
i různé internetové zdroje.  

Pokud srovnáme počet hodin potřebný podle FSI pro dosažení úrovně 3 v arabštině 
s počtem hodin, které máme k dispozici ve výuce arabštiny na FRRMS, kde je v současné 
době výuka maximálně dvousemestrová, tj 2x 13 týdnů po 2 hodinách, tedy 52 vyučovacích 
hodin, je zjevné, že i s přihlédnutím k nutnosti samostudia se studenti v rámci této výuky 
mohou naučit pouze základy jazyka. Z toho důvodu je nutné, aby použitá metoda výuky byla 
co nejefektivnější. 

1.2 Moderní spisovná arabština versus klasická arabština a dialekty 
Arabština je semitský jazyk, patří k afroasijským jazykům. Je úředním jazykem v 26 

zemích a je také jedním z 6 jazyků OSN. Arabsky mluví podle různých zdrojů 206–323 
miliónů lidí a jako liturgický jazyk ji používá více než 1 miliarda lidí. 

Arabština má tři základní podoby: moderní spisovnou arabštinu, klasickou arabštinu a 
dialekty. Moderní spisovná arabština (MSA) je jazykem, který spojuje celý arabský svět a je 
víceméně jednotná; MSA je jazykem psaného projevu v arabském světě; jsou jí psány knihy, 
denní tisk, časopisy, obchodní korespondence. MSA má i mluvenou formu, která se používá 
především v médiích, filmech atd. Klasická arabština je jazykem islámu a je základem pro 
MSA; klasická arabština je však prakticky mrtvým jazykem, který se již dále nevyvíjí, zatímco 
MSA je živým jazykem, který se stále vyvíjí a o jejíž formu pečuje např. Akademie arabského 
jazyka v Káhiře, akademie damašská či bagdádská. Dialektů je mnoho a liší se od MSA jak 
ve slovní zásobě, tak v gramatických strukturách; některé dialekty se liší navzájem tak, že si 
jejich mluvčí téměř nerozumějí. 

Z uvedených informací vyplývá, že moderní spisovná arabština umožní domluvu 
v celém arabsky mluvícím světě, proto výuka arabštiny na FRRMS stejně jako na Univerzitě 
obrany je zaměřena na MSA. 

2. Vyučovací metody v kurzech arabštiny  

2.1 Běžně používané metody výuky arabštiny 
Současné metody výuky arabštiny (když ponechám stranou čistě konverzační kurzy 

typu Arabsky 15 minut denně, které se zaměřují na mluvenou podobu jazyka a výukou písma 
se vůbec nezabývají) se příliš neliší od metod používaných v dřívějších dobách. Studenti se 
nejdříve musí naučit alespoň část arabské abecedy (28 hlásek, z nichž většina má 4 tvary – 
počáteční, středový, koncový a samostatný, často navzájem dosti odlišné), a pak se teprve 
začíná s výukou slovní zásoby a gramatiky, přičemž se používá tradiční gramaticko-
překladatelská metoda. To znamená, že počáteční fáze výuky arabštiny je velmi zdlouhavá, 
nepřináší v potřebném časovém horizontu viditelný pokrok a může některé studenty odradit. 
Proto se učitelky z Univerzity obrany rozhodly změnit přístup k výuce arabštiny a vytvořit 
vlastní metodu, která by studentům v co nejkratším čase umožnila alespoň jednoduchou 
konverzaci. 
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2.2 Nová metoda výuky arabštiny 
Nová metoda výuky arabštiny, která byla v akademickém roce 2011/2012 poprvé 

zavedena na Univerzitě obrany v Brně, vychází z myšlenky, že základní slovní zásoba a 
jednoduché věty mohou být vyučovány od samotného začátku výuky s minimální znalostí 
gramatiky nebo s použitím zjednodušených gramatických pravidel. Základním omezením ve 
výuce je to, zda studenti znají příslušná písmena. Autorky tedy vybírají pouze slova a fráze 
složené z písmen, která již byla probrána. U těchto slov pak rozhodují, zda je použijí pouze 
k nácviku psaní a čtení, nebo zda je začlení do cílové slovní zásoby a frází. 

Konkrétně se s výukou základní slovní zásoby a frází začíná již od 2. lekce, přičemž 1. 
lekce je věnována úvodní informaci o jazyce a nácviku psaní a čtení prvních tří souhlásek a 
vokalizace. Již ve druhé lekci, kde se studenti naučí psát další tři souhlásky a některé 
potřebné znaky, se studenti učí slovíčka jako otec, dcera, syn, dům, dveře a na konci 2. 
lekce jsou studenti schopni použít jednoduchá spojení a věty, jako: Kde je dům? Kde je můj 
syn/ moje dcera? a další; v dalších lekcích se studenti postupně učí psát další písmena a 
zároveň se učí slovíčka a fráze, v nichž používají naučená písmena. Autorky v těchto 
úvodních lekcích nepoužívají gramatické výklady, využívají např. toho, že v přítomném čase 
má arabština jmennou větu bez spony (Kde je dům? = Kde dům?), některá slovesa 
v konkrétních tvarech se studenti učí jako slovíčka, autorky metody využívají rovněž toho, že 
přivlastňování se v arabštině vyjadřuje jednoduchými příponami atd. Fakt, že studenti jsou od 
samého začátku studia schopni tvořit jednoduché praktické věty, jistě velmi zvyšuje jejich 
motivaci. Učební texty existují v elektronické podobě v Moodlu Univerzity obrany a jsou 
doplňovány krátkými videosekvencemi na procvičování výslovnosti a na seznámení 
s reáliemi arabských zemí (nahrávky jsou stažené z Internetu).  

Příprava takovéto výuky je však velmi náročná, neboť vyžaduje vypracování zcela 
nových materiálů. Z existující učebnice Základy moderní spisovné arabštiny, dostupné na 
trhu, a skript Praktická cvičení z Moderní spisovné arabštiny, která vytvořily učitelky 
Univerzity obrany, je možné využít jen některá cvičení. V této chvíli je připraveno 10 lekcí 
nové metody, které pokryjí přibližně 3 semestry výuky. 

Shrnutí 
Nová metoda výuky arabštiny byla poprvé použita na Univerzitě obrany v akademickém 

roce 2011/2012. Její autorky si na začátku této výuky položily pět otázek: 
1. Je možné učit zároveň písmo i slovní zásobu za použití velmi omezených gramatických 

pravidel? 
2. Jsou studenti schopni se učit obě věci zároveň? 
3. Je tento způsob výuky/ studia motivující pro učitele/ studenty?  
4. Má tato metoda nějaká omezení? 
5. Přinesla tato metoda nějaké neočekávané výsledky? 

Ke získání odpovědí na uvedené otázky si učitelky jednak dělaly po každé hodině 
poznámky, jednak na konci akademického roku zjišťovaly názor studentů pomocí dotazníku.  
Z jejich výzkumu jednoznačně vyplynulo, že současná výuka písma, slovní zásoby a velmi 
omezené gramatiky je zcela určitě možná a že studenti jsou schopni takovouto výuku 
zvládat, i když jejich individuální úroveň je různá. Metoda se ukázala jako velmi motivující pro 
studenty, kteří vyjádřili názor, že výuka splnila jejich očekávání. Základním omezením se zdá 
být nízká hodinová dotace, kterou ovšem nelze změnit. Nová metoda přinesla i některé 
nečekané výsledky; vzhledem k tomu, že výuka gramatiky byla omezena na minimum, 
studenti si gramatická pravidla z naučených frází a spojení odvozovali sami a snažili se je 
aplikovat, někdy však chybně. Dalším problémem byla interference mateřského jazyka, která 
vedla např. ke špatnému používání rodu a problémům s neexistencí slovesa „mít“ 
v arabštině. 

Vzhledem k pozitivním výsledkům této metody a její jednoznačné vhodnosti pro výuku 
s malou hodinovou dotací byla navázána spolupráce Ústavu jazykových a kulturních studií 

19



FRRMS Mendelovy univerzity s Centrem jazykové přípravy Univerzity obrany (CJP UO). 
V rámci této spolupráce bude ve výuce arabštiny na naší škole v akademickém roce 
2012/2013 použita tato nová metoda; ÚJKS zajistí za pomoci arabského doktoranda 
provedení nahrávek k jednotlivým lekcím a doplnění dalších cvičení a kontrolních testů a na 
konci akademického roku 2012/2013 provede vyhodnocení této metody, které předá CJP UO 
a projedná s autorkami další možné úpravy a doplnění. 

Uvedené rozšíření výuky má za cíl přispět ke kvalitnímu vybavení studentů po jazykové 
stránce v zájmu jejich co nejlepšího uplatnění v praxi, především v institucích regionálního 
rozvoje. 
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Kvalita vzdělávání očima absolventů FRRMS - analýza
průzkumu spokojenosti a perspektivy rozvoje

 
Quality of education percieved by absolvents of FRRMS – 

analysis of survey on educational satisfaction and 
perspectives of further development 

 
Jiří Čeněk, Helena Pavlíčková 

 
Abstrakt: 
 
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií od roku 2011 udržuje kontakt se svými 
absolventy - bakaláři  a proto se v letošním roce zopakovalo již podruhé dotazníkové šetření 
zaměřené na spokojenost absolventů s kvalitou výuky. Cílem tohoto výzkumu je podat 
zprávu o tom, jak absolventi vnímají absolvované studium v řadě aspektů, počínaje skladbou 
studijních plánů, důležitosti jednotlivých předmětů, kvality jejich obsahu  i kvality pedagogů a  
v neposlední řadě jak hodnotí s odstupem celkové studium na FRRMS. Data pro naše 
šetření byla sbírána na v létě 2012. Rádi bychom je porovnali s výsledky z loňského roku a 
nastínili i možné perspektivy rozvoje studia na FRRMS. 
 
Klíčová slova: 
Dotazník, kvalita studia, absolventi, spokojenost se studiem 
 
Abstract: 
 
Faculty of regional development and international relations stays since 2011 in touch with its 
graduates. We have conducted a survey focused on satisfaction of bachelor degrese 
graduates with education at FRRMS, which follows similar survey conducted in year 2011. 
The goal of this research is to ascertain the percieved quality of the education at FRRMS by 
the graduates. The survey covers various aspects of the education: the composition of the 
courses within study programs, quality of the content of the courses, quality of lecturers and 
overall evaluation of the studying at FRRMS. Data for our research were gathered during the 
summer of 2012. We have compared currrent results with the results from ther previous year 
and outlined perspectives of further development of the education at FRRMS. 
 
 
Key words: 
Questionnaire, quality of studies, graduates, satisfaction with education 
 
Úvod 

Hodnocení kvality studia v rámci terciálního vzdělávání je možné provádět celou 
řadou způsobů a metod jako jsou např. posouzení nezávislými experty, testováním znalostí a 
kompetencí studentů, případně dotazníkovým šetřením absolventů dané vysoké školy. 

Právě tuto poslední zmíněnou formu hodnocení jsme již podruhé volili při svém 
průzkumu posouzení a zhodnocení celkové spokojenosti studentů s absolvovanou vysokou 
školou, posouzení celkové kvality studia, jednotlivých předmětů, organizace studia a celé 
řady dalších aspektů, které se studiem souvisí. 

Důvodů, které vedou k realizaci obdobných průzkumů je celá řada. Mezi základní 
patří především zvyšující se konkurence vysokých škol i studijních oborů. Dále jsou to 
aspekty spokojenosti studentů, kteří jistě vyžadují určitou kvalitu vzdělávání, jde i o zjištění 
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vnímané prestiže dané vysoké školy a na základě zjištění i zlepšení image fakulty a 
zviditelnění se. 

Míra (ne)spokojenosti studentů je dále důležitá pro každou vysokou školu nejen kvůli 
zjištění důležitých podkladů pro vnitřní restrukturalizaci studia (reakreditace), ale přispívá i 
k celé řadě změn v rámci organizace studia (náměty studentů k časové posloupnosti studia), 
kontaktu se studijním oddělením a v neposlední řadě by měla přispívat i ke zlepšení vnímání 
instituce širší veřejností a naplnění očekávání a potřeb studentů. 

Vzhledem k tomu, že naše fakulta je relativně velmi mladá a „vyprodukovala“ teprve 
druhé absolventy – bakaláře, je ještě brzy na další aspekt hodnocení kvality studia, který 
úzce souvisí s uplatněním absolventů na trhu práce. 

V příštích letech chceme určitě naše šetření rozšířiti právě o otázky uplatnitelnosti 
našich absolventů – tentokrát i magisterského navazujícího studia, protože teprve uplatnění 
absolventů opravdu výrazně vypovídá zpětně o kvalitě a zaměření daného vysokoškolského 
studia. 

Text příspěvku se nejprve stručně věnuje metodologické části průzkumu, dále 
obsahuje analýzu odpovědí respondentů a v závěru shrnuje nejdůležitější výsledky a zjištění. 
 
Metodika šetření a výzkumný soubor 

V rámci průzkumu reflexe vzdělávání na FRRMS bylo osloveno celkem 179 absolventů 
fakulty FRRMS MENDELU, kteří složili v LS 2011 státní bakalářskou zkoušku. Absolventům 
byl elektronickou formou zaslán průvodní dopis se základními informacemi o průzkumu, 
ujištění o jeho anonymitě a odkaz na internetové stránky, kde bylo možné průzkum online 
vyplnit. Dotazník obsahoval celkem 77 otázek, z toho bylo celkem 11 otázek otevřených a 68 
otázek uzavřených či polootevřených (z nich 52 otázek se týkalo spokojenosti s jednotlivými 
předměty). Dotazník pokrýval tyto tematické celky: 

1. Spokojenost s organizací studia a návrhy na zlepšení organizace 
2. Spokojenost s prostorami pro studium a vybavením fakulty 
3. Spokojenost s kvalitou studia 
4. Kvalita jednotlivých absolvovaných kurzů a jejich prospěšnost pro praxi 
5. Spokojenost s odborností vyučujících a jejich přístupem 
6. Náročnost studia na FRRMS a celková spokojenost se studiem 
7. Ochota zůstat s FRRMS nadále v kontaktu (klub absolventů) 
8. Sociodemografické charakteristiky respondentů 

 
Základní soubor – absolventi jaro 2012 
Popisné charakteristiky základního souboru podle oborů a pohlaví jsou uvedeny v tabulce 
č. 1. 

Tab. č. 1: Počet absolventů podle pohlaví a oborů. 

 
muž žena celkem 

B-MTS 2 8 10 
B-

MTSA 0 5 5 
B-RR 21 132 153 

B-RRA 6 5 11 
Celkem 29 150 179 

 
Výzkumný soubor 

Návratnost vyplněných dotazníků byla 32 %, což znamená oproti roku 2011, kdy byl 
průzkum proveden poprvé, pokles v návratnosti o 11 %. 

Z hlediska věkového rozložení byla většina (52 %) respondentů ve věku 22 let, 41 % 
respondentů bylo v době vyplnění dotazníku 23 či 24 let. Z hlediska pohlaví respondentů 
počet žen (89 %) jednoznačně převyšoval počet respondentů mužského pohlaví. Celkem 8 
(15 %) respondentů absolvovalo na FRRMS studijní programy Mezinárodní teritoriální studia 
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či International Territorial Studies, 46 (85 %) respondentů pak programy Regionální rozvoj 
nebo Regional Development. 

K analýze získaných dat bylo použito metod deskriptivní statistiky, odpovědi na 
otevřené otázky byly zpracovány kvalitativním způsobem. 

V tomto příspěvku jsou z důvodu rozsahu uvedena pouze některá zjištění, vybrána 
byla zejména ta z nich, u kterých došlo k posunům ve spokojenosti oproti průzkumu 
provedeném v roce 2011. 
 
Výsledky šetření 
1. Spokojenost s organizací studia a návrhy na zlepšení organizace 
Porovnání spokojenosti absolventů s organizací studia je uvedeno v grafu 1. 
 

 
Graf č. 1: Spokojenost s organizací studia. 

 
Z grafu je patrné bimodální rozložení odpovědí v obou sledovaných obdobích, kdy 

cca tři čtvrtiny respondentů volily buď odpověď „Spíše spokojen(a)“, či odpověď „Spíše 
nespokojen(a)“. V roce 2012 lze pozorovat mírný nárůst respondentů, kteří byli s organizací 
studia velmi a spíše spokojeni (dále je tato skupina označována pouze jako skupina 
„spokojeni“) – ze 45 % na 49 %. 
Připomínky k organizaci: 

- Příliš předmětů v 6. semestru (zatěžující je zejména masivní seminární práce na 
Přípravě a řízení projektů) – proč to nepřesunout třeba do 5.? Studenti mají problém 
stíhat se učit na SZZ a psát BP. 

- Příliš náročné předměty ve 4. semestru (stížnosti na to, že tak náročné předměty jako 
je Mikroekonomie a Statistika jsou v jednom semestru) 

- Celkově nejvíce připomínek je k nerovnoměrnému rozložení studia v jednotlivých 
semestrech (málo 1 ročník, 3. a 5. semestr, hodně 4. a 6.) 

- Další připomínky se týkají návaznosti a skladby předmětů (duplicita předmětů 
v oblasti ochrany ŽP, zbytečné předměty Lesy a Zemědělství). 

K těmto zjištěným výsledkům, které se mj. objevily v naprosto stejné podobě již 
v loňském průzkumu spokojenosti studentů dlužno podotknout, že právě díky těmto 
poznatkům přistoupilo vedení fakulty již v loňském roce při podávání reakreditačního spisu 
pros studijní program Regionální rozvoj, tak i v letošním roce při podávání reakreditačního 
spisu pro Mezinárodní teritoriální studia k řadě časově-organizačních zásahů, které 
znamenaly právě reakci na požadavky studentů (příliš mnoho předmětů v posledním 
semestru a nerovnoměrné zatížení studijní zátěží v jednotlivých předmětech). 

Můžeme tady konstatovat, že většina zmíněných připomínek studentů, kteří absolvovali 
studium ještě před restrukturalizací studia je do budoucna již bezpředmětná a vyřešená. 
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2. Spokojenost s prostorami pro studium a vybavením učeben 
Respondenti byli s prostorami pro studium a s vybavením učeben ve své většině 

spokojeni. Mezi navrhovanými změnami a připomínkami se v této oblasti objevovaly zejména 
požadavky na lepší vybavení fakultní knihovny literaturou, navýšení počtu a kvality počítačů 
ve studovně (případně zavedení wi-fi připojení v prostorách studovny a prostorů v přízemí 
budovy), zlepšení hygienických podmínek na toaletách a prodloužení otevírací doby fakultní 
menzy do odpoledních a večerních hodin. 
3. Spokojenost s kvalitou studia 

Spokojenost absolventů s celkovou kvalitou studia byla zaměřena jak na vnímání 
nabytých teoretických znalostí, tak získání praktických dovedností a zkušeností. Odpovědi 
respondentů na obě otázky jsou uvedeny v grafech 2 a 3. Oproti loňskému průzkumu došlo 
v roce 2012 k úpravě škál spokojenosti s kvalitou studia. V obou otázkách byla vypuštěna 
možnost „Zcela nedostačující“ a to z toho důvodu, že varianta odpovědi nebyla respondenty 
příliš označována. 

 

 
Graf č. 2: Spokojenost s nabytými teoretickými znalostmi. 

 
Mezi absolventy z let 2011 a 2012 došlo k mírnému posunu v hodnocení vybavenosti 

teoretickými znalostmi. Zatímco 25 % absolventů z roku 2011 hodnotí teoretickou 
vybavenost jako neúplnou či spíše nedostačující, v roce 2012 je to již jen 21 %. Zároveň o 
hodně více absolventů z roku 2012 hodnotí teoretickou vybavenost jako nadbytečnou (15 % 
proti 2 % v roce 2011). 

Názory studentů, že vysoká škola jim nabízí až nadbytečnou úroveň teoretických 
znalostí na úkor znalostí praktických (viz graf č.3) jsou velmi časté a v drtivé většině 
průzkumných anket tohoto typu zaznívají, takže nás nijak nepřekvapily. 
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Graf č. 3: Spokojenost s praktickými dovednostmi a zkušenostmi. 

 
Zhruba čtvrtina absolventů (24,5 %) hodnotí v roce 2012 vybavenost praktickými 

dovednostmi jak dostačující (či nadbytečnou), více jak dvě třetiny absolventů (68 %) ji 
hodnotí jako neúplnou či nedostačující, což je pokles oproti roku 2011, kdy nespokojenost 
s praktickou vybaveností dosahovala 73 %. 
4. Kvalita jednotlivých absolvovaných předmětů a jejich prospěšnost pro praxi 

Tato část vychází z  odpovědí na otevřené otázky, kdy byli absolventi požádáni o výběr 
pěti předmětů, které považují za: 

a) nejvíce prospěšné pro budoucí praxi 
b) zbytečné s ohledem na budoucí uplatnění 
Na tomto místě je třeba upozornit na nedostatek naší studie. V internetovém dotazníku 

chybí identifikační otázka na obor studia. Nelze tedy přiřadit výběr jednotlivých kurzů ke 
konkrétním oborům. Je pravděpodobné, že například u kurzů společného základu jinak 
hodnotili prospěšnost absolventi Regionálního rozvoje a jinak absolventi Mezinárodních 
teritoriálních studií. U oborově specifických předmětů jsou zvýhodněny (v případě 
prospěšnosti) předměty studijního programu Regionální rozvoj – studovalo je relativně více 
studentů, než kurzy oborově specifické pro program Mezinárodní teritoriální studia. 
Následující tabulky obsahují absolutní četnosti předmětů uváděných jako prospěšné a 
zbytečné pro budoucí praxi. 

Tabulka č. 2: Předměty prospěšné pro budoucí praxi. 
Předměty N 
Příprava a řízení projektů 26 
Regionální politika 25 
Podniková ekonomika 21 
Regionální ekonomika 15 
Podnikové finance 14 
Makroekonomie 10 
Manažerská psychologie 10 
Marketing v RR 9 
Světový jazyk 8 
Management v RR, Teorie RR, Živnostenské 
podnikání 6 

 
Sedm z celkem dvanácti předmětů, které byly v letošním šetření považovány za 

nejprospěšnější pro budoucí praxi, se vyskytuje i mezi nejprospěšnějšími předměty z roku 
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2011. Nově jsou za vysoce prospěšné považovány předměty Makroekonomie a Marketing 
v regionálním rozvoji.  

Tabulka č. 3: Předměty nadbytečné pro budoucí praxi. 
Přeměty N 
Informační systémy 22 
Zemědělství 14 
Lesy v RR 12 
Regionální sociologie 11 
Tvorba a ochrana krajiny 8 
Ekologie/krajinná ekologie 7 

 
V rámci předmětů, které jsou absolventy považovány spíše za nadbytečné, jsme 

rovněž reagovali na výsledky u této otázky již v minulém roce, a i když letošní výsledky 
(=předměty) u této otázky jsou obdobné, jako vloni, předpokládáme, že do budoucna se 
částečně řeší. 

Především se to týká předmětu Informační systémy, jehož koncepci včetně 
vyučujících jsme od letošního akademického roku kompletně změnili. Nově je tento předmět 
vyučován dvousemestrově a s inovovaným obsahem. Obdobně např. předmět Ekologie je 
nově transformován do předmětu Základy environmentalistiky a vyučován novým lektorem. 
Také předmět Regionální sociologie získal novou podobu i nového vyučujícího. 
 
5. Spokojenost s přístupem a odborností vyučujících 

Respondenti se vyjadřovali k odborným kvalitám vyučujících a také k jejich celkovému 
přístupu ke studentům – k jejich vstřícnosti a ochotě studentům věnovat čas. Výsledky jsou 
shrnuty v grafech 4 a 5. 
 

 
 

Graf č. 4: Přístup vyučujících ke studentům. 
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Graf č. 5: Odbornost vyučujících. 

 
Z obou grafů je patrný pozitivní trend jak ve vnímání přístupu, tak odbornosti 

vyučujících. V obou případech roste podíl respondentů, kteří považují vyučující za velmi 
vstřícné, resp. vysoce odborně vybavené a zároveň klesá podíl absolventů považujících 
vyučující za nevstřícné a málo odborně vybavené, resp. studentů, kteří nebyli schopni 
přístup a odbornost vyučujících posoudit. 
 
 
 
6. Náročnost studia na FRRMS a celková spokojenost se studiem 
 

 
 

Graf č. 6: Náročnost studia. 
 

Ve sledovaném období lze vysledovat pokles studentů, kteří vnímají studium na 
FRRMS jako průměrně náročné (o 14 %). Zvýšil se naopak podíl jak studentů, kteří studium 
považují za poměrně a velice náročné, tak studentů, kteří studium za náročné nepovažují (o 
3-5 % u všech ostatních voleb). V tuto chvíli lze tyto posuny ve vnímání náročnosti vzhledem 
k nestabilitě personálu v prvních letech existence fakulty obtížně vysvětlit. 
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Graf č. 7: Prestiž FRRMS. 

 
V grafu 7 je shrnuto vnímání prestiže FRRMS.  V letošním šetření je patrné zvýšení 

počtu absolventů, kteří studium na FRRMS považují za prestižní, o 11%. Zároveň došlo k 6 
% nárůstu počtu absolventů, kteří studium na FRRMS za prestižní nepovažují. 
Když jsme se dotázali na motivaci, která studenty vedla k výběru školy, nejčastější důvody 
byly následující:  
1) Multidisciplinární a ekonomicko-sociálně-environmentální záběr, perspektiva rozvíjejícího 
se mladého oboru  
2) Možnost studia v AJ   
3) Možnost práce pro evropské instituce, problematika dotačních možností 
 

 
Graf č. 8: Kde by absolventi studovali, pokud by si mohli znovu vybrat. 

 
Oproti roku 2011 došlo u absolventů k 10 % poklesu ochoty znovu studovat na 

FRRMS pokud by si měli znovu vybrat (z 58 na 48 %). Čtvrtina (28 %) dotázaných by volila 
jinou vysokou školu, 19 % dotázaných pak jinou fakultu Mendelu. 

Tento výsledek je pro nás poměrně negativně vnímán a domníváme se, že právě zde 
by bylo na místě zkusit analyzovat příčiny poklesu zájmu o studium na FRRMS (resp. na 
Mendelu, protože souběžně vzrostlo přání studovat úplně jinou VŠ) a že by vedení fakulty 
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mělo provést opatření, vedoucí k větší spokojenosti se studiem vyjádřené častěji 
zastoupenou variantou odpovědí č.1  (opět bych studoval-a FRRMS). 
V obou sledovaných obdobích respondenti uváděli zejména tyto nedostatky absolventů: 
- Nedostatečné praktické zkušenosti a dovednosti (77 %) 
- Nedostatečné jazykové znalosti (58 %) 
- Nedostatečné znalosti IT (42 %) 
- Nedostatky v oblasti komunikace, argumentace a práce s lidmi (38 %) 
Absolventi by zejména uvítali možnost absolvovat praxe v mezinárodních institucích (EU, 
OSN, nadnárodní a neziskové společnosti). 
 
 
7. Ochota zůstat s FRRMS nadále v kontaktu 

Respondenti byli dotázáni na možnost stát se členem Klubu absolventů FRRMS a do 
budoucna s fakultou dále spolupracovat (například formou sponzoringu či jiných aktivit). Tyto 
ochotu vyjádřily více jak tři čtvrtiny respondentů. 

 
Závěr 

Dotazníkové šetření mezi absolventy FRRMS bylo v této podobě realizováno již 
podruhé a rádi bychom opětovně takto postupovali na konci každého akademického roku. 
Získaná data měla ve většině případů informativní charakter, ve větší míře byla pozitivním 
zjištěním a v menší míře naznačovala rovněž rezervy, které by fakulta neměla přehlížet, ale 
naopak se jim do budoucna věnovat.  
Shrneme-li podstatná zjištění, můžeme konstatovat, že: 

- v roce 2012 lze pozorovat mírný nárůst respondentů, kteří byli s organizací studia 
velmi a spíše spokojeni – ze 45 % na 49 %. 

- absolventi byli ve většině spokojeni s prostorami pro studium a s vybavením učeben 
a mezi nejdůležitější požadavky patřily požadavky na lepší vybavení fakultní knihovny 
literaturou, navýšení počtu a kvality počítačů ve studovně, wi-fi připojení v prostorách 
studovny a prostorů v přízemí budovy, zlepšení hygienických podmínek na toaletách 
a prodloužení otevírací doby fakultní menzy do odpoledních a večerních hodin. 

- co se týče hodnocení teoretických znalostí, mezi absolventy z let 2011 a 2012 došlo 
k mírnému posunu tak, že zatímco 25 % absolventů z roku 2011 hodnotí teoretickou 
vybavenost jako neúplnou či spíše nedostačující, v roce 2012 je to  jen 21 %.  

- v rámci praktických dovedností se jeví v letošním roce větší spokojenost s její 
úrovní, kdy ji hodnotilo jako neúplnou či nedostačující 68 %, což je pokles oproti roku 
2011, kdy nespokojenost s praktickou vybaveností dosahovala 73 %. 

- je patrný pozitivní trend jak ve vnímání přístupu, tak odbornosti vyučujících. V obou 
případech roste podíl respondentů, kteří považují vyučující za velmi vstřícné, resp. 
vysoce odborně vybavené a zároveň klesá podíl absolventů považujících vyučující za 
nevstřícné a málo odborně vybavené. 

- lze vysledovat pokles studentů, kteří vnímají studium na FRRMS jako průměrně 
náročné (o 14 %). Zvýšil se naopak podíl jak studentů, kteří studium považují za 
poměrně a velice náročné, tak studentů, kteří studium za náročné nepovažují 

- je patrné zvýšení počtu absolventů, kteří studium na FRRMS považují za prestižní, o 
11%.  

- za základní nedostatky studia považují studenti (obdobně jako v roce 2011) 
především nedostatečné praktické zkušenosti a dovednosti (77 %), nedostatečné 
jazykové znalosti (58 %), nedostatečné znalosti IT (42 %) a nedostatky v oblasti 
komunikace, argumentace a práce s lidmi (38 %). 

Věříme, že získané informace opět posunou kvalitu vzdělávacího procesu na FRRMS o 
něco výše a že jak pozitivní, tak i negativní hodnocení vedení fakulty bude brát v úvahu při 
dalších důležitých krocích. 
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Strategie Kraje Vysočina 2020, spolupráce a podpora 
lokálních aktérů 

Strategy of the Vysocina Region 2020, cooperation and 
support of local actors  

Martin Černý 

 

Abstrakt: 
Cílem příspěvku je představit základní strategický dokument Kraje Vysočina, který určuje 
směry rozvoje do roku 2020. Dokument je základním materiálem pro vyjednávání priorit 
rozvoje kraje v kohezní politice. Příspěvek také popisuje souvztažnost strategických 
dokumentů na různých úrovních a spolupráci s lokálními aktéry, zejména s neziskovými 
organizacemi, místními akčními skupinami a obcemi. Vše je zasazeno do kontextu 
odpovědné rozpočtové politiky kraje.  

Klíčová slova: 
Strategie Kraje Vysočina 2020, lokální aktéři, kohezní politika 

Abstract: 
The goal of this contribution is to introduce a basic strategic document of the Vysocina 
Region which shows main development directions till the year 2020. The document is the 
basic element for the negotiation of main priorities for regional development in the cohesion 
policy. The contribution also describes the relativity of strategic documents at different levels 
and the cooperation with local actors, especially with non profit organizations, local action 
groups and towns. All is in context of responsible fiscal policy of the region.  

Key words: 
Strategy of the Vysocina Region 2020, local actors, cohesion policy 

 

Úvod 
Evropská Unie má pro potřeby kohezní politiky sedmileté plánovací období. Nové 

plánovací období je obdobím mezi lety 2014 – 2020. Podobu budoucí kohezní politiky 
nastínila Evropská komise již v roce 2010 uveřejněním páté kohezní zprávy. Ve zprávě je 
velmi silný apel na efektivní využívání finančních prostředků, měřitelnost výstupů a na 
vymahatelnost. Zavádí se nově pojem kondicionality, což jsou určité podmínky za kterých 
budou finanční prostředky vypláceny. Finanční prostředky budou poskytovány na ty 
intervenční oblasti, které budou v souladu a naplňovat Strategii EU 2020. V říjnu 2011 
Evropská komise vydala návrhy nových nařízení ve kterých jsou podrobně specifikovány 
jednotlivé investiční priority. Členské státy, regiony, obce a další aktéři se velmi intenzivně 
připravují na plánovací období. Vzniká proto určitá soustava klíčových strategických 
dokumentů, které jsou základem pro vyjednávání s Evropskou komisí. Evropská komise při 
vyjednávání se ptá na co vše a na základě čeho žádá členský stát finanční prostředky. 
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Stejně jako národní úroveň připravuje strategické dokumenty, i Kraj Vysočina připravil 
strategii Kraje Vysočina 2020, která se stala základním podkladem za Kraj Vysočina a její 
obsah je promítán do strategických dokumentů, které vznikají na národní úrovni.  

Základní strategické dokumenty na úrovni EU a ČR 
Mezi základní strategické dokumenty pro přípravu příštího plánovacího období zejména 

patří: 
 Evropa 2020, Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující 
Začlenění 
 Pátá zpráva EK o hospodářské, sociální a územní soudržnosti 
 Územní agenda Evropské unie 2020, K inteligentní a udržitelné Evropě rozmanitých 

regionů podporující začlenění 
 Národní program reforem ČR 
 Analýza konkurenceschopnosti České republiky, Rámec strategie 
 konkurenceschopnosti a Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti 
 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014+ 
 Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR 

 
Evropa 2020 
Dle sdělení Evropské komise, 2010 může Evropa uspět pouze tehdy, bude-li jednat 
kolektivně – jako Unie. Potřebuje strategii, která by přispěla k tomu, abychom z krize vyšli 
posíleni, a která by z EU učinila inteligentní a udržitelnou ekonomiku podporující začlenění a 
vykazující vysokou úroveň zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti.  
 
Strategie Evropa 2020 předkládá tři vzájemně se posilující priority: 

 Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích. 
 Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně 

náročnou na zdroje. 
 Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se 

bude vyznačovat sociální a územní soudržností. 
 
Evropská unie potřebuje vymezit úroveň, které by chtěla dosáhnout do roku 2020. Za tímto 
účelem Komise navrhuje následující hlavní cíle EU: 

 75 % obyvatelstva ve věku od 20 do 64 let by mělo být zaměstnáno, 
 3 % HDP Evropské unie by měla být investována do výzkumu a vývoje, 
 v oblasti klimatu a energie by mělo být dosaženo cílů „20-20-20“ (včetně zvýšení 

závazku na snížení emisí na 30 %, pokud budou podmínky příznivé), 
 podíl dětí, které předčasně ukončí školní docházku, by měl být pod hranicí 10 % a 

nejméně 40 % mladší generace by mělo dosáhnout terciární úrovně vzdělání, 
 počet osob ohrožených chudobou by měl klesnout o 20 milionů. 

 
Tyto cíle jsou ve vzájemném vztahu a jsou prvořadé pro dosažení celkového úspěchu. 
Komise navrhuje převést cíle EU do podoby vnitrostátních cílů a směrů, a tím zaručit, že 
každý členský stát strategii Evropa 2020 přizpůsobí své konkrétní situaci. 
 
Dle dokumentu ROP Jihovýchod, 2012 mezi hlavní změny, které nastanou po roce 2013 a 
které ovlivní obsah i některé aspekty realizace intervencí patří následující skutečnosti, 
z nichž vyplývají silná omezení intervencí kohezní politiky v členských státech: 
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 Intervence kohezní politiky musí přispívat k naplnění Strategie EU 2020. 

To v konvergenčních regionech znamená především nutnost přispívat 
k ekonomickému růstu, neboť ekonomická zaostalost je hlavním důvodem podpory 
v těchto regionech. Druhým významným faktorem je soudržnost, chápaná především 
jako sociální soudržnost, především proto, že ekonomický rozvoj může mít na 
soudržnost společnosti určité negativní dopady a je nutné proti nim připravit příslušné 
nástroje. 

Na rozdíl od stávajícího a předešlých období jsou cíle Strategie EU 2020 podrobně 
rozpracovány a kvantifikovány, takže členské státy mohou být žádány nejen o označení, 
kterými intervencemi ke kterým cílům budou přispívat, ale také v jaké míře nebo jakým 
způsobem. Tyto příspěvky budou mít velmi pravděpodobně formu závazků, na které 
budou vázány finanční prostředky. Již při plánování intervencí by proto mělo být jasné, 
v jaké míře k jakým cílům či dílčím tematickým okruhům, které se váží ke Strategii EU 
2020, budou intervence přispívat. Pravděpodobnost financování intervencí směřujících 
mimo tento rámec není příliš velká. 

 
 Intervence musí být tematicky koncentrovány do omezeného počtu oblastí/témat. 

Tato témata jsou přímo předepsána v návrzích Nařízení a v každém tématu jsou 
pak umožněny jen určité druhy intervencí,  které jsou popsány v investičních prioritách 
v návrzích Nařízení. Součástí tohoto tematického omezení je požadavek, aby 
intervence, spadající do dané investiční priority přispívaly k dosažení cílů či k naplnění 
záměrů, které jsou stanoveny pro dané téma. Nebude tedy například možno financovat 
libovolné silnice II. třídy, ale pouze takové, které „…budou napojovat sekundární či 
terciární centra osídlení na síť TEN-T.“ Podobných omezení, která vyplývají z logiky 
investičních priorit je celá řada. 

 

 Rostou požadavky na prokazování smyslu a skutečných výsledků realizovaných 

intervencí. 

K tomu bude nutné poskytovat důkazy (měřitelné skutečnosti), že účelu intervence 
bylo dosaženo, že intervence skutečně přinesly očekávané výsledky (nikoliv jen ve 
smyslu triviálních indikátorů) a že cíle intervence byly naplněny. Z toho vyplývá 
požadavek na prokázání toho, že intervence přispěly k řešení identifikovaných problémů 
a jejich příčin. Přestože zatím nejsou známy podrobnosti, zdá se, že proplácení 
prostředků z úrovně EU bude vázáno na nějaký způsob prokazování shora uvedených 
skutečností – tedy na důkazy podložené prokázání, že intervence byly účelné. 

 
MMR, 2011 uvádí schéma, které popisuje vztahy mezi problémovými oblastmi pro definování 
národních rozvojových priorit kohezní politiky po roce 2013 Níže uvedené schéma poskytuje 
představu o vzájemném uspořádání a vazbách problémových oblastí  identifikovaných na 
základě analýz současné socioekonomické situace ČR a mezinárodních srovnání. Veškeré 
aktivity spolufinancované z evropských fondů za účelem zlepšení situace v problémových 
oblastech musí směřovat k posílení konkurenceschopnosti České republiky. 
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Obr. 1: Vztahy mezi problémovými oblastmi 
Zdroj: MMR, 2011 

 
Strategie Kraje Vysočina 2020 
V předchozí části textu je nastíněna v základních rysech problematika přípravy na příští 
plánovací období a stručně charakterizována souvztažnost jednotlivých strategických 
dokumentů. Potřeby Kraje Vysočina jsou popsány ve Strategii Kraje Vysočina 2020.  
ORR, 2012 uvádí, že cílem tohoto dokumentu je tedy na základě místního rozvojového 
potenciálu stanovit prioritní rozvojové okruhy do roku 2020 a to především za účelem udržení 
a posílení konkurenceschopnosti Kraje Vysočina.  
 
Strategie byla zpracována odborem regionálního rozvoje ve spolupráci s dalšími dotčenými 
odbory Krajského úřadu Kraje Vysočina. Za účelem připomínkování a posouzení výstupů 
byla zřízena usnesením rady kraje 15-ti členná pracovní skupina složená ze zástupců 
zastupitelstva kraje, výboru regionálního rozvoje, grémia ředitele a odboru regionální rozvoje 
KrÚ.  Zapojení místních aktérů do procesu připomínkování dokumentu je popsán níže. 
 
 
Rozvojová vize do roku 2020 
Kraj Vysočina chce být konkurenceschopným a zdravým regionem s moderní a fungující 
infrastrukturou a službami. Regionem s atraktivním a živým venkovem, ale i funkčními 
regionálními středisky. Regionem, který si váží svého přírodního bohatství a dokáže vhodně 
využít jeho potenciálu. Regionem, který dokáže připravit lidské zdroje pro svůj další 
ekonomický rozvoj. 
 
 
 
Dokument má tři základní oblasti a to: 

 Analytickou část 
o Jedná se charakterizování situace v kraji, zhodnocení situace, vydefinování 

oblastí pro další řešení. 
 SWOT analýzu 
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o Jedná se o shrnutí analytické části, jejich nejdůležitějších poznatků a 
zaznamenání silných a slabých stránek kraje a identifikace příležitostí a 
hrozeb, které na kraj působí. 

 Programovou část 
o Jedná se o návrhovou část, která vychází ze SWOT analýzy. Definuje 

základních 5 problémových okruhů, které se mají v Kraji Vysočina do roku 
2020 vyřešit.  

o V každé oblasti jsou uvedeny klíčové aktivity prostřednictvím kterých se mají 
řešit dané problémové okruhy. U některých oblastí jsou již přímo 
identifikované klíčové projekty a ve formě karet projektů charakterizováno co 
se daným projektem vyřeší, kdo je jeho nositelem, pro jakou cílovou skupiny 
s jakým rozpočtem a z jakých zdrojů může být projekt financován.  

o K tomu, aby byly výstupy objektivně ověřitelné, měřitelné jsou v dokumentu 
uvedeny ke každé oblasti indikátory. U indikátorů je uvedena jednotka, 
očekávaný pozitivní trend a zdroj pro ověření. 

o Dokument zahrnuje pro 5 prioritních oblastí a 16 rozvojových opatření: 
 A. Vysočina jako atraktivní venkovský prostor 

 A.1 Funkční regionální střediska 
 A.2 Přitažlivý venkov 
 A.3 Rozvoj zemědělství 

 B. Lidé na Vysočině 
 B.1 Efektivní a cílené vzdělávání 
 B.2 Zkvalitňování poskytovaných služeb ve zdravotnictví 
 B.3 Adaptace sítě sociálních služeb na nové výzvy 

 C. Ochrana přírodního bohatství 
 C.1 Voda jako důležitá složka krajiny Vysočiny 
 C.2 Efektivní hospodaření s lesy Vysočiny 

 D. Moderní infrastruktura 
 D.1 Kvalitní regionální silniční síť 
 D.2 Modernizace železnice a zkvalitnění přepravy osob na 

železnici 
 D.3 Zavádění vhodných energetických zdrojů a úspory energie 
 D.4 Promyšlené řešení odpadů 
 D.5 Šíření ICT infrastruktury 

 E. Konkurenceschopná ekonomika 
 E.1 Malé a střední podniky jako páteř regionální ekonomiky 
 E.2 Podpora elektronických služeb a elektronické bezpečnosti 
 E.3 Využití potenciálu pro rozvoj cestovního ruchu 

 
Jak již bylo popsáno v úvodu je důležité identifikovat také vazby Strategie Kraje Vysočina 
2020 na Strategie EU a ČR. Ve strategii Kraje Vysočina 2020 je na závěr uveden přehled 
vazeb jednotlivých opatření Strategie Kraje Vysočina 2020 na Program rozvoje Kraje 
Vysočina, Strategii Evropa 2020, Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR, Národní 
program reforem ČR, Národní rozvojové priority a na Index regionální konkurenceschopnosti 
krajů.  
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Spolupráce a podpora místních aktérů 
Kraj Vysočina systémově spolupracuje a podporuje místní aktéry. V rámci přípravy Strategie 
Kraje Vysočina byly do připomínkového procesu zapojeni tito aktéři: 

 Vysoká škola polytechnická Jihlava,  
 Úřad práce v Jihlavě,  
 Krajská agrární komora,  
 Krajská hospodářská komora,  
 Koordinační uskupení neziskových organizací v kraji (KOUS),  
 Regionální rozvojová agentura Vysočina  
 obce s rozšířenou působností. 

 
Spolupráce s místními aktéry 
Místní aktéři jsou zapojování průběžně do řešení regionálních témat. Jsou také členy 
některých poradních orgánů a uskupení působících v kraji. Jedná se např. o Radu pro 
hospodářskou a sociální dohodu, Radu pro rozvoj lidských zdrojů, Skupinu pro ekonomický 
rozvoj Vysočiny, Skupinu pro přípravu Strategie regionu Jihovýchod a další.  
 
Podpora místních aktérů 
Kraj Vysočina podporuje místní aktéry pomocí dvou základních přístupů. Buď se jedná o 
podporu, která není charakteru soutěže, jedná se o podporu na základě pravidel rady kraje, 
či zásad zastupitelstva kraje. Ze zásad je možné zmínit např. 
 

 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu 
naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina. 

 
o V rámci Zásad mohou být financovány projekty, jejichž obsah je v souladu 

s cíli Programu rozvoje Kraje Vysočina. Účelem poskytnutí dotace je podpora 
uplatňování principů udržitelného rozvoje ve strategickém řízení na místní 
úrovni, správa věcí veřejných v souladu s principy místní Agendy 21 a 
popularizace a propagace konceptu udržitelného rozvoje, místní Agendy 21 a 
Zdraví 21 na úrovni obcí, měst, mikroregionů a škol v Kraji Vysočina. 

 Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu 
Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny  

o Program je určen pro obce do 1 500 obyvatel. Obce si mohou vybrat z 22 
podporovatelných akcí, každá obec která požádá a je v souladu se zásadami 
podporu obdrží. Jedná se o podporu obyvatel venkova a samospráv obcí za 
účelem realizace jejich snahy o harmonický  a zdravý rozvoj společenského 
života a životních podmínek na venkově. 

 Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje 
Vysočina Místním akčním skupinám Vysočiny  

o Dle Pravidel je možné uhradit část provozních nákladů MAS za období roku 
2012 ve výši poskytnuté dotace. 

 
 
Fond Vysočiny 
 
Účelový rozvojový Fond Vysočiny byl založen jako systém grantové a dotační politiky kraje v 
březnu 2002. Dle Statutu účelového fondu Vysočiny, 2009 Fond Vysočiny soustřeďuje 
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část rozvojových prostředků kraje Vysočina, které jsou poskytovány jednotlivým subjektům 
prostřednictvím grantových programů. Prostředky jsou poskytovány formou dotací na 
základě zásad stanovených tímto Statutem a v souladu se schválenými prioritami kraje, a to 
nezávisle na rozpočtovém roce. Fond Vysočiny je jedním z nástrojů pro postupnou realizaci 
Programu rozvoje kraje Vysočina.  
Dosud realizováno: 

- celkem 279 grantových programů (691 mil. Kč) 
- 8,3 tis. úspěšných žadatelů (15,1 tis. žádostí) 
- rozdělená podpora 600 mil. Kč 
- realizované projekty 1,9 mld. Kč 
- prostředky žadatelů na 1 Kč vydanou z Fondu Vysočiny – 2,13 Kč 

 

Shrnutí:  
Strategické plánování je postaveno na souvztažnosti programových dokumentů různých 

úrovní. Článek se snaží přiblížit čtenáři tuto vzájemnou souvztažnost v oblasti kohezní 
politiky. Je nezbytné zajistit vzájemnou provázanost aktivit, které jsou v jednotlivých 
dokumentech zmíněny. Na úrovni kraje je klíčové projednání aktivit s místními aktéry, a také 
nalézt shodu nad prioritizací jednotlivých aktivit a koncentrací finančních prostředků. Místní 
aktéři jsou klíčovým pohonem regionálního rozvoje.  
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Strategie regionálního rozvoje venkovských obcí – 
případová studie českého venkova 

Strategies of Regional Development of Villages - the Case 
Study of Czech Countryside  

Eva Cudlínová, Ladislav Rolínek, Ivana Faltová-Leitmanová, Renata Klufová,  
Milan Jílek 

Abstrakt:  
Tématika regionálního rozvoje a jeho strategií je předmětem mnoha politických dokumentů i 
teoretických studií na národní i evropské úrovni. Výsledky aplikace evropské regionální 
politiky se liší nejen podle regionů, ale dokonce i vesnice od vesnice. Cílem našeho 
příspěvku je poukázat na to, jakou roli v úspěšnosti regionálního rozvoje hrají vnitřní faktory, 
především starosta obce a jeho vize. Vycházíme z výsledku grantu “Venkovský prostor – 
prostor pro žití nebo dožití?” (Modelové strategie venkovských obcí) NAZV Q192A023. V 
rámci výzkumu byla analyzována statistická data za patnáctileté období (1995-2009), týkající 
se demografického vývoje a ekonomických charakteristik obcí. Jako kritérium prosperity 
obce byl zvolen demografický indikátor počtu obyvatel, který jsme získali kombinací 
přirozeného přírůstku a salda migrace ve zkoumaném období. Naše demografické kritérium 
prosperity vychází z předpokladu, že prosperující obec je zároveň živá obec, z níž 
neodcházejí lidé. Podle definice venkova OECD, patří do venkovských oblastí v Česku 6250 
vesnic. Po vyloučení sub urbánních zón, se tento počet snížil na 3681 obcí, které jsme pak, 
na základě zvoleného indikátoru demografické prosperity obce, statisticky rozdělili do čtyř 
skupin. Pro získání podrobnějších informací o strategiích jednotlivých obcí a roli starostů 
jsme zvolili metodu dotazníkového šetření místní populace stovky obcí v kombinaci s 
řízenými rozhovory se starosty vybraných obcí. Náš příspěvek blíže analyzuje výsledky 
řízených rozhovorů. Starostové byli zvoleni jako reprezentanti místní správy, kteří mají 
největší vliv na uplatňované strategie obcí.  Analýza výsledků nám potvrdila, že je to opravdu 
osobnost starosty, který má, ve spolupráci s místní komunitou hlavní roli a vliv na úspěšnost 
rozvoje obce. 

Klíčová slova:  
Regionální rozvoj, rozvoj venkova, strategie rozvoje, rozvojové faktory,venkov, politika 
rozvoje venkova, vize starostů 

Abstract:  
Strategies of regional development are subject of many national and European  political 
documents as well as the topic of many theoretical studies.  The results of  practical  
application  of  EU regional policy differ not only from region to region but even from village to 
village. Our paper tries to answer the question of the role of internal factors such as  
characteristics of   local governance  within the  process of rural development . We focused 
on  development of villages within rural areas of the Czech Republic (CR). Our results are 
based on the research project titled “Countryside as  a Space  for Living or  just a Space for 
Surviving?” supported by the Czech Ministry of Agriculture.  Statistical data dealing with 
demographic and economic characteristic from  a fifteen-year period (1995-2009) were 
analyzed. We used increasing number of population during our analyzed period as a rough 
indicator of village prosperity. This indicator reflects a different level of combination of two 
factors - rate of population growth and rate of migration in our time period. This philosophy is 
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based on the idea that living village means successful village also in terms of economic 
prosperity. Rural area of CR  consists of 6250 villages according OECD definition. We 
excluded villages from sub-urban zones and gained an area with 3681 of villages. These 
villages were statistically divided into four groups in terms of growing or decreasing number 
of population. To gain a more detailed information  about the villages and their strategies  we 
used a combination of questionnaire survey of  local population with  the interviews  of 
mayors from selected villages. This paper is focused on deeper analyze of mayors 
interviews. Mayors as a main representative of local governance are the proper persons in 
terms of strategic development of village. Our results revealed that apart from policy and 
economic incentives the strategies of mayors and local community activity are the key factors 
for successful development and village prosperity. 

Key words:  
Rural development, strategy of development, factors of development, rural area, rural policy, 
mayors visions. 

 

Úvod  
Období 2007-2013 je charakteristické důrazem na společnou strategii rozvoje venkova 

pro celou EU. Přesto, že existují společné evropské a národní strategie pro rozvoj venkova, 
stále existuje volný prostor pro individuální strategie obcí a venkovských regionů, pokud jde 
o jejich vlastní cesty rozvoje. Často jsme svědky situací, kdy se několik obcí ve stejných 
regionech s téměř stejným rozvojovým potenciálem liší v úspěšnosti, pokud jde o 
hospodářský a sociální rozvoj. Zajímalo nás, jaké jsou příčiny těchto úspěchů a neúspěchů 
obcí v rámci více či méně stejných podmínek. Domníváme se, že klíčovou roli hraje vlastní, 
osobitá strategie a vize rozvoje obce. 

Ačkoli přístup strategií a strategického řízení je uplatňován častěji při řízení podniků, 
jeho základní principy a rovněž i nástroje jsou použitelné i pro řízení municipalit. Je to 
způsobeno mimo jiné i tím, že obdobně jako podniky i obce potažmo regiony mezi sebou 
soutěží a to zejména pří získávání finančních prostředků pro jejich rozvoj, fyzických a 
právnických osob jako potenciálních zaměstnavatelů a rovněž i jako zdrojů příjmů. Z tohoto 
pohledu lze hovořit, obdobně jako u podnikatelských subjektů, o konkurenceschopnosti, 
která je ovlivňována zejména strukturou ekonomických aktivit, úrovní inovací, stupněm 
dostupnosti regionu a úrovní dosažené vzdělanosti pracovních sil Wright, Nemec (2003); 
Barnett (1996); Van Gelderen a kol. (2002); Whittington (2002). Strategii můžeme chápat 
jako jistý způsob dosažení stanovených cílů. Jednoznačné vymezení uvedeného termínu je 
však značně zkomplikováno poměrně velkým množstvím teoretických přístupů (Mintzberg, 
1990a) Poměrně často je v literatuře uváděno následující vymezení strategie jako např.: 

 způsob alokace zdrojů, který je odvislý od rozhodnutí managementu, které 
aktivity a projekty budou podporovány (Porter, 1985) 

 pozice a způsob jejího vytváření a případně i udržení (Mintzberg, 1990a)   
 způsob alokace zdrojů, které je odvislé od rozhodování manažera (Buzell, 

Gale, 1987)   
 plán, způsob chování, koncepce rozvoje (perspektiva), případně jako určitý 

manévr (Mintzberg, 1990b) 
Strategie jsou ale jen konkrétním naplňováním vizí, které má vedení obce. Vize by měla 

vycházet ze stávajícího stavu, tzn., jsou v ní zohledněny omezení vnitřního a vnějšího 
prostředí, které lze detailněji vyjádřit s využitím SWOT analýzy (silné, slabé stánky, 
příležitosti a ohrožení). Z pohledu řízení rozvoje venkovského prostoru je nutné 
charakterizovat vnitřní prostředí a následně i faktory, které jej ovlivňují jako systém řiditelný 
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klíčovými regionálními aktéry. Vnější prostředí poté představuje souhrn faktorů, které musí 
být regionálními aktéry poznatelné, ale zároveň jsou pouze akceptovatelné, tzn., že nelze 
tyto faktory prakticky ovlivnit (změna legislativy, změna politik EU, přírodní podmínky, 
geografická poloha, dostupnost pracovního trh. 

Vymezení venkova 
Existuje mnoho přístupů k vymezení venkova - klasifikace venkovského prostoru nelze 

provádět bez uvědomení si dichotomie město-venkov, která je mnoha autory vnímána spíše 
jako jakési kontinuum (viz např. Cloke, 1977). Někteří autoři se zabývali studiem vlivu 
velkých urbanizovaných oblastí na jejich zázemí. V této souvislosti byl používán termín 
„urban shadow“ (např. Green, 1971; Healey, Ilbery, 1985; Huigen, Volkers, 1989), který 
slouží k vyjádření různých způsobů, jakými se efekt urbanizace šířil dále za hranice 
zastavených oblastí, což představuje důležitou dimenzi jakékoliv typologické klasifikace 
rurálního prostoru. 

Podle britské a irské školy reprezentované např. názory Michaela Woodse, Keitha 
Halfacreeho a Mc Donagha, výzkumníci vysvětlují, jak globalizační procesy ovlivňují 
venkovskou ekonomiku a společnost (Woods a kol., 2011). Jednu skupinu úvah reprezentují 
názory na to, kdo vlastně vytváří venkov – venkované i „náplava“, farmáři, vlastníci pudy, 
venkovská pracovní síla, turisté a turistické atrakce, návštěvníci, tvůrci hospodářské politiky, 
média a také akademičtí výzkumníci (Woods, 2010). Zájem se v poslední době posouvá od 
materiálních aspektu venkova k politicko-ekonomickým strukturám a sociálním konstruktům. 
To vyžaduje nové výzkumné otázky, novou metodologii a otevření příležitostí pro nová 
interdisciplinární spojení. Pozornost se koncentruje na prvky venkovské identity, exkluze i 
inkluze a také na komodifikaci venkovských zkušeností pro cestovní ruch, které často byly 
stranou, stejně jako byly spíše vzácností aktuální analýzy.  

V České republice je často používána typologie vytvořená Radimem Perlínem (Perlín, 
1998) na základě specifického historického vývoje a aktuálních sociálně ekonomických 
ukazatelů clení venkov na úrovni okresů. Ve svých dalších pracích (Perlín a kol., 2010) však 
zmiňuje problematičnost takto vzniklé typologie, danou omezenou datovou základnou. 
Neměli bychom tedy opominout aktuálně vytvořenou typologii, která byla vytvořena v rámci 
projektu MMRWD-01-07 s názvem Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: 
disparity a možnosti rozvoje. Pomocí metod vícerozměrné statistiky (metoda hlavních 
komponent, shlukové analýzy a dalších) bylo na úrovni obcí s pověřeným obecním úřadem 
na základě potenciálu rozvoje identifikováno osm typu venkovského prostoru v České 
republice.  

V Programu rozvoje venkova České republiky na období 2007–2013, který pro klasifikaci 
venkovských regionu používá metodiku OECD, je uvedeno, že z hlediska metodického by 
bylo užitečné pro vymezení venkovského prostoru prezentovat vliv dvojího vymezení 
venkovských obcí podle dvou kritérií - poctu obyvatel a hustoty obyvatel na km2. V Programu 
se vyskytuje členění venkovských oblastí na: 

 příměstský venkov, za který lze považovat venkovské obce v rámci městských 
 aglomerací, resp. úzce vymezených urbanizovaných území (s více než 50 000 

obyvateli), 
 odlehlý venkov zahrnuje zejména tzv. periferní území, tj. území s nepříznivými 

sociálně-ekonomickými charakteristikami obyvatelstva a osídlení, mezilehlý prostor 
pak zahrnuje zbývající území ČR. 
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Hypotéza 
Strategie a vize obcí se odrážejí v úspěšnosti rozvoje obce. V našem případě 

předpokládáme, že, prosperující a neprosperující obce, vymezené na základě 
demografického kritéria přírůstku obyvatel,  se budou lišit právě ve svých strategiích rozvoje. 

Metodika  
Venkovské obce ČR byly vymezeny multikriteriálně na základě běžně používaných 

kritérií v letech 1995 a 2009. 
 

  Vymezení venkovských obcí  bylo provedeno podle  upravených kritérií OECD (počet 
obyvatel nižší než 2000 a hustota zalidnění nižší než 150 obyv./km2).  

 Ze souboru všech obcí ČR byly vyloučeny obce v sub urbanizovaných zónách, počet 
venkovských obcí bez těchto zón byl 3681. 
 

Typologie venkovských obcí byla založena na základních charakteristikách populačního 
vývoje (hrubé míry přirozeného přírůstku a migračního salda), jež posloužily pro vytipování 5 
odlišných skupin obcí z hlediska jejich populačního vývoje v období 1995– 2009. Tyto 
skupiny byly vytipovány metodou shlukové analýzy na základě chronologických průměru 
hrubé míry přirozeného přírůstku a čisté míry migrace. Jsme si vědomi, že typologie 
založená na demografických ukazatelích je značným  zjednodušením reality, přesto se 
domníváme, že ukazatel přírůstku obyvatel vypovídá do značné míry nejen o ekonomické 
životaschopnosti obce. 

Na základě hodnot chronologických průměru hrubé míry přirozeného přírůstku a čisté 
migrace lze jednotlivé shluky, jak ukazuje tabulka 1, označit (s ohledem na trajektorii jejich 
populačního vývoje) následujícími pracovními názvy jako : 
 

1. „migračně ziskové“, 
2. „migračně ztrátové“, 
3. „přirozeně úbytkové“, 
4. „výrazně migračně ziskové“, 
5. „nestabilizované“. 

 
Tab.1: Rozdělení obcí podle shluků 

Shluk 1  Počet obcí  Výměra v ha  chpPP95-09  chpMS95-09  

S1  1 369  16 343  -1,75  5,31  

S2  843  9 946  -0,67  -6,39  

S3  815  8 261  -7,24  0,58  

S4  628  5 990  -1,91  16,56  

S5  26  308  -40,43  39,54  

 
 Shluk 1 – „migračně ziskové“ obce – zahrnuje 1369 obcí s malými přirozenými úbytky 

a dlouhodobě nadprůměrnými migračními zisky (v řádu několika promile), čemuž 
odpovídají i hodnoty hrubé míry přirozeného přírůstku a čisté míry migrace pro rok 
2009. 

 
 Shluk 2 –„migračně ztrátové“ obce – zahrnuje 843 obcí, vykazujících záporné 

hodnoty obou chronologických průměru. 
 
 Shluk 3 –„přirozeně úbytkové“ obce – tvoří 815 obcí, které vykazují dlouhodobý 

přirozený úbytek a malé migrací zisky. 
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 Shluk 4 – „výrazně migračně ziskové“ – je tvořen 628 obcemi, vykazujícími do roku 
2004 trend přirozených úbytků, od roku 2004 mírné přirozené přírůstky a výrazné 
migrací zisky. 

 
 Shluk 5 – „nestabilizované“ – představuje nejmenší skupinu 26 obcí. Tato skupina 

vykazuje extrémní hodnotu přirozeného úbytku a zároveň extrémní migrací zisky, 
největší výkyvy ve vývoji dvou základních složek demografického vývoje. Z tohoto 
důvodu byl tento shluk z dalších analýz vyloučen. 

Statistické metody 
Statistická analýza výsledků šetření byla uskutečněna v programu SPSS. V první fázi 

hodnocení byla prováděna především analýza závislostí v kontingenčních tabulkách. 
Závislost sledovaná u dvou proměnných muže být bud symetrická (vzájemná) nebo 
asymetrická (jednostranná). Základním testem používaným ke zjišťování vzájemné závislosti 
dvou kategoriálních znaku je chí-kvadrát test o nezávislosti. 

Pro sledování intenzity (síly) závislosti jsou používány různé koeficienty, které obvykle 
nabývají hodnot z intervalu <0,1>, případně <-1,1>, přičemž hodnota 0 znamená nezávislost. 
Dalšími testy jsou testy o nulovosti těchto koeficientu.Není-li splněn předpoklad pro použití 
chí-kvadrát testu v kontingenční tabulce, pak jsou používány tzv. exaktní testy. např. 
Fisherův exaktní test (viz Everitt, G., 2001). 

Sociologické metody 
Sociologické šetření probíhalo ve dvou krocích, prvním krokem bylo dotazníkové šetření 

1000 respondentů ve 100 náhodně vybraných obcích (viz obr. 1).  Druhý krok představovaly 
řízené rozhovory se starosty  20 vybraných obcí.  Článek se, vzhledem k šíři problematiky, 
bude dále zabývat jen analýzou řízených rozhovorů. Informace získané dotazníkovým 
šetření jsou popsané v publikaci Venkov jako místo pro žití (Faltová – Leitmanová a kol., 
2012). 

Ze sta obcí, ve kterých bylo provedeno dotazníkové šetření, jsme metodou náhodného 
výběru zvolili 20 obcí tak, aby z každého shluku bylo osloveno cca pět starostů. Výběr obcí 
ve shlucích se snažil, z hlediska co největší míry vypovídací schopnosti, o co největší  
rozptyl obcí, pokud jde o jejich  geografickou polohu (viz obr. 2). Starosty obcí jsme oslovili 
vzhledem k tomu, že díky svým rozhodovacím pravomocím do značné míry určují rozvoj 
obce.  Vzhledem k tomu, že starosta je funkce volená, měly by strategie starostů 
reprezentovat do značné míry i naladění lidí, kteří v obci žijí.   
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Obr. 1:  Obce výběrového šetření 

 
 Strukturovaný rozhovor měl tři části. Nejprve jsme položili otázku, jak starosta hodnotí 

současnou situaci ve své obci. Druhá část rozhovoru byla zaměřena na vize týkající se 
budoucího rozvoje obcí. Třetí část rozhovorů se týkala strategií, kterými starostové chtějí své 
vize naplnit.  
 
 

 
Obr. 2:  Výběr obcí podle shluků pro řízené rozhovory 
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Při rozhovorech se starosty byla použita kombinovaná technika otevřených otázek s 
otázkami s volbou vyjádření preferencí, pokud jde o míru souhlasu s našimi předloženými 
návrhy. Rozhovor vždy začínal otevřenou otázkou týkající se daného tématu, pak starostové 
dostali tabulky s našimi návrhy a měli pomocí škály 1-5 vyjádřit svoji míru souhlasu (1 
znamenala nejmenší a 5 nevyšší míru ztotožnění). Pro naši interpretaci jsme vycházeli z 
odpovědí označených nejvyšší mírou shody (4-5). Hodnocení jsme prováděli jak za celý 
soubor oslovených obcí, tak podle příslušnosti obcí k jednotlivým vytypovaným shlukům. 
Naše interpretace obodovaných odpovědí se opírá o informace získané v průběhu rozhovorů 
se starosty, jejich odpovědí na otevřené otázky a z některých údajů získaných z dotazníků. 

Výsledky a diskuse 

Vize starostů týkající se rozvoje obce  
Naše vize, které jsme předkládali starostům k posouzení, představovaly tři různé typy - 

vize zaměřené na rozvoj, vize spojené se zachováním současné situace bez větších změn a 
vize primárně zaměřené na udržení počtu obyvatel. 

 
A) K rozvojovým vizím lze přiřadit vize s pracovními názvy: 

 „Okamžitý finanční efekt“ - krátkodobý efekt bez uvažování o dlouhodobém dopadu 
přijatých rozhodnutí.  

 „Rozvoj obce“ - rozvoj v dlouhodobé perspektivě udržitelnosti života obce. 
 „Prestiž obce“ – inovativní přístup, který hledá nové možnosti propagace a 

zviditelnění obce,  především odlišnost od ostatních. 
 
B)  K vizím, které se nesnaží o změnu, patří vize pracovně označené jako: 

 „Zachovat status quo“ - zachování současných dobrých vztahů v komunitě a 
neprovádět velké změny. 

 „Zachování a tradic“- důraz je kladen na tradice a posilování jejich role v životě 
venkovské komunity. 

 

C)  Mezi vize označené jako neutrální jsme zařadili jednu vizi s pracovním názvem: 
 Zabránění snižování počtu obyvatel - vize , která patří k rozvojovým, ale i k vizím, 

které chtějí zachovat současnou situaci života obce. 
 

V případě vizí jsme předpokládali, že vybrané shluky obcí se budou lišit podle 
zastoupení rozvojových vizí a vizí spíše zachovávajících status quo. Získané výsledky 
shrnuje tabulka 2. 
 

                      Tab. 2:  Vize starostů podle shluků obcí  

Zdroj: vlastní šetření a výpočet 

 

Vize - Hodnocení 4+5 – celkové údaje, údaje za jednotlivé shluky obcí-procento ztotožnění se s tvrzením  

Shluk Okamžitý efekt  Prestiž obce  Status quo Rozvoj obce 
Zabránit snižování 
počtu obyvatel Zachování tradic 

S1 0,00% 66,67% 50,00% 100,00% 50,00% 66,67% 

S2 14,29% 25,00% 33,33% 100,00% 60,00% 100,00% 

S3 0,00% 33,33% 66,67% 66,67% 66,67% 100,00% 

S4 10,00% 66,67% 100,00% 83,33% 83,33% 100,00% 

S(1-4) průměr 12,14% 47,37% 68,75% 87,50% 66,67% 94,12% 
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Ve vizích starostů všech dotázaných obcí lze najít určité trendy a preference společné 
všem obcím.  Napříč shluky obcí převládá důraz na „zachování tradic“ (94,12%), tedy 
spolkového života na venkově, masopustů, karnevalů a jiných svátků, které jsou tradičně 
s venkovem spojeny. Výjimkou je jen shluk 1, pracovně označený jako „migračně ziskový“, 
kde je důraz na zachování tradic jen 66,67%. Tyto obce jsou ekonomicky perspektivní 
s převahou nově příchozích,  což je pravděpodobně i důvod d menší role tradic, které 
vychází z dlouhodobějšího sepětí s místem. 

Vize „Rozvoj obce“ který jsme si definovali jako, rozvoj v dlouhodobé perspektivě 
udržitelnosti života obce, je na druhém místě (87,50%). Nejnižší hodnotu má u  shluku obcí 3 
pracovně označeného jako „přirozeně úbytkový“. V tomto případě jde o obce malé, 
s vysokým podílem obyvatel penzijního věku, kde je malá šance na ekonomický rozvoj. 

Vize označená pracovně jako „status quo“, která preferuje zachování současných 
dobrých vztahů ve venkovské komunitě a udržení stávající kvality života, je, z hlediska 
významu, vyjádřeného (68,75%) na třetím místě.  Nejnižší podporu má tato vize u shluků 2 a 
3 pracovně označených jako „migračně ztrátové“ a „přirozeně úbytkové“, které nejsou se 
svou současnou situací spokojeny. 

Vizi „zabránění snižování počtu obyvatel“, kterou jsme označili jako vizi neutrální, se, 
podle preferenci starostů (66,67%), umístila na čtvrtém místě. U shluku 1 pracovně 
označeném jako „migračně ziskový“ má, zcela pochopitelně hodnotu nejnižší, protože tento 
problém obce s aktivním migračním saldem obyvatel netrápí. 

O dvacet procent méně bodů než „zabránění úbytku obyvatel“, získala vize „prestiž 
obce“ (47,37%). Tato vize je podporována především ve shlucích obcí 1 a 4, pracovně 
označených jako „migračně ziskové“ a „výrazně migračně ziskové“ a to stejným počtem 
preferencí 66,67%. Výsledky odpovídají typologii shluků obcí, kdy právě tyto shluky 
představují progresivní obce, které mají dobré ekonomické i sociální předpoklady rozvoje 
Poslední místo ve skupině nabízených vizí, zaujala vize označená jako„okamžitý efekt“. 
(12,14%). 

Z prvního místa vizí zaměřených na zachování tradic vyplývá, že životaschopnost obce 
se projevuje především v aktivitách místních lidí, jako je místní divadelní spolek, hasiči nebo 
místní fotbalový klub. Tyto aktivity svědčí o tom, že lidé na vsi opravdu žijí a nejezdí tam jen 
přespat, realizují své zájmy s ostatními obyvateli obce, a tím upevňují soudržnost a 
povědomí příslušnosti k obci, což je nesmírně důležité z hlediska budoucího vývoje obce.  
Důraz na tradice vypovídá, mimo jiné, i o odlišném charakteru života na vesnici a ve městě. 
Lidé jsou na venkově více spjati s místem, kde žijí. Z dotazníků se nám potvrdilo, že většina 
respondentů se narodila tam, kde žije, nebo se přivdala či přiženila z blízkého okolí. Tito lidé 
mají pochopitelně silný vztah k tradici, která se předává z generace na generaci a je 
přirozenou součástí jejich života.  

Tuto interpretaci, potvrzuje i třetí místo vize „status quo“ (47,37%).  Jde již o druhou vizi 
ze skupiny, která se nesnaží o žádnou změnu, která byla starosty umístěna do první trojice 
vizí. Pro venkovskou komunitu je stabilita a zachování dobrých sousedských vztahů 
jednoznačnou prioritou.   

 Druhé místo vize “rozvoj obce“ vyplývá z přirozené role starosty, jehož úkolem je obec 
nějakým způsobem zlepšovat a zajišťovat její trvání. To, v čem se obce lišily, byly konkrétní 
formy rozvoje. Jedno však měly společné, zachování nebo zvýšení počtu obyvatel a zlepšení 
životní úrovně lidí prostřednictvím služeb a dobudováním chybějící infrastruktury. 

Inovativní vize, „budování prestiže obce“ vyžaduje tvůrčí způsob k vnímání rozvoje obce 
v širších společenských a ekonomických souvislostech. Podpora této vize je typická právě 
pro shluky 1 a 4, které jsou pracovně označené jako „migračně ziskové“ nebo dokonce 
„migračně vysoce ziskové“. Jedná se tedy o obce progresivní, pokud jde o rozvoj a 
demografickou situaci. Patří sem obce, které staví prestiž a výjimečnost na významném 
rodákovi, využívají historie jako např. zlatá stezka, ale nebojí se jít příkladem i ve stylu řízení 
obce, který vychází z inspirace z Rakouska.   
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Vize „ okamžitý efekt“, je často spojována s prodejem pozemků nebo jiného majetku 
obce, aby se splatit dluh nebo snížilo  jiné finanční zatížení obecního rozpočtu. Tyto vize se 
objevily jen u dvou shluků 2 a 4. Svědčí to o odpovědném vztahu obcí k jejich majetku a 
k uvažování v delším časovém horizontu. Je to ale také potvrzením důležitosti tradic a 
zachování současné dobré situace, což je jen těžko slučitelné s riskováním spojeným s 
chováním zaměřeným na  krátkodobý finanční zisk. 

Rozvojové strategie obcí 
Starostové obcí měli možnost vyjádřit své preference k námi předloženému návrhu 

strategií. Jednotlivým nabídnutým strategiím byly přiřazovány body od 1 do 5 obdobně jako 
při hodnocení míry souhlasu s navrženými vizemi. Větší hodnota bodu znamenala, že je 
příslušná strategie více uplatňována. Výsledky shrnuje tabulka 3. 

 
Tab. 3: Strategie starostů za jednotlivé shluky obcí 

Zdroj: vlastní šetření a výpočet 

 

 Starostové všech obcí napříč shluky 1 až 4 ve svých strategiích kladou největší důraz 
na efektivní využití finančních zdrojů (80%) a na budování a účast v sociálních sítích (75%). 
Výjimkou je shluk 2, pracovně označený jako „migračně ztrátový“, kde je důraz na finanční 
prostředky jen 50%. Podpora tvorby sociálně ekonomických sítí je nejslabší u obcí shluku 1 
označených jako „migračně ziskové“ a to jen 50%. Vzhledem k tomu, že až na uvedené 
výjimky, se strategie obcí více méně shodují, interpretace se týká všech obcí, napříč 
vymezenými shluky. 

 Strategie efektivního využití finančních zdrojů (80%) a na budování a účast v sociálních 
sítích (75%) spolu úzce souvisí, prolínají se, protože účast v sociálních sítích typu místní 
akční skupiny (MAS)  a sdružení obcí, je hlavním prostředkem k získávání financí v podobě 
dotačních titulů. Další podporovanou strategií je dopravní obslužnosti (62%), což souvisí s 
podporou zaměstnanosti a také s udržením lidí v obci, kde nejsou pracovní příležitosti a 
většina lidí je nucena za prací dojíždět. Využití příznivé polohy obce (60%) opět souvisí 
s možnostmi pracovní dojížďky (poloha u hranic nebo v blízkosti velkých měst). Využití 
odlišností od ostatních měst (57%) souvisí s atraktivitou obce pro cestovní ruch - historie, 
slavní rodáci, kulturní památky, tradice atd. Využití přírodních zdrojů - lesy, půda- znamená 
finanční přínos v případě lesa a přilákání nových obyvatel na výstavbu rodinných domů, 
vzhledem k levným pozemkům. Levné bydlení na vsi, ale práce ve městě, je dnešní strategie 
většiny menších obcí, které se brání úbytku obyvatel, ale přitom už nemohou samy vytvářet 
pracovní příležitosti (50%). Nejmenší důraz je kladen na rozvoj lidského potenciálu a na 
zajištění jedinečných služeb (33%). 

Strategie - Hodnocení 4+5 – celkové údaje, údaje za jednotlivé shluky obcí 

  

Rozvoj 
lidského 
potenciálu 

Zajištění 
jedinečných 
služeb 

Dopravní 
obslužnost 

Podpora 
sociálně 
ekonomických 
sítí 

Podpora 
podnikání 

Využití 
finančních 
zdrojů 

Využití 
přírodních 
zdrojů 

Využití 
specifických 
odlišností 
od ostatních 
měst 

Využití 
příznivé 
polohy 

S1 50,00% 0,00% 100,00% 50,00% 50,00% 100,00% 50,00% 0,00% 100,00% 

S2 50,00% 50,00% 50,00% 75,00% 0,00% 50,00% 25,00% 50,00% 50,00% 

S3 25,00% 25,00% 25,00% 75,00% 0,00% 100,00% 50,00% 75,00% 0,00% 

S4 20,00% 40,00% 80,00% 100,00% 0,00% 100,00% 80,00% 60,00% 80,00% 

S(1-4) 33,33% 31,25% 62,50% 75,00% 7,14% 80,00% 50,00% 57,14% 60,00% 
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Shrnutí:  
I přes určité odlišnosti, se mezi definovanými shluky obcí nepodařilo najít ostré hranice, 

pokud jde o vize a rozvojové strategie. Předpokládali jsme, že obce ve shlucích 1 a 4 
(označeny jako ziskové z hlediska populačního vývoje) budou mít jiné vize i strategie jejich 
naplňování, než obce ve shlucích 2 a 3 (označené jako ztrátové z hlediska populačního 
vývoje).  Jinými slovy, že výsledek odlišné demografické situace, který vypovídá o 
životaschopnosti obce, bude odrazem specifické strategie. Naše hypotéza se ale nepotvrdila. 

 Z rozhovorů vyplývá, že ve vizích starostů z dotazovaných obcí převládá důraz na 
zachování tradic, jako je sociální život komunity, poutě, posvícení a jiné slavnosti, které jsou 
tradičně spojeny s venkovskými oblastmi. Zaměření upřednostňující zachování tradic je 
důkazem, že vitalita obce se projevuje hlavně v aktivitě místních lidí a spolků, jako jsou 
místní divadelní společnosti, hasiči nebo místní fotbalový klub. Tyto aktivity ukazují, že lidé v 
obci skutečně žijí, že to není pouze místo, kde přespávají, ale naopak sdílí zde své zájmy s 
ostatními obyvateli obce, a tím posilují soudržnost komunity.  

Zajímavým zjištěním pokud jde o vizi rozvoje je skutečnost, že většina obcí spoléhá na 
cestovní ruch a rekreaci, znamená pro ně reflexi nového stylu života v krajině, která už není 
spojována s tradičním zemědělstvím. 

V rámci strategií, které mají pomoci k dosažení vizí, klade většina oslovených starostů 
důraz na efektivní využití finančních prostředků (80%) a budování a členství v sociálních 
sítích (75%). Tyto dvě strategie jsou úzce spojeny a navzájem propojeny, protože členství v 
sociálních sítích, jako je MAS (místní akční skupiny) a sdružení obcí, je hlavním prostředkem 
získávání finančních prostředků ve formě grantů.  

Důležitou strategií zjištěnou pomocí otevřených rozhovorů je výstavba domů pro nové 
obyvatele obce. Levné bydlení bude přitahovat a udržovat obyvatele v obci, což se 
v současné době zdá být mnohem důležitější než samotné vytváření pracovních příležitosti. 
Pracovní příležitosti ve vzdálenosti 20-50 km od obce jsou hodnoceny respondenty jako 
přijatelné. Tato vzdálenost je dosažitelná autem s komparativní výhodou životních podmínek 
s menšími náklady ve srovnání s městem. 

Venkov se, na základě analýzy našich rozhovorů, jeví jako prostor, kde jsou lidé svázáni 
s místem, kde bydlí a kde se většinou i narodili.  Tomu odpovídá i význam udržování tradic a 
komunitního způsobu života. Z dotazníků nám však vyplynulo, že na rozdíl od tradic, je  
zájem o zapojení do politického života  obce, jako je práce v zastupitelstvu a účast na jeho 
jednáních, poměrně nízký.  Je zde určitý rozpor mezi tradičním fungováním venkovské 
komunity a sousedských vztahů a vnímání politické reprezentace obce. 
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Vliv světových cen kakaových bobů na živobytí pěstitelů 
kakaa v Ghaně. 

The effect of world cocoa bean prices on the livelihood of 
cocoa farmers in Ghana. 

Samuel Antwi Darkwah 

 

Abstrakt 
Výroba kakaa je velmi důležitá pro hospodářství většinu zemí subsaharské Afriky. Pěstování 
kakaa v zemích subsaharské Afriky hraje důležitou roli v sociálně-ekonomickém rozvoji, a to 
od dob koloniální nadvlády do současnosti. Ve většině těchto zemí tento sektor zaměstnává 
asi 60-70% zemědělské pracovní síly. Kakao je hlavním zdrojem obživy pro většinu lidí v 
subsaharské Africe. Přestože subsaharská Afrika produkuje přibližně 70% světové celkové 
produkce kakaa, kde je sotva 18% zpracována a celková spotřeba kakaových výrobků je asi 
3,2%. 
Tato práce se snaží analyzovat dopady světových cen kakaa na nabídku a poptávku kakaa, 
a jak tyto trendy ovlivňují obživy pěstitelů kakaa v Ghaně a ghanské ekonomiky jako celku ve 
sledovaném období od 2000/2001 do 2008/2009 rostlinných období. V analýze byla použita 
data získaná z Mezinárodní organizace pro kakao (ICCO), Světové banky, Ghanského 
statistického úřadu a Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAOSTATS). 
Získané výsledky analýzy budou podrobně diskutovány, zda nedávné nárůsty světových 
kakaových cen přinesly odpovídající zvýšení cen zemědělských bran, které by mohly vést k 
významným změnám v obživy ghanských venkovských pěstitelů kakaa a ghanské 
ekonomiky jako celku. 

Klíčová slova 
produkce kakaa, ceny kakaa, socioekonomický rozvoj, poptávka a nabídka po kakau, 
živobytí, pěstitelé kakaa. 
 
Abstract 
Cocoa production is of great importance to the economies of most Sub-Saharan African 
countries. The cocoa sector in most of these countries has played a vital role in the socio-
economic development from the time of the colonial rule till today. In most of these countries 
the sector employs about 60-70% of the agricultural work force. It is the main source of 
livelihood for most of the people in Sub-Saharan Africa. Although sub-Saharan Africa 
produces about 70% of world total production of cocoa, barely 18% is processed and total 
consumption of cocoa products is about 3.2%. 

The paper seeks to analyse the effects of the world cocoa prices on the supply and demand 
of cocoa and how it affects the livelihood of the cocoa farmers in Ghana and the Ghanaian 
economy as whole from 2000/2001 to 2008/2009 crop seasons. The analysis will use 
secondary data obtained from the International cocoa organization (ICCO), the World Bank, 
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the Ghana statistical service and the United Nations Food and Agricultural organization 
(FAOSTATS). 
The obtained results of the analysis will be thoroughly discussed to ascertain whether the 
recent increases of the world cocoa prices have brought about a corresponding increase in 
farm gate prices that could lead to significant changes in the livelihood of the rural cocoa 
farmers in Ghana and the Ghanaian economy as a whole. 
 
Key words:  
cocoa production, cocoa prices, socio-economic development, cocoa supply and demand, 
livelihoods, cocoa farmers. 

Introduction 
Cocoa has been grown and exported from Ghana since the later part of the 19th century. 

Until 1976, Ghana was the world’s leading producer of cocoa, contributing between 30 – 
40% of the world’s total output. There are currently around 1.6 million people involved in 
growing cocoa and many more in associated industries. 
The importance of cocoa in Ghana both in terms of its effect on the livelihoods of majority of 
the population who actually depend on proceeds as their main source of income and to the 
Ghanaian economy as a whole, the colonial government of the 1930’s took over control of 
the industry. The government set up a buying monopoly for the purchase of all the cocoa 
produced in Ghana. This body, the first under colonial control, and then the independent 
Ghanaian government, was intended to protect the farmers from price fluctuations. Whilst it 
failed to really ensure a better price for the farmers, they did receive additional help from the 
other bodies set up by the government (The Cocoa Marketing board now known as the 
Cocobod). The institutions set up included research and development institutions, quality 
control division and at the same time provided farmers with subsidised inputs such as 
fertilizers and pesticides. It is these services that, in part have preserved Ghana’s reputation 
for high quality cocoa.  
Due to bad policies by previous governments and unfavourable market conditions from the 
late seventies and the early 1980s Ghana lost its status as the leading producer and the 
industry at time nearly collapsed. In the late 1970’s the world market price for cocoa 
plummeted by two thirds. Ghanaian cocoa farmers were getting less than 40% of the world 
market price and this frustrated most of the farmers to leave the industry. The situation 
worsened after the droughts and accompanying bush fires of the early 1980’s, production in 
Ghana fell from a third of the world’s total production in 1972 to just 12% of the total by the 
1980’s. At this point the World Bank and International Monetary Fund intervened with a 
Structural Adjustment programme to ‘rescue’ the economy.  
Although this programme has had quite a negative effect on the lives of the farmers, through 
the increase in the cost of living and farming inputs, it did include a partial reform of the 
internal cocoa market. There are several indications that cocoa can continue to play an 
important role in the economy of Ghana. The international cocoa prices have been growing 
in the last few years and there is the indication that the present high prices enjoyed by the 
cocoa growing countries will continue to rise and Ghana can take this opportunity to increase 
its productivity to achieve higher yields and take advantage of the current higher prices 
pertaining on the world market.  
The continuous support of the government of Ghana to the cocoa industry and the 
liberalization of produce buying companies could bring more growth into the cocoa industry, 
give better prices to the cocoa farmers as a form of motivation to boost production and also 
to reduce the poverty among the farmers in the rural communities by improving their living 
standards to make this sector more attractive especially to the young people. 
.  
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Aim and Methodology 
The aim of this paper is to analyse the effect of the world cocoa bean prices on the 

livelihoods of the cocoa farmers in Ghana from 2000/2001 to 2008/2009 crop seasons. 
Initially the work will focus on cocoa production in Ghana by looking at total production, area 
harvested, yield per hectare and total employment in the observed period to ascertain 
whether the farm gate prices in the observed period have had any effect and if yes by how 
much have it affected the livelihoods of the farmers. The paper will also look at the world 
supply and demand of cocoa and how it affects the prices on the world market and the vice-
versa. Lastly the paper will analyse the export of cocoa beans and processed cocoa from 
Ghana and also on both internationally and locally consumption of cocoa. The obtained 
results will be discussed a suitable made to show if the recent increase in the world cocoa 
have brought an improvement in the living standards of the cocoa farmers in Ghana. The 
paper will use the descriptive statistical methods to the analyse data obtained from the 
following reliable sources: the international cocoa organisation (ICCO), the Ghana statistical 
service, the World Bank and FAO (FAOSTATS). 

 
Cocoa production in Ghana 

After the decline of cocoa production in the late 1980s, the growth became more 
pronounced in the early 2000s and this improvement has continued to the present day. The 
2000/2001 crop year recorded 395000 tonnes and rising up to 740 000 in the 2004/05 and 
662000 in the 2008/2009 crop year. The good results were probably due to combination of 
record-high world prices, increased share being passed onto farmers, and a set of 
interventions rolled out by the Coco- bod to improve farming practices: mass spraying 
programs and high-tech subsidy packages to promote the adoption of higher and more 
frequent applications of fertilizer (Vigneri and Santos 2008). Some of the growth during this 
period may also have been due to the influx of cocoa smuggled from Côte d’Ivoire, estimated 
between 120,000 and 150,000 thousand tons in 2003/4 (Brooks, Croppenstedt, and Aggrey-
Fynn 2007). The total output of cocoa production in Ghana; area harvested and yields per 
hectare for the crop year 2000/2001 to 2008/2009 are illustrated in figure 1.  

 
Figure 1: Cocoa Production in Ghana from 2000 to 2009  

 
Source: ICCO statistics, July 2010, FAOSTATS 
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Export of cocoa from Ghana 
Ghana’s export earnings from processed cocoa products more than tripled between 

1991 and 2004, from $32 million to $105 million. Export of cocoa beans has mirrored 
production indicating that Ghana per se exports almost all of its cocoa production in the form 
of beans without value addition, see figure 2. However, because of the limited conditions 
under which semi-processed cocoa can be transported effectively (Fold 2002), it is not clear 
whether local value-adding efforts will be sufficiently profitable for international companies to 
expand their operations in Ghana. Thus far, informal discussions with the private sector 
participants indicate that the net benefits from processing locally may not be significant, 
particularly because the government allows only a limited quantity of low-quality beans to be 
used for local processing, which has resulted in considerable underutilization of existing 
capacity in the country. Since 2001 a significant share of Ghana’s agricultural productivity 
gains have been generated by export crops, with cocoa accounting for 10% of total crop and 
livestock production values (World Bank 2007a) and contributing to 28% of agricultural 
growth in 2006, up from 19% in 2001.  

 
Figure 2: Production and Export of Cocoa beans - Ghana (2000 – 2009) 

 
Source: ICCO statistics, July 2010, FAOSTATS 

 

Since it is evident that Ghana exports most of its cocoa in the form of beans it has been 
subjected to price volatility on the world market and this has often affected production as 
farm gate prices given to the farmers normally depends on the world cocoa prices. . 
Declining market prices generally have a negative effect on cocoa production as farmers cut 
back on inputs and husbandry levels to reduce production costs, which subsequently 
decrease average yields, thus reducing output to below potential. The recovery in world 
cocoa bean prices in the 2000/01 to 2002/03 period and, consequently, the significant 
increases in real farm gate prices had a positive impact on farm husbandry and the use of 
fertilizers, and led global production to a record level in 2003/04. This shows that the trend in 
cocoa production remains strongly linked to the financial capability of cocoa farmers to invest 
in yield improvement. As the 2003/04 season resulted in one of the largest supply surpluses 
on record, international cocoa prices declined in 2003/04 compared to the previous cocoa 
year (ICCO – The world cocoa economy. July, 2010). The decline in prices sort of affected 
the supply of cocoa in 2004/2005 crop year fig. 2 and to at least keep supply and demand a 
par on the global market, the international prices again rose substantially from 2006/07 to 
2008/09. Real producer prices in most cocoa producing countries followed the same pattern. 
However, the price received by cocoa farmers in Ghana, excluding end-of-season bonuses 
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distributed by the Ghana Cocoa Board, did not experience such an increase in the period 
mentioned above see figure 3. The increase in the farm gate price in nominal terms did not 
compensate for the domestic inflationary pressures in the country (ICCO – The world cocoa 
economy. July, 2010). 

This has led to Ghana hedging most of its cocoa production against price fluctuations on 
the world market making it difficult for the Government to take advantage of the recent 
increase in prices on the world market. Secondly the volatility of the prices makes it difficult 
for the Government to determine the exact revenues expected from the sale of cocoa on the 
world market and this is a concern for policy makers because the country remains dependant 
on this commodity. 
 

Figure 3: World price of cocoa beans and farm gate prices in Ghana (2000 – 2009)  

 
Source:  ICCO statistics, July 2010 

 
Contribution of cocoa to economic growth and poverty reduction in Ghana  

In the Southern Forest Belt, where cocoa is produced, aggregate figures suggest that 
through the 1990s, cocoa-farming households, along with those engaged in mining or timber 
(the other predominantly export-oriented activities) and other commercial activities, 
experienced improvements in their living conditions compared with food crop farmers (McKay 
and Coulombe 2003). Poverty reduction among cocoa farmers is clear. Household surveys 
indicate that poverty among cocoa-producing households dropped to 23.9% in 2005, down 
from 60.1% at the beginning of the 1990s (World Bank 2007b). At the same time, economic 
growth has been solid, averaging more than 5% since 2001 and reaching 6% in 2005–06. 
Coupled with the effects of greater access to education, health services, and land ownership 
(World Bank 2008), this rate of growth has contributed to the near halving of the national 
poverty rate since the beginning of the 1990s, from 51.7% in 1991/92 to 28.5% in 2005/06 
(Breisinger et al. 2008). Figure 4 depicts the contribution of cocoa and other sectors of the 
economy to the GDP of Ghana and it could be evidently seen that, the contribution of 
agriculture including that of cocoa steadily increased from 2007 to 2009 and continues to 
increase to today. This has improved the standards of living of most of the farmers especially 
the cocoa the cocoa farmers and to further cater for the needs of their families esp. the 
health needs and the education of their children. 
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Figure 4: Contribution of cocoa and other sectors to the GDP of Ghana  

 
Source: Ghana statistical service, World Bank 

Conclusion 
The aim of this paper is to analyse the effect of the world cocoa bean prices on the 

livelihoods of the cocoa farmers in Ghana from 2000/2001 to 2008/2009 crop seasons. 
Initially the paper tried to assess the factors that affect the level of production in Ghana. The 
results of the analysis showed that, the increase in the world price of cocoa does not affect 
production in Ghana instead the level of production depends mainly on farm gate prices 
quoted by the Ghana government at the beginning of each crop year. Secondly, the analysis 
indicated that, Ghana exports most of its cocoa production in the form of cocoa beans 
without value addition and therefore loses a lot in export revenue of cocoa due to fluctuations 
in the world market prices of cocoa beans which eventually affects its economic development 
since the country still depends on cocoa as one of its main export commodities and source of 
the needed foreign exchange for the country. Ghana has the potential to increase cocoa 
output to take advantage of the continuous rising of cocoa prices if it will take the right 
measures such as the continuous liberalisation of the cocoa trade, increase the farm gate 
prices for the farmers to enable them purchase the needed inputs to improve agronomical 
practices to boost production and productivity per hectare and also as a way of motivating 
them to expand their farms and to earn enough to improve their livelihoods. Ghana should 
think of adding more value to its cocoa beans to attract more higher and stable prices and 
create more jobs especially for the youth in the cocoa growing areas to reduce the misery 
and poverty in these areas as well as urban drift. 
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Vliv tržní struktury na formování komoditní vertikály 
vepřového masa v České republice  

Influence of market structure on the formation of pig 
commodity chain in the Czech Republic  

Barbora Dudová 

 

Abstrakt: 
Jeden z nejvýznamnějších rysů současného agrobyznysu je zvyšující se vliv navazujících stupňů 

komoditních vertikál na zemědělskou prvovýrobu. Především finalizující stupně komoditních vertikál 
prezentují a prosazují tržní sílu nejvýrazněji. Jeden z možných přístupů konkrétní identifikace tržní síly 
je aplikace analýzy cenové transmise. V tomto příspěvku jsou prezentovány výsledky získané při 
analýze vlivu tržní struktury na komoditní vertikálu vepřového masa. V rámci tohoto výzkumu byl 
zjištěn nesymetrický přenos ceny mezi parciálními trhy s vepřovým masem, což potvrzuje nedokonale 
konkurenční tržní strukturu dané komoditní vertikály.  

Klíčová slova:  
Komoditní vertikála, cenová transmise, agrobyznys, tržní struktura. 

Abstract:  
One of most important features of current agribusiness is the increasing influence of connected 

levels commodity verticals on agricultural production. First of all, the final levels of commodity verticals 
take over the highest market power. One of the possible approaches to the identification of market 
power is through the analysis of price transmission, which was used to analyze the influence market 
structure on pig commodity chain. As part of this research was detected asymmetric transfer of prices 
between partial markets with pork meat, which means imperfectly competitive market structure. 

Key words:  
Commodity chain, price transmission, agribusiness, market structure. 

Úvod 
Zemědělství je v současné době stále více ovlivňováno předcházejícími, ale především 

navazujícími složkami vertikál resp. sítí agrobyznysu. Je nesporné, že současná problematika dnes již 
významně přesahuje původně úzké vymezení zemědělství a je objektivně nutné zkoumání širších 
ekonomických souvislostí výroby potravin respektující podmínky prostředí v nové globalizující se 
ekonomice. Jsou řešeny organizačně ekonomické souvislosti výroby potravin, vymezení pozice 
jednotlivých článků výroby, zpracování zemědělských surovin a jejich obchodu, tento systém je 
nazýván agrobyznys. 

Termín agrobyznys zahrnuje celou šíři sektoru, jakoukoli činnost vztahující se k zemědělství, 
která je vyvolána trhem. Jedná se o přístup, který umožňuje zkoumat odvětví výroby zemědělských 
produktů, zpracovatelský průmysl a obchod ve vzájemném propojení (Bečvářová, 2005). 

Z výše uvedeného vymezení je potom logické, že i na úroveň a vývoj ceny na parciálních trzích 
komoditní vertikály významně působí na vývoj cen v předcházejících či navazujících článcích dané 
komoditní vertikály. Pokles nebo naopak růst ceny na předešlé úrovni komoditní vertikály ovlivňuje v 
konečném důsledku ceny vzniklých produktů na následujícím stupni dané komoditní vertikály. Ale na 
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druhou stranu, není pravidlem, že růst resp. pokles cen na konečném trhu komoditní vertikály přímo a 
v plném rozsahu ovlivňuje cenu výrobku na předchozím stupni tohoto komoditního řetězce. 

 Pro samotné posuzování cenového přenosu mezi jednotlivými dílčími trhy komoditních řetězců 
slouží analýzy cenové transmise. V agrárním sektoru je cenová transmise ve většině případů 
charakterizována spíše asymetrickým přenosem mezi jednotlivými trhy vertikál. Tyto problémy se 
projevují velmi významn ě právě u komodit živočišného původu s přímými dopady do struktury výroby 
včetně stavu zvířat. Právě Česká republika se vyznačuje v současné době klesajícími stavy téměř u 
všech chovů živočišné výroby. 

 
Obr. č. 1.: Stavy chov ů v ČR v tis. ks. (1999 - 2012) 

Zdroj: ČSÚ 

K poklesu stavu dochází i u prasat, i když spotřeba vepřového masa v ČR na obyvatele je 
nejvyšší a po celé sledované období (kromě roku 1999) se pohybuje okolo 40 kg masa na obyvatele, 
což dokumentuje obr. č. 2. 

 
Obr. č. 2: Spot řeba masa v ČR v Kg/obyvatele (1999 - 2009) 

Zdroj: MZe 

 

Na základě významnosti vepřového masa pro Českou republiku byla pro provedení 
samotné analýzy cenové transmise v komoditní vertikále zvolena právě tato komodita. 

 

Cíl a metodika 
Cílem tohoto příspěvku je posoudit vliv tržní struktury v jednotlivých fázích komoditní 

vertikály vepřového masa, a to na základě provedené analýzy cenové transmise.  
Datovou základnou jsou měsíční ceny vybrané komodity na jednotlivých úrovních 

zkoumané komoditní vertikály v časovém horizontu leden 1999 až prosinec 2011 včetně. 
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Analýza cenové transmise v komoditní vertikále vepřové Analýza cenové transmise v komoditní vertikále vepřové Analýza cenové transmise v komoditní vertikále vepřové Analýza cenové transmise v komoditní vertikále vepřové 
masomasomasomaso    

Měsíční ceny / diference (1/2006 - 4/2011) 

Ceny zemědělských výrobců (CZV) 
Jatečná prasata 1. tř. jakosti 

Ceny průmyslových výrobců (CPV) 
Vepřová kýta bez kosti 

Spotřebitelské ceny (SC) 
Vepřová kýta bez kosti - upravená na řízky 

Tab. č. 1: Struktura datové základny pro cenovou transmisi v komoditní vertikále 
vepřového masa 

Analýza cenové transmise v komoditní vertikále, je realizována ve dvou na sobě 
navazujících fázích. Cenová transmise byla vypočítána jak v poptávkovém, tak nabídkovém 
směru. 
V první fázi je zkoumána cenová transmise na všech možných úrovních komoditní vertikály 
vepřového masa. Pro zjištění povahy a intenzity cenového přenosu je využit ukazatel 
kofeficient elasticity cenové transmise (EPT – Elasticity of Price Transmission). Ten 
vyjadřuje, jak se změní cena na následující úrovni změní – li se cena na předchozí úrovni o 
jednotku. Pokud rozlišíme dva trhy v rámci komoditní vertikály a tyto trhy pak označíme i a j 
můžeme koeficient elasticity cenového přenosu (EPTij) formulovat následujícím způsobem 
(McCorriston, 2002):  

 
Uvedený koeficient EPTij vysvětluje, o kolik se změní cena na j-tém trhu při změně ceny 

na i-tém trhu o jednotku. Pro každý stupeň komoditní vertikály (viz. tab. č.1) jsou vypočteny 
průměrné koeficienty EPTij, které jsou uspořádány do matice (tab. č. 2). 

EPT 
vepřové 

maso 

CZV - 
Jatečná 
prasata 
∆p1 

CPV - 
Vepřová 
kýta bez 
kosti ∆p2 

SC - 
Vepřová 
kýta bez 
kosti ∆p3 

CZV - 
Jatečná 
prasata 
∆p1 

x EPT 12 EPT 13 

CPV - 
Vepřová 
kýta bez 
kosti ∆p2 

EPT 21 x EPT 23 

SC - 
Vepřová 
kýta bez 
kosti ∆p3 

EPT 31 EPT 32 x 

tab. č. 2: Matice koeficient ů EPTij znázorňující cenovou transmisi na komoditní 
verti kále vep řového masa 

 
Průměrné koeficienty EPTij nad diagonálou znázorňují cenovou transmisi ve směru 

nabídkovém, a průměrné koeficienty EPTij pod diagonálou naopak cenovou transmisi v 
poptávkovém směru. 

• Druhá fáze výzkumu se zabývá trhy na sebe navzájem navazující v rámci zvolené 
komoditní vertikály. V této části je provedena analýza cenových diferencí. Pro tento 
účel jsou sestaveny regeresní modely (jednoduchá regrese). Pro analýzu kladných, 
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resp. záporných cenových diferencí byly sestaveny následující regresní modely dle 
Bečvářové (2006): 

 
Míra závislosti časových řad, zachycující meziměsíční cenové diference s rozlišením na 

záporné a kladné cenové změny, je hodnocena především koeficientem determinace 
(Lechanová, 2005). 

Výsledky a diskuse 
V první fázi zkoumaní je pouzen vývoj měsíčních cen na různých trzích v rámci zvolené 

komoditní vertikály v časovém horizontu leden 1999 – prosinec 2011. Tento vývoj cen je 
zobrazen na obrázku číslo 3. 

 

 
Obr. č. 3: Vývoj cen K č/Kg (CZV, CPV a SP) v komoditní vertikále vep řového masa  

Zdroj:  Mze 

 

Již z pouhého vizuálního posouzení vývoje cen na obr. číslo 3 je patrné, že na 1. Stupni 
zkoumané komoditní vertikály – tedy mezi prvovýrobcem a zpracovatelem vepřového masa 
– dochází k ne tak výraznému kopírování cen zemědělských výrobců, tak jako na druhém 
stupni zkoumané komoditní vertikály – tedy mezi zpracovatelem a obchodem, kde dochází 
k výraznému kopírování trendu vývoje cen zpracovatelů. Dále je možné vidět, že před 
vstupem do EU byly ceny na všech úrovních především CPV a SC, více rozkolísané. 

 
Výsledky první fáze analýzy cenové transmise. Síla cenového přenosu je vyhodnocena 
prostřednictvím koeficientu elasticity cenové transmise EPT. Výsledky této analýzy prokazují, 
že cenový přenos v nabídkovém směru (hodnoty nad diagonálou) je neelastický (tzn. Změna 
ceny vstupu o jednotku není promítnuta v plné výši na dalších trzích zkoumané komoditní 
vertikály). V poptávkovém směru (hodnoty pod diagonálou) dosahují vypočtené hodnoty 
koeficientu většího než 1. Což vypovídá o elastickém cenovém přenosu1, kdy je změna ceny 
na následujících stupních komoditní vertikály přenášena na předcházející stupně vertikály o 
více než jednotku. Výsledky EPT jsou znázorněny v tabulce číslo 3. 
 
 

                                                           
1 Pro vyšší vypovídací schopnosti jsou dále posuzovány výsledky v nabídkovém směru 

(hodnoty vyskytující se v matici nad diagonálou tedy směrem od prvovýrobců po 
distributory). 
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Tab. č. 3: Matice hodnot EPT – vep řové maso 
Zdroj: vlastní zpracování 

• 1. Stupeň vertikály (CZV – CPV, vztah producent - zpracovatel). Zde je patrný 
nesymetrický cenový přenos změny ceny zemědělských prvovýrobců do ceny na 
navazujícím stupni komoditní vertikály, tedy do ceny průmyslových výrobců. 
Koeficient nabývá hodnoty 0,65. 

• 2. Stupeň vertikály ( CPV – SC, vztah zpracovatel – distributor). Na tomto stupni 
komoditní vertikály byl také identifikován nesymetrický cenový přenos. Změna ceny 
na vstupu není promítnuta v plné výši do ceny na výstupu, tedy do spotřebitelských 
cen. Na tomto stupni komoditní vertikály je koeficient EPT na úrovni 0,69. Což by 
mohlo naznačovat vysokou míru tržní síly obchodních řetězců či monopolní tržní 
strukturu. 

Výsledky druhé fáze analýzy cenové transmise. Na tomto místě je hodnocena 
závislost pozitivních a negativních cenových změn na trzích na sebe přímo navazující. 
Výsledky jsou uvedeny v tabulce číslo 4. 

                
1. stupeň vertikály CZV 1. stupeň vertikály CZV 1. stupeň vertikály CZV 1. stupeň vertikály CZV ----    

CPVCPVCPVCPV    
2. stupeň vertikály 2. stupeň vertikály 2. stupeň vertikály 2. stupeň vertikály 

CPV CPV CPV CPV ----SCSCSCSC    

Cenový růst 67%67%67%67%    55%55%55%55%    Vepřová kýta Vepřová kýta Vepřová kýta Vepřová kýta 
bez kostibez kostibez kostibez kosti    Cenový pokles 60%60%60%60%    49%49%49%49%    
Tab. č. 4: hodonocení závislostí kladných a záporných cenových zm ěn 

Zdroj: Vlastní zpracování 

• 1. Stupeň vertikály (CZV – CPV, vztah producent - zpracovatel). V případě, že 
nastane změna ceny v kladném směru, tedy cena se oproti milnému období zvýší 
bude tento cenový růst promítnut co ceny na výstupu u zpracovatelů ze 67 %. 
V případě, že se cena na vstupu u zpracovatelů sníží, promítne se toto snížení ceny 
na výstupu z 60 %. 

• 2. Stupeň vertikály ( CPV – SC, vztah zpracovatel – distributor). Z tabulky číslo 4 je 
patrné, že případné zvýšení ceny u zpracovatelů bude promítnuto ve 
spotřebitelských cenách z 55 %. V případě poklesu ceny u zpracovatelů je toto 
snížení ceny přeneseno do spotřebitelských cen ze 49 %. 

Shrnutí 
V rámci agrobyznysu samotného je v současné době pojem přenosu ceny, neboli 

cenové transmise, mezi jednotlivými úrovněmi komoditních vertikál, velmi diskutovaným 
tématem. Především při posuzování dopadů změn cen zemědělských prvovýrobců, které 
nastaly v důsledku změn agrární politiky, či při zapojení nových technologických postupů. 

EPT 
vepřové 

maso 

CZV - 
Jatečná 
prasata 

CPV - 
Vepřová 
kýta bez 

kosti 

SC - 
Vepřová 
kýta bez 

kosti 
CZV - 

Jatečná 
prasata 

x 0,65 0,5 

CPV - 
Vepřová 
kýta bez 

kosti 

1,19 x 0,69 

SC - 
Vepřová 
kýta bez 

kosti 

1,66 1,26 x 
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Bylo zjištěno, že růst cen vstupů je téměř ihned zohledněn v cenách výstupů, zatímco 
poklesy cen vstupů jsou promítnuty do výstupních cen většinou se zpožděním a málokdy 
v plné výši (Peltzman, 2000). 

Cílem příspěvku bylo zhodnotit vliv tržní síly na komoditní vertikálu vepřového masa. Na 
základě provedené analýzy cenové transmise. Byla prokázána nesymetrická cenová 
transmise v nabídkovém směru na všech úrovních zkoumané komoditní vertikály.  Dále bylo 
potvrzeno, že růst cen vstupů je v rámci komoditní vertikály vepřového masa přenášen lépe 
než pokles cen vstupů, ale také to, že na vyšším stupni komoditní vertikály, je tento pokles 
(tab. číslo 4.) přenášen v menší intenzitě než na zkoumaném nižším stupni dané vertikály. 

Z provedené analýzy vyplývá, že v rámci zkoumané komoditní vertikály existuje 
nedokonalá tržní struktura, která zapříčiňuje nesymetrické přenosy cenových změn mezi 
navazujícími články komoditní vertikály, a to především na trhu finálním, který byl znázorněn 
spotřebitelskými cenami. Tedy subjekty na finálním / spotřebitelském trhu nepromítají změnu 
ceny vstupů (CPV) v plné výši. Tento výsledek by mohl vypovídat o růstu tržní síly 
obchodních řetězců. Obchodní řetězce se vyznačují především vyjednávací silou 
s předcházejícími články komoditních vertikál.  

Existence tržní síly se projevuje tím, že na pokles ceny vstupů reagují navazující články 
pouze malým snížením ceny na výstupu a tím zvyšují svoji obchodní marži. Ale v opačném 
případě, tedy hovoříme – li o zvýšení ceny na vstupu, promítnou toto zvýšení téměř v plné 
výši do ceny na výstupu. (McCorriston, 2002). 

Příspěvek byl zpracován v rámci Výzkumného záměru MSM 6215648904 Česká 
ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního sektoru a sektoru služeb v 
nových podmínkách integrovaného agrárního trhu jako součást řešení TS 04 Vývojové 
tendence agrobyznysu, formování segmentovaných trhů v rámci komoditních řetězců a 
potravinových sítí v procesech integrace a globalizace a změny agrární politiky. 
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Vývoj věkové struktury obyvatel okresů 
Jihomoravského kraje 

Development of the age structure of the population 
of districts South Moravian Region 

Jaroslav Dufek, Bohumil Minařík 
 

Abstrakt: 
Na základě věkové struktury je hodnocena úroveň stáří a rychlost stárnutí obyvatel 
v okresech Jihomoravského kraje České republiky. Analýza vychází ze stanovení 
demografických ukazatelů charakterizujících věkovou strukturu obyvatel regionů a ze změn, 
ke kterým došlo v podílu věkových skupin obyvatel, zatížení produktivní části populace a 
indexů stáří v průběhu let 2001 až 2010. Vývoj se projevil jako nepříznivý, ve všech okresech 
populace stárne.  

Klíčová slova: 
okresy Jihomoravského kraje, věková struktura obyvatel, indexy stáří, rychlost stárnutí 

Abstract: 
Based on the age structureis evaluated age leveland speed of aging of the populationin the 
districts of the South Moravian region of the Czech Republic. The analysisis based on the 
determination of the demographic indicators of the regional population age structure  and 
changest hat have occurredin the proportion of the population ages, the burden on the 
productive part of the population and the age of the index during the years 2001 to 2010. 
Development was seen as negative,in all districts the population ages. 

Keywords: 
districts South Moravian Region, the age structure of the population, age index, the rate of 
aging 

 

Úvod 
V České republice obdobně jako v ostatních vyspělých zemích dochází ke stárnutí 

populace. Výrazně a nepříznivě se mění věková struktura obyvatel ve prospěch starších 
věkových skupin při snižování počtu i relativního podílu mladých obyvatel. Platí to nejen pro 
republiku jako celek, ale i pro její regiony. Cílem příspěvku je statistická analýza vývoje 
věkové struktury v okresech Jihomoravského kraje. 

Materiál a metodika 
Výchozí číselný materiál pro analýzu byl získán z evidence Českého statistického úřadu 

pro Jihomoravský kraj a jeho okresy ve dvou časových horizontech (roky 2001 a 2010). Při 
zpracování dat byly stanoveny demografické ukazatele charakterizující věkovou strukturu 
obyvatel a aplikovány statistické metody podle účelu a cíle zkoumání. Pro výpočty a 
vyhotovení grafů byl použit Microsoft Excel 2007 a Unistat 4.53. 
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Výsledky 
Ze správního hlediska je Jihomoravský kraj členěn do 7 okresů, které se odlišují 

rozlohou, počtem a hustotou obyvatel. Počet obyvatel v Jihomoravském kraji doznal 
v průběhu posledních let nárůst, přičemž k menším změnám v pozitivním či negativním 
směru docházelo rovněž v okresech. 

Věkovou strukturu obyvatel lze charakterizovat na základě pětiletých věkových skupin 
nebo podle rozdělení obyvatel do tří hlavních skupin, které je mezinárodně používáno ve 
statistické evidenci. 
 

 
Graf 1: Věková struktura v okresech JM kraje k 31. 12. 2010podle pohlaví 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Pro potřebu vzájemného srovnání je třeba relativní vyjádření podílu věkových skupin 

obyvatel okresů celkově i z hlediska pohlaví (Tab. 1), které doplňuje přehled charakteristik, 
jež jsou vypočteny prostou formou při stejné váze všech okresů bez ohledu na jejich velikost. 
Nejde tedy o charakterizování JM kraje jako celku, nýbrž souboru jeho stejně vážených 
okresů. 

 
Tab. 1: Podíl věkových skupin obyvatel v okresech JM kraje k 31. 12. 2010 

O k r e s 
Obyvatelé celkem 

v % 
z toho 

muži ženy 
0–14 15–64 65+ 0–14 15–64 65+ 0–14 15–64 65+ 

1 Blansko 14,51 69,26 16,23 15,14 71,54 13,32 13,91 67,05 19,04 

2 Brno–m 13,08 69,07 17,85 13,88 71,34 14,78 12,34 66,96 20,70 

3 Brno–v 15,62 68,81 15,57 16,33 70,72 12,95 14,94 66,93 18,13 

4 Břeclav 13,98 71,26 14,76 14,74 73,63 11,63 13,26 68,99 17,75 

5 Hodonín 13,53 70,80 15,67 14,24 73,62 12,14 12,84 68,08 19,08 

6 Vyškov 14,59 70,08 15,33 15,01 72,62 12,37 14,18 67,60 18,22 

7 Znojmo 14,65 70,94 14,41 15,41 73,08 11,51 13,86 69,00 17,24 

JM celkem 14,08 69,75 16,17 14,81 72,06 13,13 13,39 67,55 19,06 
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Charakteristiky 

Průměr 14,28 70,03 15,69 14,96 72,37 12,67 13,62 67,79 18,59 

Var. koef. 0,054 0,013 0,066 0,050 0,015 0,083 0,059 0,013 0,057 
Zdroj: vlastní výpočty 

 
Průměrné podíly věkových skupin se v průběhu 10letého hodnoceného období změnily 

v neprospěch nejnižší věkové skupiny 0–14letých jejím poklesem z 16,46 %  na 14,28 % a v 
růstu věkové skupiny 65 a víceletých z 13,97 % na 15,69 %. Změna v podílu produktivní 
věkové skupiny obyvatel byla jen velmi malá, došlo ke zvýšení o 0,46 % na 70,03 %. 

Všeobecně lze konstatovat, že rozdíly mezi jednotlivými okresy jsou malé. Nejnižší 
relativní variabilita existuje u produktivní věkové skupiny 15–64letých, a to jak v případě 
obyvatel celkem (v = 1,3 %), tak i u obou pohlaví (u mužů v = 1,5 %, u žen v = 1,3 %). 
Nevyšší variabilitu vykazuje věková skupina 65 a víceletých mužů (v = 8,3 %). 

Mezi základní demografické ukazatele struktury obyvatel lze kromě podílů věkových 
skupin řadit koeficienty závislosti udávající zatížení produktivní populace a především indexy 
stáří (Tab. 2). 

 
Tab. 2: Ukazatele věkové struktury obyvatel v okresech JM kraje k 31. 12. 2010 

 
O k r e s 

Koeficient závislosti Index stáří 
celkový mladých starých celkem muži ženy 

1 Blansko 44,39 20,95 23,44 111,86   87,98 136,88 
2 Brno–město 44,79 18,94 25,85 136,47 106,48 167,75 
3 Brno–venkov 45,35 22,70 22,64   99,68   79,30 121,35 
4 Břeclav 40,34 19,62 20,72 105,58   78,90 133,86 
5 Hodonín 41,24 19,11 22,14 115,82   85,25 148,60 
6 Vyškov 42,70 20,82 21,88 105,07   82,41 128,49 
7 Znojmo 40,93 20,61 20,31   98,36   74,69 124,39 
JM celkem 43,36 20,18 23,18 114,84   88,66 142,35 

Zdroj: vlastní výpočty 

 
Koeficienty celkové závislosti se určují jako podíl součtu věkové skupiny mladých a 

starých k věkové skupině produktivní populace, přičemž charakterizují, jak věková skupina 
mladých a věková skupina starých společně zatěžují produktivní část populace. Obdobný 
význam mají koeficienty závislosti mladých stanovené jako podíl věkové skupiny mladých 
k věkové skupině produktivní populace a rovněž tak koeficienty věkové skupiny starých jako 
podíl věkové skupiny starých k věkové skupině produktivní populace. U většiny okresů jsou 
vyšší hodnoty koeficientů závislosti u žen než u mužů. 

Změny v podílech věkových skupin se projevily ve výrazném zvýšení průměrné hodnoty 
indexu stáří, který z 85,37 % vzrostl na nepříznivých 110,41 %. Zatímco v roce 2001 u všech 
okresů kromě Brna–města vykazoval index stáří hodnoty pod 100 %, v roce 2010 zůstaly a 
to těsně pod 100 % hranicí jen okresy Znojmo a Brno–venkov. Uvedené změny dokumentují 
rychlé stárnutí populace. Značné rozdíly indexů stáří se vyskytují mezi pohlavími. Zatímco 
u mužů v roce 2010 mají indexy stáří hodnoty 74,69 až 106,48 %, u žen dosahovaly 121,35  
až 167,75 %. 

Názorný přehled o rozložení okresů nad a pod 100 % hranicí podle obou hodnocených 
časových horizontů poskytuje grafické zobrazení (Graf 2). Pro srovnání je v grafu 
zaznamenán rovněž Jihomoravský kraj jako celek, který v roce 2010 vykazoval hodnotu 
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indexu stáří 114,84 % (oproti prostému průměru 110,41 % ze souboru okresů při jejich stejné 
váze). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graf 2: Indexy stáří koncem roku 2001 a 2010 v JM kraji a jeho okresech 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Kromě úrovně stáří populace lze posuzovat i rychlost stárnutí populace. Pro hodnocení 

dynamiky lze využít koeficientů růstu, respektive koeficientů přírůstku. U všech okresů došlo 
ke  zvýšení indexů stáří, přičemž konkrétní velikosti relativních změn vypovídají o rychlosti 
stárnutí (Graf 3).. 
 

 
Graf 3: Úroveň stáří a rychlost stárnutí obyvatel JM kraje a jeho okresů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Nejlépe lze hodnotit okres Brno–venkov, který vykazuje nízkou úroveň stáří obyvatel a 
přitom i nejnižší rychlost stárnutí. Nepříznivé hodnocení má naproti tomu okres Brno–město 
při výrazně nejvyšší úrovni stáří a středně velké rychlosti stárnutí, anebo okres Hodonín 
s nadprůměrnou úrovní stáří a s nejvyšší rychlostí stárnutí. 

 

 

Graf4: Vývoj podílů věkových skupin mladých a starých za období 2001 až 2010 
v okresech JM kraje 

 
Zajímavé a významné zobrazení poskytuje Graf 4. Diagonála představuje úroveň indexu 

stáří v hodnotě 100 %. Vpravo dole od diagonály je pole indexu stáří s hodnotou menší než 
100 %, čím dále od diagonály, tím je index nižší. Vlevo nahoře od diagonály je pole pro index 
stáří vyšší než 100 %, přičemž větší vzdálenost představuje i vyšší hodnotu indexu. Šipky 
udávají změny indexů stáří, přičemž čím je šipka delší, tím je změna větší. Směr šipky 
označuje příčinu změny. Směr doleva představuje snížení podílu věkové skupiny mladých, 
směr nahoru zvýšení podílu starých. Směr kolmý na diagonálu svědčí o relativně stejném 
poklesu podílu mladých a nárůstu podílu starých. Svislejší směr vyplývá s převahy zvýšení 
podílu starých nad snížením podílu mladých a naopak směr vodorovnější ukazuje na 
převahu snížení podílu mladých nad zvýšením podílu starých. 
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Shrnutía závěr 
Při hodnocení věkové struktury obyvatel se vychází podle Kováře a  Říhánka (1995) a 

dalších demografů obvykle z relativního vyjádření, tj. z podílů tří základních věkových skupin 
obyvatel. 

Proto i analýza vývoje věkové struktury obyvatel v okresech Jihomoravského kraje je 
založena na podílech tří hlavních skupin obyvatel, a to 0–14letých, 15–64letých a 65 a 
víceletých. Z podílů věkových skupin jsou stanoveny a vyhodnoceny koeficienty závislosti a 
indexy stáří. 

Koeficienty závislosti charakterizují zatížení produktivní populace věkovou skupinou 
mladých či věkovou skupinou starých, anebo oběma skupinami společně. Nejvýznamnějším 
ukazatelem struktury obyvatel je index stáří vyjadřující podíl 65 a víceletých obyvatel ke 
skupině 0–14letých. V práci jsou vypočteny indexy stáří pro roky 2001 a 2010, přičemž je 
prokázán v průběhu hodnoceného období jejich výrazný růst svědčící o stárnutí regionálních 
populací. 

Stěžejními výsledky analýzy jsou zhotovené grafy porovnávající indexy stáří stanovené 
v obou časových horizontech let 2001 a 2010, grafy postihující úroveň stáří a rychlost 
stárnutí prostřednictvím koeficientů růstu a grafické zobrazení vývoje podílů věkových skupin 
obyvatel projevující se ve směru, velikosti a příčinách změn indexů stáří. 

Procesy demografického stárnutí obyvatel v regionech, vyvolávající změny v zatížení 
produktivní populace, jsou více méně obdobné pro celý Jihomoravský kraj i celou Českou 
republiku, a to jak pokud jde o úroveň hodnot demografických charakteristik, tak i pokud jde 
o jejich dynamiku. 

Z prognóz vypracovaných ČSÜ a českými demografy vyplývá, že proces stárnutí se 
bude v dalších letech urychlovat a přitom nepůjde jen o náhodný výkyv. Stárnutí populace 
v současné době má jiný charakter než v minulosti. Podle Maškové (1993) dochází sice stále 
k relativnímu zpomalení růstu nejmladší věkové složky populace, ale došlo navíc ke 
zlepšování úmrtnosti ve vyšších věkových kategoriích a tím k prodlužování střední délky 
života. Věková kategorie 65 a víceletých bude početnější, zejména se bude zvyšovat počet 
seniorů starších 80 let. Je však zřejmé, že produkce i spotřeba je rozdílná i v rámci téže 
věkové skupiny a že bude narůstat váha starších ročníků. A to je faktor, ke kterému bude 
nezbytné při řešení ekonomických a sociálních dopadů přihlížet. 

Všeobecně přijaté předpoklady, že se progresivní stárnutí obyvatelstva stane základním 
rysem budoucího populačního vývoje České republiky, přijímají Burcin a Kučera (2002). Je 
to ostatně základní demografický proces ve vyspělých zemích, který je důsledkem poklesu 
porodnosti a prodlužování lidského života. 

Současný stav stáří a vývoj stárnutí populace celé České republiky vyžaduje přijímání 
potřebných opatření, která by negativní dopady v důsledku stárnutí obyvatelstva a zvyšování 
zatížení produktivní populace alespoň zmírnila. Vzhledem k tomu, že se prodlužuje a bude i 
nadále prodlužovat střední délka života a tím i prodlužovat doba prožitá v důchodovém věku, 
má určitou dílčí legitimitu posun důchodové hranice. Nepůjde však jen o transformaci 
důchodového systému, ale o celý systém sociálního a zdravotního zabezpečení. Problémy 
spojené se stárnutím české populace jsou tedy problémy nejen demografické, ale také 
ekonomické, sociální a politické. Zajištění stárnutí a stáří představuje tedy celý komplex 
opatření k zabezpečení adekvátní úrovně potřeb stárnoucí populace. Kučera (2002) 
upozorňuje na to, že sociální důsledky v příštích letech se budou dále prohlubovat a z toho 
vyplývá nutnost zabezpečovat pro staré lidi nejen materiální stránku, ale i vytvářet nový 
smysl osobního a rodinného života a odpovídajících aktivit. 

Podle Koschina (2005) je však při řešení problémů spojených se stárnutím populace brát 
v úvahu, že se nemůže vycházet jen z počtu jedinců v generačních složkách populace, ale 
že je třeba počítat jak s technickým pokrokem, tak i se zvyšováním úrovně tzv. lidského 
kapitálu, čímž rozumí znalosti a dovednosti lidí a jejich schopnosti je stále rozvíjet a 
uplatňovat. 
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Rozvojový potenciál věkové struktury obyvatel okresů 
Jihomoravského kraje  

Development potential of the age structure of the 
population of districts the South Moravian Region 

Jaroslav Dufek, Bohumil Minařík 

 

Abstrakt: 
Pro soubor okresů Jihomoravského kraje jsou vypočteny hlavní demografické ukazatele 
věkové struktury a jejich korelační závislosti. Na základě shlukové analýzy jsou okresy podle 
hodnot ukazatelů členěny do skupin. Prostřednictvím faktorové analýzy jsou vybrány 
ukazatele jako hodnotící kritéria (index stáří a podíl produktivní populace), podle nichž je 
stanoven rozvojový potenciál věkové struktury okresů a určeno jejich pořadí. 

Klíčová slova: 
okresy Jihomoravského kraje, rozvojový potenciál věkové struktury, index stáří, podíl 
produktivní populace 

Abstract: 
For a set of districts of South Moravian region are calculated main demographic indicators of 
age structure and their correlation. Based on cluster analysis are districts according to the  
values of indicators divided in to groups. Based on factor analysis are selected as evaluation 
criteria: index age and the share of productive age population. According to them, the 
development potential of the age structure of districts and the order. 

Keywords: 
districts of the South Moravian Region, the development potential of age structure, age 
index, the proportion of productive population 

 

Úvod 
V České republice a jejích regionech stejně jako v ostatních vyspělých zemích dochází 

k nepříznivým změnám věkové struktury obyvatel spočívajícím v růstu počtu obyvatel 
vyšších věkových skupin. Věková struktura a její změny jsou jedním z indikátorů stáří a 
stárnutí populace. Vzájemné poměry věkových skupin mohou být proto více či méně 
vhodným předpokladem k regionálnímu rozvoji. Cílem příspěvku je posouzení rozvojového 
potenciálu okresů Jihomoravského kraje z hlediska věkové struktury jejich obyvatel.  

Materiál a metodika 
Výchozí data pro analýzu byla získána z evidence Českého statistického úřadu pro 

Jihomoravský kraj a jeho okresy k 31. 12. 2010. Při zpracování dat byly stanoveny 
demografické ukazatele charakterizující věkovou strukturu obyvatel: podíl mladých, tj. podíl 
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věkové skupiny 0–14letých, podíl produktivní věkové skupiny 15–64letých, podíl starých, tj. 
podíl věkové skupiny 65 a víceletých, celkový koeficient závislosti, koeficient závislosti 
mladých, koeficient závislosti starých, index stáří, průměrný věk. 

Ze základních statistických metod byla uplatněna běžná korelační a regresní analýza. 
Na základě koeficientů korelace je hodnocen směr a stupeň závislosti, průběh závislosti je 
charakterizován regresními funkcemi. Členění okresů do homogennějších skupin z hlediska 
věkové struktury obyvatel bylo dosaženo prostřednictvím shlukové analýzy, podle metody 
nejvzdálenějšího souseda při Euklidovské vzdálenosti. Výběr vhodných ukazatelů jako 
hodnotících kritérií byl zajištěn na základě faktorové analýzy, bodová metoda pak umožnila 
stanovení rozvojového potenciálu věkové struktury obyvatel okresů a tím i určení jejich 
pořadí. Pro výpočty a vyhotovení grafů byl použit Microsoft Excel 2007 a Unistat 4.53. 

Výsledky 
Ze správního hlediska je Jihomoravský kraj členěn do 7 okresů, které se mimo jiné 

odlišují rozlohou, počtem, strukturou a hustotou obyvatel. Práce je zaměřena na hodnocení 
věkové struktury. 

Mezi ukazateli existují závislosti o různém stupni korelace. Celkový přehled poskytuje 
korelační matice v Tab. 1. 
 

Tab. 1: Korelační matice ukazatelů věkové struktury okresů JM kraje k 31. 12. 2010 

Ukazatele 

věkové struktury 

Podíl věkové skupiny Koeficient závislosti Index 
stáří 

Prům. 
věk 0–14 15–64 65+ celkový mladých starých 

Podíl 
věkové 
skupiny 

0–14 1 –0,274 –0,511   0,262   0,977 –0,403 –0,822 –0,860 

15–64  1 –0,685 –0,999 –0,470 –0,769 –0,322 –0,247 

65+   1   0,695 –0,319   0,992   0,909   0,871 
 
Koef. 
závislosti 

celkový    1   0,459   0,778   0,334   0,259 

mladých     1 –0,201 –0,684 –0,736 

starých      1   0,852   0,807 

Index stáří       1   0,994 

Průměrný věk        1 
Zdroj: vlastní výpočty 

 
Parametry byx v obecně vyjádřených regresních přímkách 

y‘ = ayx + byx x 
při praktické interpretaci vyjadřují změnu závisle proměnné při jednotkové změně nezávisle 
proměnné. Z konkrétních vypočtených regresních přímek 
pro vliv podílu 0–14 letých na koeficient závislosti mladých 

y‘ = –1,694 + 1,548 x 
a pro vliv podílu 65 a víceletých na koeficient závislosti starých 

y‘ = –3,645 + 1,662 x 
vyplývá, že při zvýšení podílu věkové skupiny 0–14letých o 1 % lze předpokládat zvýšení 
koeficientu závislosti mladých o 1,55 % a obdobně zvýšení podílu 65 a víceletých o 1 % 
vede ke zvýšení koeficientu závislosti starých o 1,66 %. V obou případech vysoká hodnota 
korelačních koeficientů (r = 0,977 a r = 0,992) svědčí rovněž o vysokém stupni závislosti. 
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VelikostI podílů věkových skupin 0–14letých či 65 a víceletých ovlivňujÍ logicky rovněž 
index stáří, který je dán poměrem starých k mladým. 

 

 

Graf 1: Závislost indexu stáří na podílu věkové skupiny 0 – 14letých 
u okresů JM kraje k 31. 12. 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 
Graf 2: Závislost indexu stáří na podílu věkové skupiny 65 a víceletých 

u souboru okresů JM kraje k 31. 12. 2010 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Oproti přímo úměrnému vlivu podílu věkové skupiny 65 a víceletých na index stáří, když 
při zvýšení podílu o 1 % lze očekávat zvýšení indexu stáří o 10,73 % (při r = 0,909), vede 
zvýšení podílu věkové skupiny 0–14letých naopak ke snížení indexu stáří o 13,02 % (při 
r = –0,822). 

Má-li být stanoven společný vliv 1 % změn podílů 0–14letých a 65 a víceletých, je třeba 
využít vícenásobnou závislost, v daném případě dvounásobnou regresní funkci a jí 
odpovídající dílčí regresní koeficienty a vícenásobný koeficient korelace: 
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y’ = a + byx1.x2 x1 + byx2.x1 x2 ry.x1x2 

V daném případě je konkrétní regresní funkce rovna   
 y’ = 97,066 – 7,657 x1 + 7,816 x2 ry.x1x2 = 0,999 

Zatímco u jednoduché regrese spolupůsobí navíc nezúčastněný podíl druhé věkové 
skupiny, jde v případě vícenásobné regrese o „čistý“ vliv vybrané věkové skupiny. Z výsledku 
regrese vyplývá, že zvýšení podílu 0–14letých o 1 % za vyloučení vlivu podílu 65 a 
víceletých vede ke snížení indexu stáří o 7,657 % a obdobně zvýšení podílu 65 a víceletých 
o 1 % za vyloučení vlivu podílu 0–14letých se projevuje ve zvýšení indexu stáří o 7,816 %. 

Velmi vysoký stupeň korelace (r = 0,994) se projevuje rovněž u vztahu mezi indexem 
stáří a průměrným věkem populace. 

 
Gra 3: Závislost indexu stáří a průměrného věku populace 

 u souboru okresů JM kraje k 31. 12. 2010 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Podle vypočtené regresní přímky se zvýšení indexu stáří o 10 % projevuje ve zvýšení 
průměrného věku zhruba o 0,5 roku. 

 
Mezi okresy jsou ve věkové struktuře obyvatel větší či menší rozdíly. Nehomogenní 

soubor regionů lze rozdělit do homogennějších skupin, v nichž jsou zařazeny regiony, které 
si jsou z daného hlediska blízké. 

Pro výběr ukazatelů byla proto zvolena faktorová analýza, na jejímž základě jsou 
vybrány nejvhodnější ukazatele použitelné jako kritéria. 

Dosažené výsledky dokumentují, že existující variabilitu dostatečně pokrývají dva faktory 
při 62,3 % a 37,6 % (kumulované to je 99,9 %). Třetí faktor má jen 0,1 % podílu na rozptylu.. 

Matice faktorů pro rok 2010: 
Ukazatel 1. faktor 2. faktor 3. faktor 
Podíl věkové skupiny 0 – 14letých –0,6866   0,7264   0,0267 
Podíl věkové skupiny 15 – 64letých –0,5099 –0,8598   0,0009 
Podíl věkové skupiny 65 a víceletých   0,9752   0,2188 –0,0245 
Celkový koeficient závislosti   0,5212   0,8534 –0,0012 
Koeficient závislosti mladých –0,5188   0,8547   0,0171 
Koeficient závislosti starých   0,9417   0,3360   0,0117 
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Index stáří 0,9782 –0,2065 –0,0023 
Průměrný věk 0,9575 –0,2809   0,0652 
 
Zařazení ukazatelů do faktorů včetně faktorových zátěží: 
1. faktor: index stáří (0,9782), podíl 65 a víceletých (0,9752), průměrný věk (0,9575), 

koeficient závislosti starých (0,9417) 
2. faktor: podíl 15–64letých (–0,8598), koeficient závislosti mladých (–0,8547), celkový 

koeficient závislosti (0,8534), podíl 0–14letých (– 0,7264) 
Při vytváření skupin regionů byla uplatněna shluková analýza, konkrétně metoda 

nejvzdálenějšího souseda při Euklidovské vzdálenosti. Vzhledem k rozdílné úrovni a 
variabilitě indexu stáří a podílu věkové skupiny 15–64letých jsou jejich vypočtené hodnoty 
převedeny na bezrozměrné standardizované proměnné o nulové úrovni a jednotkové 
variabilitě. 

Jak je zřejmé z dendrogramu na Grafu 4, jsou vytvořeny 3 shluky. Ve dvou shlucích je 
po třech okresech, ve třetím zůstává okres jeden.  

 
Tab. 2: Standardizované proměnné vybraných ukazatelů k 31. 12. 2010 

 
 

O k r e s 

Vypočtené hodnoty v % Standardizované proměnné 
 

index stáří 
podíl věkové 

skupiny 
15–64letých 

 
index stáří 

podíl věkové 
skupiny 

15–64letých 
1 Blansko 111,86 69,3   0,12032 –0,81072 
2 Brno–město 136,47 69,1   2,15638 –1,02899 
3 Brno–venkov   99,68 68,8 –0,88737 –1,35640 
4 Břeclav 105,58 71,3 –0,39925   1,37199 
5 Hodonín 115,82 70,8   0,44794   0,82631 
6 Vyškov 105,07 70,1 –0,44144   0,06236 
7 Znojmo   98,36 70,9 –0,99658   0,93545 

 Zdroj: vlastní výpočty 

 

 
 

Graf 4: Dendrogram okresů Jihomoravského kraje ČR podle indexu stáří a podílu 
produktivní populace (15–64letí) k 31. 12. 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1 6 3 4 7 5 2

3 shluky 

o k r e s y   J M   k r a j e 

v 
z 

d 
á 

l e
 n

 o
 s

 t 

 

73



Zařazení jednotlivých okresů do skupin v roce 2010 je graficky znázorněno na Obr. 5.6, 
přičemž je třeba brát v úvahu, že nulová hodnota standardizovaných proměnných odpovídá 
zvýšeným úrovním hodnot obou původních ukazatelů.  

 
 

Graf 5: Graf shluků okresů Jihomoravského kraje ČR podle indexu stáří a podílu 
produktivní populace (15 – 64letí) k 31. 12. 2010 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Členění okresů JM kraje do shluků: 
Shluk a: podprůměrný až průměrný index stáří, podprůměrný až průměrný podíl věkové 

skupiny 15–64letých 

 1 – Blansko, 3 – Brno–venkov, 6 – Vyškov  ….. (severní okresy JM kraje) 
Shluk b: výrazně nadprůměrný index stáří, podprůměrnýpodíl věkové skupiny 15 – 64letých 

 2 – Brno–město 
Shluk c: podprůměrný až mírně nadprůměrný index stáří, nadprůměrný podíl věkové 

skupiny 15 – 64letých 

 4 – Břeclav, 5 – Hodonín, 7 – Znojmo   ….. (jižní okresy JM kraje) 
 

Ve skupině a jsou severní okresy Jihomoravského kraje a ve skupině c jsou zařazeny 
jižní okresy kraje. Obě skupiny vykazují prakticky shodný index stáří, liší se však ve velikosti 
produktivní části obyvatel. Výrazně rozdílnou pozici zaujímá Brno–město. 
 

Kromě členění okresů podle věkové struktury obyvatel do homogennějších skupin lze 
regiony uspořádat do posloupnosti z hlediska vybraných demografických ukazatelů jako 
kritérií a na tomto základě posuzovat více či méně příznivý nebo nepříznivý stav. Jde nejen 
o vyhotovení pořadí regionů, ale rovněž o posouzení velikosti rozdílů mezi nimi. 

Pro stanovení pořadí okresů z hlediska věkové struktury jejich obyvatel byla uplatněna 
bodová metoda, která má velmi vysokou vypovídací schopnost. V Tab. 3 jsou vypočteny 
bodové hodnoty kritérií pro jednotlivé okresy a v následné Tab. 4 dílčí a celková bodová 
skóre, indexy rozvojového potenciálu okresů z hlediska věkové struktury obyvatel vystihující 
předpoklady pro regionální rozvoj a podle nich jsou okresy umístěny. 
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Index rozvojového potenciálu j-tého okresu 

n

wb

wb

I
n

j
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i

ji

i

k

i

ji

RP

j





 



1 1

1    , 

kde: bi j ……  bodová hodnota i-tého ukazatele (kritéria) v j-tém okresu, 
 wi ……  váha i-tého ukazatele (kritéria), 
 bijwi ……  bodové skóre i-tého ukazatele (kritéria) v j-tém okresu, 
 k ……  počet ukazatelú (kritérií), 
 n ……  počet okresů (rozsah souboru). 

Bodová hodnota bi j je rovna 
//

//

minmax

min

xx

xx
b

ji

ji



       ……… při pozitivní působnosti, 

 
//

//

minmax

max

xx

xx
b

ji

ji



      ……… při negativní působnosti. 

Index stáří má působnost negativní (zvyšování hodnot je hodnoceno nepříznivě) a váhu 
1,5, naproti tomu podíl věkové skupiny 15–64letých má pozitivní působnost (zvyšování 
hodnot je příznivé) a váhu 0,5. 

 
Tab. 3:  Hodnoty kritérií a jejich bodové hodnoty 

 
O k r e s 

Index 
 stáří 

Podíl 
15–64letých 

Bodové hodnoty bi j 
indexu stáří podílu 

15–64letých 
1 Blansko 111,86 69,3 0,64576 0,23529 
2 Brno–město 136,47 70,0 0 0,64706 
3 Brno–venkov 99,68 68,9 0,96536 0 
4 Břeclav 105,58 70,6 0,81055 1 
5 Hodonín 115,82 69,9 0,54185 0,58824 
6 Vyškov 105,07 69,0 0,82393 0,05882 
7 Znojmo 98,36 69,4 1 0,29412 

 Zdroj: vlastní výpočty 

 
Tab. 4: Bodová skóre, index rozvojového potenciálu a pořadí okresů 

 
 

O k r e s 

Dílčí bodové skóre bi j wi Celkové 
bodové skóre 

i

k

i

ji wb
1

 

Index 
rozvojového 
potenciálu

RP

jI  

 
Pořadí 

indexu 
stáří 

podílu 
15–64letých 

1 Blansko 0,96864 0,11764 1,08628 0,88491 6 
2 Brno–město 0 0,32353 0,32353 0,26356 7 
3 Brno–venkov 1,44804 0 1,44804 1,17961 3 
4 Břeclav 1,21582 0,5 1,71582 1,39775 1 
5 Hodonín 0,81277 0,29412 1,10689 0,90170 5 
6 Vyškov 1,23589 0,02941 1,26530 1,03074 4 
7 Znojmo 1,5 0,14706 1,64706 1,34173 2 

 Zdroj: vlastní výpočty 
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Při použité metodice výpočtu pořadí se na prvních dvou místech umístily okresy Břeclav 
a Znojmo a výrazně na posledním místě okres Brno-město. Názornou představu nejen o 
pořadí okresů, ale i o velikosti rozdílů mezi jejich indexy rozvojového potenciálu z hlediska 
věkové struktury obyvatel poskytuje Graf 6. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 6: Pořadí okresů JM kraje podle indexu rozvojového potenciálu 
věkové struktury obyvatel 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Nadprůměrnou úroveň rozvojového potenciálu z hlediska věkové struktury obyvatel 

vykazují okresy Břeclav, Znojmo, Brno–venkov a mírně i Vyškov, naproti tomu podprůměrný 
stav mají okresy Hodonín, Blansko a především Brno–město. 

Shrnutí 
Věková struktura obyvatel okresů Jihomoravského kraje se mění ve prospěch starších a 

svědčí o stárnutí populace. Východiskem pro výpočet ukazatelů věkové struktury 
vztahujících se k závěru roku 2010 jsou podíly tří základních věkových skupin, z nichž jsou 
vyvozeny koeficienty závislosti charakterizující zatížení produktivní části populace mladými a 
starými a především index stáří, který vyjadřuje poměr mezi věkovou skupinou 65 a 
víceletých ke skupině 0–14letých. 

Mezi ukazateli věkové struktury existují závislosti, které jsou prezentovány korelační 
maticí. Vztahy o vysokém stupni závislosti vyjádřené vysokou hodnotou korelačního 
koeficientu jsou podrobeny i regresní analýze. Jsou vyvozeny odpovídající regresní funkce 
včetně praktické interpretace regresních koeficientů. 

Prostřednictvím faktorové analýzy byly jako kritéria pro hodnocení věkové struktury 
vybrány dva ukazatele, index stáří a podíl 15–64letých. Soubor 7 okresů byl na základě 
shlukové analýzy členěn do 3 homogennějších skupin. Výrazný rozdíl od ostatních okresů 
vykazuje Brno–město s velmi vysokou hodnotou indexu stáří. 

Hlavním cílem práce je posouzení rozvojového potenciálu jednotlivých okresů z hlediska 
jejich věkové struktury obyvatel, která je jedním z více či méně příznivých předpokladů 
úspěšného regionálního rozvoje. Při použití tzv. bodové metody jsou v tomto smyslu 
vypočteny indexy rozvojového potenciálu a podle nich okresy uspořádány. 
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Regionálny rozvoj v regiónoch ekonomického jadra1 

Regional development in economic core region  
Katarína Ďurková, Ľudmila Čábyová, Eva Vicenová  

 

Abstrakt: 
Príspevok analyzuje rôzne prístupy autorov k téme regionálneho rozvoja, špecificky 
v regiónoch ekonomického jadra. Definuje základné terminologické pojmy ako región 
a regionálny rozvoj, uvádza faktory ovplyvňujúce regionálny rozvoj a jeho efekty,  sumarizuje 
doterajšie výskumy v oblasti regionálneho rozvoja so zameraním na vedomostnú spoločnosť. 
Autorky rozoberajú význam rôznych inštitúcií a vplyv inštitucionálnej hustoty na rozvoj 
regiónu v kontexte s transferom znalostí. 

Klíčová slova:  
región, regionálny rozvoj, región ekonomického jadra, faktory regionálneho rozvoja  

 
Abstract:  
The paper analyzes the different approaches of authors to the theme of regional 
development, specifically in the economic core regions. It defines the basic terminology 
concepts as region and regional development, shows the factors influencing the regional 
development and its effects, summarizes existing research on the regional development with 
a focus on knowledge-based society. The authors discuss the importance of various 
institutions and impact of the institutional density on the regional development in the context 
of knowledge transfer.  

Key words:  
region, regional development, economic core region, the factors of regional development 

Úvod  
Termín región je základným terminologickým východiskom v prípade témy venovanej 

regionálnemu rozvoju. Pri vymedzení definície regiónu existuje, vzhľadom na rôzne uhly 
pohľadu, veľká rôznorodosť názorov. Pre potreby nášho projektu sú však potrebné len 
niektoré.  Buček (1996 in Rajčáková, 2001)2 definuje región ako geografický objekt, ktorý má 
charakter priestorovej jednotky s vlastnosťami systému, pre ktorý je charakteristická 
celistvosť, relatívna uzavretosť a funkčná organizácia.  Ďalej sa región vymedzuje ako 
dynamický priestorový systém, pre ktorý sú typické určité prírodné a socioekonomické 
charakteristiky, odlišné od iných oblastí.  Je teda nielen priestorovou, ale aj ekonomickou 
a sociálnou jednotkou. Podľa Pauličkovej (2005)3 z hľadiska marketingu nie je možné 

                                                        
1 Tento príspevok vznikol v rámci riešenia projektu Vega, reg. č. 1/1059/11 „Bariéry distribučných ciest znalostí z 

univerzít do podnikateľského prostredia"  
2
 http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/GSR/pdf/7rozvoj.pdf 

3
 PAULIČKOVÁ, R.: Regionálny a mestský marketing. Bratislava: EUROUNION, 2005. ISBN 80-88984-72-6 
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vymedziť región iba použitím kritérií vyplývajúcich z jeho správneho usporiadania 
a administratívneho členenia.  

Pre marketingové hľadisko sú dôležité špecifiká a vzájomná koordinácia subsystémov, 
ku ktorým patria obce, mestá, mikroregióny, podniky, združenia. Interdisciplinárny pohľad na 
región má Matoušková (1997)4, ktorá región definuje ako územne vymedzenú oblasť, ktorá 
má spoločné sociálno-ekonomické, národnostné, geografické, historické, kultúrne a iné 
znaky.  

Na klasifikáciu regiónov môžeme použiť rôzne hľadiská – priestorové hľadisko, 
demogeografické hľadisko, územno-štatistické hľadisko, klimatické hľadisko, významnosť  
pre cestovný ruch a pod. Z hľadiska distribúcie znalostí je dôležitá klasifikácia regiónov na: 

 Metropolitné regióny – s vysokou mierou koncentrácie obyvateľstva a podnikov, 
vysokým HDP na obyvateľa a silnou orientáciou na vzdelávanie, výskum a služby.  

 Regióny ekonomického jadra5 – sú charakteristické silnou industrializáciou 
v minulosti, ktorá však postupom deindustrializácie spôsobila problémy a ich 
zaostávanie v raste. Zamestnanosť v priemysle kulminovala v USA a Kanade 
v 60.rokoch 20 st., v Európe s posunom cca 20-30 rokov. Vývoj v krajinách strednej 
a východnej Európy bol okrem deindustrializácie ovplyvnený aj zmenou politicko-
ekonomického systému a privatizáciou. Pre tieto regióny je typický konzervativizmus 
obyvateľov, kultúrna závislosť, oslabená miera inovatívnosti regionálneho prostredia. 
Na druhej strane je v týchto regiónoch pozorovateľná vysoká miera zodpovednosti, 
vytrvalosti a solidarity. Kľúčovým problémom týchto regiónov, ako uvádza Buček-
Rehák-Hudec, je inovačná dilema a nedostatok radikálnych inovácií. Tieto regióny 
môžeme nájsť medzi úspešnými priemyselnými centrami súčasnosti (Cremona, 
Poznan, Trnava), transformačnými pólmi i problémovými deindustrializovanými 
centrami (Ostrava, Košice) 

 Periférne, vidiecke regióny6 – vznikajú ako dôsledok dlhodobej kumulatívnej 
kauzácie viacerých negatívnych faktorov – nepriaznivej demografickej štruktúry, 
chýbajúcim hospodárstvom, zhoršenými sociálnymi a ekonomickými ukazovateľmi. 
Napriek uvedeným skutočnostiam môže mať život v uvedených aj svoje pozitíva. 

 
Faktory ovplyvňujúce ekonomickú úroveň regiónov 

Uvedené regióny sa navzájom líšia najmä ekonomickou úrovňou, ktorú ovplyvňujú 
nasledujúce faktory7: 

 Lokalizácia podnikov v regióne, ich početnosť, odvetvová štruktúra, ekonomická 
stabilita, intenzita vnútroregionálnych ekonomických väzieb, typy organizačných 
foriem, 

 Kvantitatívne a kvalitatívne charakteristiky obyvateľstva a jeho pohyb, 
 Technická a sociálna infraštruktúra z pohľadu komplexnosti, kvality a kvantity, 
 Disponibilné prírodné zdroje a miera ich využiteľnosti. 
 Priame a nepriame vplyvy hospodárskej politiky štátu. 

Lokalizácia podnikov 
                                                        

4 http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/GSR/pdf/7rozvoj.pdf 
5 BUČEK, M. – REHÁK, Š. – HUDEC, O.: Regionálne dimenzie znalostnej ekonomiky. ISBN 978-80-225-3239-6. 
Dostupné na http://147.232.5.229/krvam/files/clanky/katedra/redipe.pdf 
6
 HALÁS, M.: Priestorová polarizácia spoločnosti s detailným pohľadom na periférne regióny Slovenska. 

Dostupné na http://sreview.soc.cas.cz/uploads/afc5cefd24278e4e4359aa475dcac0fa4e754157_512_2008-
2Halas.pdf 
7
 http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/GSR/pdf/7rozvoj.pdf 
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Podniky, nachádzajúce sa v regióne, majú rozhodujúci vplyv na ekonomický a sociálny 
rozvoj regiónu. Sú zdrojom pracovných príležitostí, čím ovplyvňujú mieru zamestnanosti 
v regióne. Takisto sú zdrojom príjmov obyvateľstva a zároveň i zdrojom príjmov do verejných 
a regionálnych rozpočtov. Vo vzťahu k ekonomickému rozvoju regiónu je dôležitá ich 
početnosť a veľkosť (vzhľadom na vyššiu ponuku práce), odvetvová a sektorová 
štruktúra, ktorá sa odráža vo výške HDP na obyvateľa regiónu, priemernej výške mzdy 
a kvalifikovanosti pracovnej sily a ekonomická stabilita. Hospodárstvo v regióne zvyšuje 
prítomnosť sekundárneho a terciárneho sektora. Pre regióny ekonomického jadra je 
charakteristická najmä prítomnosť sekundárneho sektora, výrobné podniky orientované na 
nízkonákladovú pracovnú silu. Mnohé regióny ekonomického jadra sú charakteristické 
odvetvovou špecializáciou. Na jednej strane to podporuje inovačnú výkonnosť podnikov, na 
druhej strane je prevaha jedného odvetvia rizikovou skutočnosťou, pretože vytvára veľkú 
závislosť na tomto odvetví. 

Demografia 

Obyvateľstvo tvorí neoddeliteľnú súčasť výrobných a hodnotových procesov v regióne. 
Vo vzťahu k rozvoju sú dôležité kvantitatívne a kvalitatívne znaky obyvateľov. 
Z kvantitatívnych znakov je to početnosť (koncentrácia) obyvateľstva a dynamika vývoja. 
Takisto je dôležitá jeho sídelná štruktúra. Z kvalitatívnych znakov rozvoj regiónov ovplyvňuje 
veková štruktúra a vzdelanostná úroveň obyvateľstva. Vzdelanostná úroveň je v priamom 
vzťahu s výrobnou štruktúrou a dynamikou firiem. Vzdelané obyvateľstvo sa tiež podľa 
niektorých štúdií rýchlejšie adaptuje na zmeny, je informovanejšie, skôr nachádza riešenia aj 
v krízových situáciách.  

Technická a sociálna infraštruktúra 

Je podmieňujúcim faktorom rozvoja regiónu. Technická infraštruktúra (dopravné, 
energetické, telekomunikačné siete, vodovodné a odpadové hospodárstvo) priamo 
ovplyvňuje alokáciu firiem a ich výkonnosť. Technickú infraštruktúru potrebujú firmy 
i domácnosti, ale v inom rozsahu a kombinácii. Tvorba technickej infraštruktúry je vysoko 
nákladnou investičnou záležitosťou, financuje sa prevažne z verejných zdrojov, čím na jednej 
strane ovplyvňuje rozvoj a na druhej strane odráža mieru rozvoja regiónu. 

Rozmiestnenie sociálnej štruktúry (byty, školské, zdravotnícke, kultúrne, rekreačné, 
športové, administratívno-správne a sociálne zariadenia) je spojené najmä so štruktúrou 
a veľkosťou sídiel. Sociálna infraštruktúra sa koncentruje a ľahšie rozvíja v mestských 
sídlach. Zodpovednosť za stav a rozvoj sociálnej infraštruktúry je prerozdelená medzi štátnu 
správu, regionálnu správu a súkromné inštitúcie.    

Prírodné a geografické podmienky  

Prírodné a geografické podmienky (rozloha, geomorfológia a geológia územia, 
vegetácia, stav životného prostredia) ovplyvňujú rozvoj regiónu zásadným spôsobom – 
vytvárajú predpoklady využiteľnosť pôdy, pre existenciu konkrétnych odvetví v regióne, 
ovplyvňujú formovanie sídelnej štruktúry a tým aj spôsob života obyvateľov. Región nemôže 
ovplyvniť svoju polohu v širšie vymedzenom priestore, jeho rozloha a poloha je však úzko 
prepojená na sociálne a ekonomické činnosti v regióne. Dôležitý je i stupeň ochrany prírody 
v regióne, ktorý do istej miery pôsobí obmedzujúco. Dopady industrializácie v regiónoch 
ekonomického jadra sa negatívne prejavujú aj na stave životného prostredia v ňom.   

Hospodárska politika vlády 

Rozvoj regiónov ovplyvňuje monetárna, fiskálna i sektorová politika štátu. 
Prostredníctvom štátneho rozpočtu dochádza k medziregionálnemu prerozdeľovaniu daní 
a príjmov na jednej strane a výdavkov na strane druhej. Ekonomicky silnejšie regióny, ku 
ktorým patria i regióny ekonomického jadra, prispievajú do štátneho rozpočtu vyššími 
čiastkami, do periférnych regiónov plynie vyššie množstvo prostriedkov cez sociálne dotácie.   
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Efekty regionálneho rozvoja 
Rozvoj má veľa podôb – závisí od miesta a podmienok, ktorý berieme do úvahy, od 

cieľov, ktoré si ľudia vytýčili, od inštitúcie alebo sociálnej skupiny, ktorá ciele stanovila. 
Takisto má rozvoj viaceré rozmery – od nadnárodnej, cez regionálnu až po miestnu úroveň. 
Rozvoj nie je možné oddeliť od hospodárskej a sociálnej politiky územia.  

Efekty regionálneho rozvoja sa len ťažko dajú hodnotovo vyjadriť a nie sú jednoznačné. 
Na rozdiel od podnikov, kde sa dá efekt presne ekonomicky vyčísliť, rozvoj regiónu vytvárajú 
verejné úžitky určené pre jednotlivcov a skupiny v danom regióne.  Môžu sa vyjadriť ako 
externé a aglomeračné úspory. Externé úspory vyplývajú z rozvoja ekonomickej základne 
a vzájomnej prepojenosti odvetví v regióne, ako dôsledok technologických inovácií alebo ako 
efekty z urbanizácie (koncentrácia obyvateľstva a vybudovaná infraštruktúra). Aglomeračné 
úspory plynú z komplexne vybudovanej technickej a sociálnej infraštruktúry v danom 
priestore.  

Zákon o podpore regionálneho rozvoja č. 503/2001 Z.z. definuje regionálny rozvoj ako 
trvalý rast hospodárskeho a sociálneho potenciálu regiónu, čo zvyšuje jeho hospodársku 
úroveň, výkonnosť, konkurencieschopnosť a životnú úroveň jeho obyvateľov. Významným 
predpokladom regionálneho rozvoja je efektívna regionálna politika, vytvárajúce vhodné 
inštitucionálne a legislatívne prostredie, podporujúce spoluprácu verejného, súkromného a 
neziskového sektora, vrátane vzdelávacích inštitúcií.  

 

Inštitúcie a rozvoj regiónov 
Podľa viacerých štúdií (Gibbs et al. 2001)8 ovplyvňuje rozvoj územia i jeho 

inštitucionálna vybavenosť – od tradičných inštitúcií na regionálnej úrovni, ako sú organizácie 
štátnej správy, regionálnej a miestnej samosprávy, cez výskumné a vzdelávacie inštitúcie, 
finančné inštitúcie, podniky, až po rôzne záujmové a profesijné združenia, podporné 
a sprostredkovateľské inštitúcie a organizácie tretieho sektora. Tieto inštitúcie majú podporný 
charakter s cieľom zabezpečiť plynulejší tok informácií medzi subjektmi v regióne a 
stimulovať inovačné aktivity.  

Z hľadiska popisovania vplyvu inštitúcií na rozvoj regiónu, treba spomenúť 
Benneworthove (2008) dimenzie regiónu9:  

 Tzv. hardvérové vybavenie regiónu (hardware), ktoré tvoria hmotné a viditeľné prvky 
regiónu, ako napr. technická infraštruktúra, produkčné factory 

 Tzv. softvérové vybavenie regiónu (software), kam možno zaradiť napr. 
inštitucionálnu štruktúru, sociálna infraštruktúra 

 Tzv. intelektuálne vybavenie regiónu (mindware), ktoré zahŕňa kultúrnu identitu 
a imidž regiónu. 

Uvedené zložky regionálneho rozvoja majú rôznu schopnosť reagovať na zmeny 
uskutočňujúce sa v regióne, pričom možno tvrdiť, že najpružnejšie je hardvérové vybavenie. 

 

Kľúčovým prvkom v rozvoji regiónu sú znalosti, ich vytváranie, transfer a manažment. 
V nadväznosti na túto tému a inštitúcie uvádza Šebová (2009) nasledujúce tendencie: 

                                                        
8 BUČEK, M. – REHÁK, Š. – HUDEC, O.: Regionálne dimenzie znalostnej ekonomiky. ISBN 978-80-225-3239-6. 
Dostupné na http://147.232.5.229/krvam/files/clanky/katedra/redipe.pdf 
9 ŠEBOVÁ, M. (2009): Vplyv inštitucionálnej hustoty na znalostné procesy v REJ. Region Direct. 2/2009. s.130-
151 
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 Inštitucionálny izomorfizmus – rastúca homogenita organizácií pôsobiacich 
v regionálnom rozvoji, ovplyvnená snahou získať prostriedky z tých istých zdrojov, za 
tých istých podmienok, čo vedie k napodobňovaniu a vzájomnému učeniu 

 Prechod k decentralizovaným organizáciám, vstup súkromného sektora a vytváranie 
spoločných verejno-súkromných organizácií regionálneho rozvoja 

 Špecifické postavenie sprostredkovateľských agentúr a organizácií na podporu 
malého a stredného podnikania 

 Rast úlohy univerzít ako „znalostného rozhrania“ medzi lokálnou a globálnou 
ekonomikou 

 Rast významu európskej štrukturálnej politiky pri tvorbe sietí regionálnych 
rozvojových agentúr. 

Samotná inštitucionálna hustota môže mať podporný i brzdiaci charakter, preto sa 
zdôrazňuje najmä jej koordinácia a vzájomná interakcia. Práve tá býva problematická 
v regiónoch ekonomického jadra, čo vo svojich štúdiách dokazujú mnohí autori (Hassink, 
2005, Benneworth, 2006, Hudson, 2004)10. Národné i regionálne vlády, v snahe podporiť 
priemysel, vytvárajú sieť rôznych organizácií, ktorá sa po určitom čase stáva prekrývajúca 
a neprehľadná, bez schopnosti iniciovať a podporiť zmeny v regióne, Inštitucionálna 
zotrvačnosť potom môže procesy rozvoja spomaľovať.  

Ku kľúčovým faktorom regionálneho rozvoja patrí schopnosť inovovať staré, nefungujúce 
inštitucionálne spojenia, zrealizovať posun od tradičnej regionálnej vlády k viacúrovňovému 
vládnutiu (multilevel governance), ktoré vedie ku koordinácii siete rôznych aktérov 
regionálneho rozvoja v cieľom dosiahnuť konsenzus.  

 Špecifický charakter má regionálne samospravovanie – vzniknuté inštitucionálne 
jednotky na riadenie rozvoja regiónov – VÚC – nemajú výsostne vlastného občania ani 
územie, ktoré by patrilo iba pod správu takéhoto celku. Územie patrí do katastrálnej správy 
obcí, občania sa na riadení podieľajú sprostredkovane, cez volených zástupcov a rôzne 
partnerské organizácie. Podľa štúdie, vedenej Bauerom (2010)11 regionálna samospráva nie 
je v  súčasnosti, v  takej miere ako by bolo potrebné, kľúčovým hráčom rozvoja svojho 
územia. Je to spôsobené viacerými faktormi. Predovšetkým nevyhovujúcim územno-
administratívnym členením regiónov (krajov) z hľadiska manažmentu regionálneho rozvoja, 
a vysokou fragmentáciou sídelnej štruktúry; nedostatkom nástrojov pre VÚC na podporu 
regionálneho rozvoja; nepostačujúcim a nedostatočne kvalitným legislatívnym rámcom pre 
výkon regionálnej samosprávy; a tiež nízkou kvalitou spravovania rozvoja regiónu.  

  

Vzdelávanie a výskum vs. rozvoj regiónov  
Vzdelávanie a kvalifikácia úzko súvisia s absorpciou nových poznatkov. Vzdelávanie, 

výskum a inovácie tvoria poznatkový trojuholník, ktorý umožňuje rast podnikov, a tým 
prispieva i k celkovému rastu regiónu. Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne prispieva 
k zrýchleniu technologického pokroku, k efektívnejšiemu využívania fyzického kapitálu 
a k vyššej flexibilite podnikov a ich produktivite. Nezastupiteľnú úlohu pri vytváraní znalostnej 
spoločnosti majú práve univerzity; tá nespočíva iba v poskytovaní vzdelávania a vo 
výskumných aktivitách, ale aj v spolupráci univerzít s podnikateľským prostredím.12 
Vzdelávanie v regióne by malo mať nadväznosť na podnikateľskú činnosť podnikov.  

                                                        
10 http://147.232.5.229/krvam/files/clanky/katedra/redipe.pdf 
11 BAUER, R. a spol.: Dobré spravovanie rozvoja regiónov – výzva pre Slovensko. Košice: Karpatský rozvojový 
inštitút, 2010. ISBN 978-80-970368-0-5 
12 LICHTIGOVÁ, M.-COCUĽOVÁ: Vysokoškolské vzdelávanie ako nástroj regionálneho rozvoja. Dostupné na 
http://www.uniregio.fvs.upjs.sk/pdf/zbornik/Lichtigova_Coculova.pdf 
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V rámci vzájomného pôsobenia podnikateľského a vzdelávacieho sektora v regióne je 
dôležitá koordinácia. Model transformačného procesu vo vzťahu medzi univerzitami, 
verejným a súkromným sektorom, ktorý vytvorili Etzkowitz a Leydesdorff ako „tripple helix 
model“, je postavený na interaktívnom vzájomnom dialógu.13 Ak sa dialóg preruší, strácajú 
všetky tri sektory. 

Regióny ekonomického jadra sú charakteristické nižšími výdavkami na vedu a výskum, 
než je to v metropolitných regiónoch, slabšia je i spolupráca medzi podnikmi a vzdelávacími 
inštitúciami univerzitného typu z dôvodu nižšej dôvery a vzájomných väzieb. Vzdelávanie 
bolo v minulosti orientované na technické študijné programy, manažérske študijné programy 
absentovali. Dnes je situácia skôr opačná, univerzity zareagovali na zvýšený dopyt po 
manažérskych programoch, no už dnes podnikom chýbajú kvalifikovaní zamestnanci 
v technických odboroch. 

 

Zhrnutie 

Z výskumov14, ktoré hľadali odpoveď na otázku, do akej miery je budúcnosť regiónu 
ovplyvnená jeho minulosťou,  možno vyvodiť nasledujúce závery:  

 Zmeny v stredo a východoeurópskych krajinách nemajú rovnaký charakter ako 
zmeny v krajinách, kde fungoval trhový princíp aj po druhej svetovej vojne 

 Inštitucionálna hustota v regiónoch strednej a východnej Európy je kvalitatívne 
i kvantitatívne na nižšej úrovni, než je to v pôvodných krajinách Európskej únie a to 
ovplyvňuje ich ekonomickú stagnáciu a strnulosť 

 Vytvorené mechanizmy existujúcich ekonomických a sociálnych väzieb sa 
pravdepodobne budú brániť novým zmenám 

Pre dlhodobý rozvoj regiónov bude dôležitá schopnosť vytvárať tzv. konštrukčnú 
výhodu, ktorá je na rozdiel od konkurenčnej a komparatívnej výhody, oveľa viac založená na 
interakcii verejných a súkromných síl. Regióny ekonomického jadra by sa mali snažiť 
prelomiť závislosť na tradičných odvetviach. Znamená to inovovať priemyselné zameranie, 
posilniť prechod k novým odvetviam, stimulovať inovačné procesy a produkty pre nové trhy.  

Podľa prognózy regionálneho rozvoja do roku 203015 sa regióny západného Slovenska, 
kam patrí aj Trnavský región, budú špecializovať na priemyselné sektory s vyššou pridanou 
hodnotou, pričom efekt šírenia rozvoja sa prejaví aj v sektore služieb. Prílev investícii 
s vyššou pridanou hodnotou otvorí priestor na vyššie zapojenie domácich podnikov do 
medzinárodných sietí. Podľa spomínanej prognózy by mali regióny koncentrovať svoje 
aktivity na dosiahnutie konkurenčnej výhody, ktorá bude relevantná aspoň 
v stredoeurópskom priestore.  

 

Literatúra 

BAUER, R. a spol.: Dobré spravovanie rozvoja regiónov – výzva pre Slovensko. Košice: 
Karpatský rozvojový inštitút, 2010. ISBN 978-80-970368-0-5 

                                                        
13

 RUČINSKÁ, S.: Pôsobenie univerzity na podnikateľský sektor v regióne. [cit. 2009-11-03]. Dostupné na:  
www3.ekf.tuke.sk/konfera2008/zbornik/files/.../rucinska.pdf  
14 DŽUPKA, P.: Podporná politika v regiónoch ekonomického jadra. Dostupné na http://nhf-
new.euba.sk/rsa/images/stories/doc/0109dzupka.pdf 
15 ŠIKULA, M. a kol.: Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. Ekonomický ústav SAV, 2008. Dostupné na 
http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/dlhodoba-vizia-rozvoja-slovenskej-spolocnosti.pdf 

 

83

http://nhf-new.euba.sk/rsa/images/stories/doc/0109dzupka.pdf
http://nhf-new.euba.sk/rsa/images/stories/doc/0109dzupka.pdf
http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/dlhodoba-vizia-rozvoja-slovenskej-spolocnosti.pdf


BUČEK, M. – REHÁK, Š. – HUDEC, O.: Regionálne dimenzie znalostnej ekonomiky. 
ISBN 978-80-225-3239-6. Dostupné na 
http://147.232.5.229/krvam/files/clanky/katedra/redipe.pdf 

ČERNÁ, J.: Úlohy univerzít v dynamike znalostných procesov. In: Region Direct : 
medzinárodný vedecký časopis. - ISSN 1337-8473, Roč. 2, č. 1 (2009), s. 80-106. 

DŽUPKA, P.: Podporná politika v regiónoch ekonomického jadra. Dostupné na http://nhf-
new.euba.sk/rsa/images/stories/doc/0109dzupka.pdf 

LICHTIGOVÁ, M.-COCUĽOVÁ: Vysokoškolské vzdelávanie ako nástroj regionálneho 
rozvoja. Dostupné na http://www.uniregio.fvs.upjs.sk/pdf/zbornik/Lichtigova_Coculova.pdf 

ŠIKULA, M. a kol.: Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. Ekonomický ústav 
SAV, 2008. Dostupné na http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/dlhodoba-vizia-
rozvoja-slovenskej-spolocnosti.pdf 

PAULIČKOVÁ, R.: Regionálny a mestský marketing. Bratislava: EUROUNION, 2005. 
ISBN 80-88984-72-6 

RUČINSKÁ, S.: Pôsobenie univerzity na podnikateľský sektor v regióne. [cit. 2009-11-
03]. Dostupné na: www3.ekf.tuke.sk/konfera2008/zbornik/files/.../rucinska.pdf 

ŠEBOVÁ, M. (2009): Vplyv inštitucionálnej hustoty na znalostné procesy v REJ. Region 
Direct. 2/2009. s.130-151 

ŠINDLERYOVÁ, I.: Knowledge management as staring point for regional development 
theory? In: KSI Transactions on Knowledge Society. - ISSN 1313-4787. - Vol. 3 (2008), p. 
72-75.  

http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/GSR/pdf/7rozvoj.pdf 

Kontaktní adresa autora:  
PhDr. Katarína Ďurková, PhD., Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Námestie 
J. Herdu 2, 917 01 Trnava, katarina.durkova@gmail.com 

PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Námestie 
J. Herdu 2, 917 01 Trnava, 

Mgr. Eva Vicenová, PhD., Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Námestie J. 
Herdu 2, 917 01 Trnava, 

 

84

http://147.232.5.229/krvam/files/clanky/katedra/redipe.pdf
http://ucm.dawinci.sk/?fn=*recview&uid=34475&pageId=resultform&fs=9DC5F363AB844018A3599D8A921661EF
http://nhf-new.euba.sk/rsa/images/stories/doc/0109dzupka.pdf
http://nhf-new.euba.sk/rsa/images/stories/doc/0109dzupka.pdf
http://www.uniregio.fvs.upjs.sk/pdf/zbornik/Lichtigova_Coculova.pdf
http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/dlhodoba-vizia-rozvoja-slovenskej-spolocnosti.pdf
http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/dlhodoba-vizia-rozvoja-slovenskej-spolocnosti.pdf
http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/GSR/pdf/7rozvoj.pdf
mailto:katarina.durkova@gmail.com


Sociální a makrogeografické důsledky ekonomické 
globalizace  

Social and macrogeographical consequences of the 
economic globalization 

Daniela Dvořáková 

 

Abstract:  
Stále intenzivnější propojenost,  vzájemná závislost  a integrace ekonomických subjektů  do 
jediného ekonomického systému sebou nese řadu doprovodných jevů v sociální a 
makrogeografické oblasti.  V příspěvku budou analyzovány  nejdiskutovanější problémy, 
mezi které  patří například důsledky nové mezinárodní dělby práce,  růst sociálních 
nerovnosti a sociální polarizace, přesuny výroby do zemí s levnější pracovní silou, pracovní 
nejistota, nezaměstnanost, krize sociálního států, nárůst  individualismu, patologických jevů 
nebo korupce. 
 

Klíčová slova:  
Ekonomická globalizace, nadnárodní korporace, nová mezinárodní dělba práce, nerovnost, 
nezaměstnanost, individualismus.  

Abstract:  
The growing interconnectedness, interdependence and integration of businesses into a 
single economic system involves a number of accompanying phenomena in the social and 
macrogeographic area. The contribution will analysed the most debated issues among which 
include the growth of social inequality and social polarization, moving  of production to  the 
countries with cheaper labour force, job insecurity, unemployment, social state crisis, the 
growth of  individualism,  pathological effects or  corruption. 

Key words:  
Economic globalization, multinational corporations, new international division of labour, 
inequality, unemployment, individualism.  

 

Úvod 
 
       Ekonomickou globalizací rozumíme stále intenzivnější integraci, propojenost a 
vzájemnou závislost ekonomických subjektů v  jediném ekonomického systému. Hnacím 
motorem globalizace je globalizace ekonomických aktivit, reprezentovaná propojením výroby 
a trhů různých zemí. Ekonomická recese v 70. letech, spolu s destabilizací 
brettonwoodského systému, způsobila nárůst ekonomické provázanosti, deregulace a 
liberalizace. Firmy, které chtěly v novém dynamickém prostředí přežít, musely aplikovat nové 
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strategie rozvoje, které byly charakterizované mezinárodní expanzí. Relokace části 
výrobního procesu vedla k vytváření nové mezinárodní dělby práce (new international 
division of labour - NIDL). Ekonomická globalizace však sebou nenese pouze viditelné 
makrogeografické posuny, ale také sociální dopady, které jsou doprovodným jevem těchto 
posunů. 

Cíle a metodika  
 

       Cílem příspěvku je podat přehled nejdiskutovanějších makrogeografických a 
souvisejících sociálních dopadů ekonomické globalizace. Práce formou vědeckého sdělení 
vytvoří deskriptivně analytický a hodnotící popis hlavních makrogeografických a sociálních 
dopadů ekonomické globalizace na základě studia širokého spektra primárních a 
sekundárních literárních pramenů, elektronických zdrojů a databází. 

 

Řešení 

Makrogegrafické dopady ekonomické globalizace 

 
Většina výroby a služeb byla do konce 2. světové války koncipovaná uvnitř národních 

států. Změny nastaly po 2. světové válce, kdy obnova poválečné Evropy zahraničními 
firmami, Brettonwoodské dohody a vznik Mezinárodního měnového fondu a Světové banky 
daly základ světovému finančnímu a měnovému systému. Po období zlatého věku 
ekonomického růstu v letech 1945-1965 čelily USA zvyšující se inflaci a deficitu platební 
bilance zahraničního obchodu. Spojené státy se rozhodly situaci vyřešit devalvací dolaru a 
zrušením směnitelnosti dolaru za zlato, a tím i zrušením hlavního stavebního pilíře 
brettonwoodského systému. V letech 1971-1973 následoval přechod na systém volně 
plovoucích kurzů nejvýznamnějších měn, který existuje dosud. Ekonomická recese v 70. 
letech, spolu se zrušením brettonwoodského systému, způsobila nárůst ekonomické 
provázanosti, deregulace a liberalizace. Firmy, které chtěly v novém dynamickém prostředí 
přežít, reagovaly na novou situaci vytvářením nových strategií a technologií, které byly 
charakterizované mezinárodní expanzí. Mezinárodní expanze totiž umožňuje výrazně 
snižovat výrobní náklady. 

 Mezi nové strategie snížení výrobních a režijních nákladů patří zejména procesy 
outsoucingu, offshoringu, insourcigu, uploadingu a posilování významu dodavatelských 
řetězců. Technologie subdodavatelství (outsourcingu) znamená zajištění dílčích úkolů či 
služeb u levnějších, většinou menších dodavatelů (např. např. německá firma propustí 
německé účetní a najme účetní v Indii). Nejradikálnější technologií snižování nákladů je 
přímá relokace části  produkce, zejména celých továren či sídla firmy do levnějších a často 
také méně regulovaných zemí- tzv. proces offshoringu. Zmíněné technologie znamenají nižší 
výdaje na mzdy zaměstnanců, minimální či neexistující odvody na sociální a zdravotní 
pojištění, asymetrické pracovní smlouvy a  minimální pracovně-právní ochranu 
zaměstnanců. Neexistence environmentální legislativy pak umožňuje využívání 
neekologických postupů. Insourcing (jakési supradodavatelství) je naopak způsob jak malé 
firmy rozšiřují své dodavatelské a distribuční sítě pomocí velké specializované firmy, která 
řídí jejich logistiku (např. pronájem služeb UPC či DHL). Uploading znamená velikou 
konkurenční výhodu, umožňuje umístit na web jakýkoliv obsah a zpřístupnit ho zdarma 
milionům divákům. Dodavatelské řetězce pak představují královskou disciplínu globální 
ekonomiky, představují mosty mezi výrobci, obchodníky a zákazníky. 

   V důsledku zavádění nových technologických způsobů snižování nákladů dochází k  
vytváření nové mezinárodní dělby práce (new international division of labour - NIDL). 
Průmyslová výroba, která se od počátků průmyslové revoluce koncentrovala ve vyspělých 
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zemích, se začala přesouvat do zemí světové periferie, zejména do nově industrializovaných 
zemí jižní Ameriky a jižní a jihovýchodní Asie. Řídící funkce, výzkum a vývoj však zůstaly 
v původních jádrových územích rozvinutého světa.1 Města charakteristická koncentrací 
ředitelství nadnárodních společností, finančních firem, trhem pro novinky ve světě 
technologie a módy pak označujeme jako globalizující se města. V globalizujících městech je  
možné geograficky zaznamenat sociální polarizaci, najdeme zde residenční a nepřístupné 
komplexy stejně jako ghetta přistěhovalců a příjmově slabších skupin. Ve vyspělých 
rozvojových městech tyto ghetta přecházejí ve slumy (Rio De Janeiro, Sao Paulo, 
Johannesburg, Mumbai, Jakarta). 

  Vedle zakládání řetězců obchodů,  hypermarketů a  supermarketů, které představují 
nejviditelnější stránku globalizace, se začaly korporace vytvářet také v sektoru služeb 
(finančnictví, poradenské a právnické firmy, firmy na trhu s nemovitostmi, firmy z oblasti 
médií a reklamy..) Vedle nadnárodní organizace produkce došlu  v posledních desetiletích 
k vytvoření nového mezinárodního finančního systému, založeného na kontinuálním 24-
hodinovém obchodování s akciemi, měnami, komoditami a dalšími finančními produkty 
prostřednictvím tří největších finančních center na světě – v New Yorku, Londýně a Tokiu.. 
Pro obrovské virtuální a rizikové finanční toky se vžil název kasínová ekonomika. 
Označujeme tak virtuální ekonomiku, kde spekulanti se směnnými kurzy, akciemi a jinými 
finančními produkty přemísťují v rámci globální ekonomiky obrovské sumy peněz (průměrný 
denní obrat na burzách stoupl za posledních 20 let stonásobně). Hodnota světového exportu 
za rok 1998 odpovídala obratu pěti průměrných dnů na devizových burzách.2 

   Klíčovou roli v ekonomické globalizaci a v rozvoji globálního kasina sehrála 
technologická informační revoluce, která umožnila obchodování nezávisle na místě a čase. 
Obchod v globálním kasinu se odehrává exkluzivně za použití počítačových sítí a 
telekomunikací. Elektronické převody, virtuální obchody nebo homebanking představují 
nejnovější obchodní produkty plně využívající možnosti informačních technologií.. Rozvoj 
informačních technologií také umožňuje flexibilní řízení jednotlivých MNCs a správu jejich 
poboček po celém světě. 

 

Sociální dopady ekonomické globalizace 
 
       Příchod nadnárodních korporací znamená nevratné posuny domácích ekonomik 
směrem ke globálnímu začlenění. Ekonomická prosperita států je čím dál více ovlivňována 
přesuny na finančních trzích a řadou externí okolností, které jsou ale mimo kontrolu 
národních vlád. Spekulanti na světových trzích ovlivňují životy milionů lidí. Finanční kapitál je 
nadřazen produkčnímu kapitálu, což ještě umocňuje jeho globální mobilita. Nadnárodní 
korporace představují nový druh moci, který je vymaněn z vlivu vlád, přitom ale významně 
formuje jejich rozhodnutí. Geografická flexibilita totiž korporacím umožňuje kdykoliv 
přesunout část výroby do jiné země, která nabídne výhodnější podmínky. Státy se tak 
předhánějí v přilákání velkých společností a v poskytnutí co nevýhodnějších investičních a 
daňových podmínek. V „závodu ke dnu“ mezi sebou státy soupeří o přízeň zahraničních 
investorů tím, že ustupují ze svých požadavků upravováním zákonů a uvolňováním regulací 
ve prospěch korporací. Na vlastní náklady a na úkor zájmu občanů budují průmyslové zóny a 
infrastrukturu. Toho často korporace mohou zneužívat k vydírání států a k zasahování do 

                                                                 
1 SÝKORA, L..Globalizace a její společenské a geografické důsledky, in.: Jehlička, P., 
Tomeš, J., Daněk, P. ads. Stát, prostor, politika: vybrané otázky politické geografie, s. 59-79. 
Přírodovědecká fakulta UK., 2000. ISBN 80-238-5566-2., s.61. 
2 SÝKORA, L. Globalizace a její společenské a geografické důsledky, in.: Jehlička, P., 
Tomeš, J., Daněk, P. ads. Stát, prostor, politika: vybrané otázky politické geografie, s. 59-79. 
Přírodovědecká fakulta UK., 2000. ISBN 80-238-5566-2., s.62. 
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jejich vnitřních záležitostí.3 Korporace jsou také často obviňovány z korupce, zejména z 
poskytování úplatků  pro získání státních zakázek, pro získání nezbytných povolení a licencí, 
uplácení státních úředníků, zakázané podoby lobování nebo spolupráci s nedemokratickými 
vládami.  
          Další kritika pak směřuje k nedodržování pracovněprávních a environmentálních 
standardů. Levná pracovní síla je totiž často vykoupena nedostatečnou ochranou 
pracujících, dětskou či otrockou prací. Firma redukuje náklady používáním neekologických, 
ovšem levnějších výrobních procesů a postupů, zejména pokud expanduje do země 
s neexistencí či pouze minimální environmentální a spotřebitelskou legislativou. 
          Dalším  významným sociálním důsledkem je pak stahování pracovní nabídky do míst 
působení korporací. Malí a střední podnikatelé se příchodem nadnárodních společností 
stávají nekonkurenceschopnými či mají velké problémy udržet se na trhu. Strukturální 
nezaměstnanosti je důsledkem nesouladu mezi poptávkou na regionálním či lokálním trhu 
práce a dovednostmi pracovníků. Nezaměstnaní mohou být diskvalifikováni nedostatkem 
znalostí, ale také náklady na dojíždění a přestěhování do regionů s odpovídající pracovní 
nabídkou. Společnosti často upřednostňují pouze smlouvy na dobu určitou, brání existenci a 
fungování odborů a udržují se zaměstnanci výrazně asymetrické vztahy. Takovéto pracovní 
zařazení pak způsobuje silnou pracovní nejistotu a zvyšuje konkurenční boj jednotlivců. 
Nezaměstnanost také zvyšují technologické inovace. Dlouhodobá nezaměstnanost výrazně 
ohrožuje sebeuplatnění na pracovním trhu a může vést až k  až k podrytí sociálního statusu 
a identity člověka ve společnosti, výbuchům nespokojenosti, k násilnostem a patologickým 
jevům, k extremismu, pouličním protestům a k ohrožení demokracie. Jde o kruhový pohyb 
reprodukování sociálního vyloučení. Je-li individualizovaný a izolovaný jedinec vyloučen 
z trhu práce je následně vylučován i z dalších společenských okruhů a ze života občanské 
společnosti a je narušena jeho politická participace.4 Spolu s privatizací veřejných služeb a 
omezováním sociální sítě je jedinec plně a nechráněn vystaven tržním vlivům.  

P. Bairoch uvádí šest 6 nepříznivých sociálních důsledků globalizace5  
1. Masivní strukturální nezaměstnanost 
2. Nerovnost v distribuci výhod 
3. Růst nestálosti zaměstnání (prekarizované formy práce) 
4. Úpadek lidí s nižší kvalifikací 
5. Rušení veřejných služeb 
6. Omezování „sociální sítě“ 

 
     Dle Z. Baumana globalizace zvyšuje potenciál šancí technických i hospodářských pro 
menšinu lidí a potenciál jejich negativních důsledků pro většinu. Vyloučení působí na 
společenský život jako celek, je ohrožena sociální sounáležitost a konkurence snižuje 
sociální solidaritu.

6
 P. Elkins pak poukazuje na souvislosti tzv. rizikových kontextů, které jsou 

stále více globalizovány. Globální problémy jsou dány především tzv. průmyslovou výrobou 
rizik, zejména rozšiřováním zbrojení s přehnanou kapacitou ničení, dále masovou globální 
chudobou, pokračující ekologickou destrukcí, represí lidského potenciálu a omezováním 
lidských práv. Absolutní i relativní chudoba způsobuje nejen hlad a nemoci, ale také rozklad 

                                                                 
3   BECK, U. The power in the global age, A New Global Political Economy, Polity, 2006, 
ISBN 9780745632315. 
4  SUŠA, A. Sociální rozměr globalizace a sociologické pojetí globalizace. In Globalizace a 
globální problémy, Praha: UK, Centrum pro otázky životního prostředí, 2006, ISBN 80-
87076-01-X. 
5  BAIROCH, P. The constituent economic priciples of globalization in historical perspective: 
Myths and Realities, International Sociology, Vol. 15, No 2, June 2000, pp. 197-214, ISSN: 
1461-7242. 
6
  BAUMAN,Z. Globalization. The Human Consequences, New York: Columbia University 

Press, ISBN: 978-0231114295. 
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rodiny, růst zločinnosti a násilí. Jestliže jsou přírodní zdroje z prostředku přežití lidí v jejich 
prostředí přetvářeny v průmyslové suroviny, dochází k rozkladu tradic, rozbití společenství a 
k nucené migraci, což vytváří další sociální i ekologické problémy. 7 
        Mezi další výrazné negativní jevy ekonomické globalizace patří rozevírající se nůžky 
mezi bohatými a nemajetnými a to jak v rámci národních států, tak mezi státy navzájem. 
„Například dnes jsou nejbohatší země jako USA, státy EU a Japonsko stokrát bohatší než 
nejchudší země jako Etiopie, Haiti a Nepál. Před 100 lety byl přitom tento poměr 9: 1. Je-li 
poměr HDP Lucemburska- státu s nejvyšším příjmem na hlavu na zemi – ke státu 
s nejnižším HDP- tj. Guineji Bissau, 267: 1, pak před 30 lety, krátce po začátku globalizace 
byl tento poměr mezi nejbohatší a nejchudší zemí, tj. mezi USA a Bangladéšem 88:1. 
Miliardáři tohoto světa, asi jeden tisíc osob, vlastní dohromady více než nejchudší 2,5 
miliardy lidí. Naproti tomu v Africe žije skoro polovina obyvatel za méně než 1 dolar na den.8 
       Jako reakce na negativní sociální dopady ekonomické globalizace dochází k posilování 
globální občanské společnosti a ke genezi nových odpovědných tržních či edukačních 
ideologií, zmiňme například koncept společenské odpovědnosti firem, zelené ekonomiky či 
globální výchovy. Formují se antiglobalizační a alterglobalizační hnutí, která protestují  proti 
takové globalizaci z níž mohou profitovat jen silné ekonomické subjekty a která je tažena 
kapitálem vyvázaným ze všech omezení sociální odpovědnosti. Globalizace 
charakterizována neomezenou spekulací, nespoutanými finančními transakcemi, která  je 
formována rozhodnutím úzké třídy, jejíž  ústřední ideologií je neoliberalismus, představující 
volný trh, privatizaci, deregulaci a atomizovaný individualismus. 

Shrnutí:  
Příspěvek se zabývá shrnutím nejvýznamnějších makrogeografických a sociálních 

dopadů ekonomický globalizace. Vlivem ekonomické globalizace dochází k významným 
geografickým přesunům manufaktur a továren do zemí, které se dlouhou dobu nacházely 
v průmyslové periferii. Zároveň se objevují globalizovaná velkoměsta charakterizovaná 
centry know-how a ředitelstvími velkokoncernů. V geografii rozvíjejících se velkoměst, států i 
zeměkoule zaznamenáváme sociální polarizaci. Zejména na okrajích velkoměst vznikají 
ghetta neúspěšných a přistěhovalců. Rozdíly mezi bohatými a chudými se neustále zvyšují. 
Kapitalismus se stává čím dál dravějším a honba za zisk je vyvázána z veškeré 
odpovědnosti. Korporace vyspělých států vyrábějí své výrobky mnohdy dokonce dětskou či 
otrockou prací, jelikož rozhodujícím činitelem výběru spotřebitele nadále zůstává cena. 
Pracovní nejistota, nutnost maximální flexibility a maximálního výkonu negativně 
poznamenává život individua a je jedním z významných činitelů rozpadu a krize rodiny 
v západních společnostech. Ztráta práce sebou nese ztrátu prestiže i v dalších oblastech. 
Pracovnímu nasazení a honbě za zisk se podřizuje rodina i hodnoty.  
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Podpora regionálního maloobchodu s potravinami 

Support of regional food retail 

Aleš Hes, Marta Regnerová 

 

Abstrakt:  
Prodej potravin v maloobchodě je v současné době velmi dynamické. V silném 
konkurenčním prostředí se nejvíce prosazují velké nadnárodní řetězce, ve kterých se 
uskutečňuje téměř 75% všech nákupů potravin. Oblíbenost této maloobchodní formy je úzce 
svázaná s marketingovými aktivitami, které silné řetězce používají a na které drobní 
maloobchodníci nemají potřebný kapitál. Proto je důležité neustále zkoumat účinnost a 
efektivitu těchto nástrojů jak pro maloobchod, tak i z hlediska zákazníků. Znalosti o tom, 
jakým způsobem jsou nástroje marketingu přijímány zákazníky při nákupu potravin, 
představují důležitou konkurenční výhodu na maloobchodním trhu s potravinami. Poznatky 
uváděné v článku jsou podpořeny projektem IGA Provozně ekonomické fakulty České 
zemědělské univerzity v Praze č. 201111210060. 

Klíčová slova: 
maloobchod, potraviny, marketing, chování spotřebitele. 

Abstract: 
Retail sale of food is currently very dynamic. In a competitive environment, the most pressing 
large multinational chain, in which is carried out almost 75% of all food purchases. Popularity 
of this retail form is closely tied to marketing activities, which use strong chains and small 
retailers who do not have the necessary capital. Therefore, it is important to continually 
examine the efficiency and effectiveness of these tools for both retail as well as for 
customers. Knowledge about how marketing tools are accepted customers when buying 
food, are an important competitive advantage in the retail food market. The findings 
presented to in the Article also emerged from the project solution in the IGA Faculty of 
Economics and Management CULS in Prague No. 201111210060. 

Key words: 
retail, foods, marketing, consumer behavior. 

 

Úvod 
Přijít na trh s určitou kvalitní a konkurenceschopnou nabídkou potravin odlišenou od 

ostatních je čím tím složitější. Tyto problémy se týkají v současné době i obchodních 
řetězců. Situace malých obchodníků může být na tom malinko lépe, protože ty mohou 
konkurovat právě regionálními čerstvými potravinami s deklarací původu surovin. Přestože 
budou cenově dražší, váha ve spotřebitelském rozhodování při nákupu potravin bude 
postavena na kvalitě a tuzemské šikovnosti a tradici výroby.  
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Velkoplošné provozní formáty maloobchodu s potravinami (typu hypermarket, 
supermarket a diskont) obvykle nezískávají reálné a konkrétní znalosti potřeb nakupujících a 
jsou spíše zaměřeny na vlastní poskytování prodejních formátů centrálně řízených a 
podpořených progresivními marketingovými nástroji, kterými zákazníky ovlivňují. Celý 
systém prodeje je především určen k obsluze velkého počtu nakupujících. Upevňující 
dominance velkoplošných prodejen však způsobuje narušení a odosobnění bezprostředního 
kontaktu se zákazníky. Jak vyplývá z výzkumů prováděných Katedrou obchodu a financí 
České zemědělské univerzity v Praze v letech 2010-2011, je s tímto anonymním a 
neosobním prostředím při prodeji potravin nemalá část zákazníků /25% z celkového počtu 
respondentů 150 osob/ nespokojena a hledá alternativní formy nabídek, které jsou k nim 
osobitější a bližší. Vzniká zde tedy prostor pro zkoumání nových variant maloobchodního 
prodeje potravin v regionálním měřítku.  

K tomu, aby spotřebitelé dokázali identifikovat potraviny vznikající na daném území, 
mohou přispět mimo jiné např. korektní a všeobecně uznávané regionální značky či 
vytváření maloobchodní sítě s regionálními potravinami.  

Cíl 
Hlavním cílem příspěvku je objektivně vyhodnotit podmínky pro podporu lokálních 

výrobců a zpracovatelů potravin v prostředí regionů České republiky tím, že se prozkoumají 
možnosti podnikání v rámci komparace vybraných maloobchodních formátů /franchising, 
internetový prodeje či udělování regionálních značek/ jako výrazy jasné deklarace kvalitních 
a původních potravin. Např. označování věcí jako záležitost podpory regionálních výrobců a 
maloprodejců začalo před mnoha staletími. Řekové, Římané a další národy měli různé 
způsoby propagace svých výrobků nebo zboží, ať už to byla vína nebo nádoby, kov nebo 
masti s deklarací původních receptur. Zprávy sloužily k informování veřejnosti o tom, že 
tento muž na této adrese umí dělat boty a jiný, na jiné adrese, je cukrář. (ROOM, 1998) 

Metodika 
Výše uvedený výzkum byl založen na přesné deskriptivní analýze jednotlivých forem 

maloobchodního prodeje potravin s podporou regionálních produktů v synergii s 
rozhodovacím procesem spotřebitelů. Studium nákupního rozhodování může prověřit jasnou 
a doložitelnou záruku původu potravin pocházející z regionálních produkčních zdrojů 
z vytvořené regionální sítě (např. formou franchisingu). Zkoumání bylo provedeno na konci 
roku 2010 a na počátku roku 2011 v regionu Jihočeského kraje, kde vytváření sítě s tradiční 
regionální výrobou a prodejem regionálních původních potravin, je nejdále. Byl uskutečněn 
jak kvalitativní průzkum pomocí nestandardizovaných rozhovorů s představiteli výrobních a 
obchodních podniků v počtu 10, tak kvantitativní průzkum pomocí dotazníku pro zákazníky 
Jednoty s.d. České Budějovice. Přestože jsou získané výsledky statisticky nevýznamné 
vzhledem k nízkému počtu respondentů /110 dotázaných/, prokazují dostatečnou 
informativní váhu ke zkoumanému problému. Hlavní metody zpracování byly: deskriptivní 
analýza, analýza a strukturovaná syntéza výsledků, dedukční logika, komparace, analogická 
úvaha. 
Při zkoumání franchisingových formátů byl použit propočet ukazatele nákladovosti podle 
vzorce: 
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Ukazatel nákladovosti zachycuje vztah celkových nákladů fixních a variabilních /FN + VN/ a 
tržeb /T/. Na základě jejich poměru vyplývá úspěšnost podniku. Pokud je ukazatel menší než 
jedna, jedná se o ziskový podnik. Propočet je uskutečněn pro dva vybrané maloobchodní 
podniky s potravinami: Žabku a.s. s franchisingovým formátem a konvenční samostatný 
maloobchodník s potravinami /OSVČ/. 

Výsledky a diskuse 
Jako možnosti podpory maloobchodu s regionálními potravinami se prověřily následující 

formáty: 
1. Vytvoření sítě maloobchodních jednotek na základě franchisingu a propočet jeho 

ekonomické výhodnosti např. porovnáním nákladovosti ve dvou rozdílných obchodních 
formátech. 

2. Internetový prodej potravin s deklarací původu a receptur. 
3. Zavedení důvěryhodných regionálních značek pro potraviny s uvedením lokálních 

výrobců. 

1. Porovnání nákladovosti maloobchodu s potravinami ve dvou obchodních 
formátech 
Pro porovnání úrovně nákladovosti dvou maloobchodních formátů s potravinami lze 

použít kalkulační metodu variabilních nákladů, která zajistí úroveň údajů, při jakých fixních a 
variabilních nákladech je možné dosáhnout zisku, či kdy se podnik potýká se ztrátou. 
Kalkulace poslouží především samostatným podnikatelům či franchisantům /nabyvatele 
franchisi/  k rozhodnutí o výhodách či nevýhodách jednotlivých způsobů podnikání. (Plachá, 
2010)] 
Při propočtu se vychází z následující struktury ukazatelů: 
• Výnosy z prodeje v daném období - variabilní náklady. 
• Celkový příspěvek na úhradu fixních nákladů v daném období - fixní náklady podniku za 

dané období. 
• Zisk (ztráta) za dané období. 

Při aplikaci kalkulace u zkoumaných subjektů při výši tržby 220000,- Kč a 500000,- Kč je 
zřetelná závislost variabilních a fixních nákladů na výši zisku. V případě srovnání 
konvenčního maloobchodu s potravinami s franchisingovým formátem je zřejmý dopad na 
zisk při různých výších variabilních a fixních nákladů. 
 

Tab. 1 Srovnání konvenčního maloobchodu s potravinami s franchisingovým 
formátem s dopadem na  zisk při různých výších variabilních a fixních nákladů při 

tržbách 220000,- Kč 
Konveční maloobchod Žabka a.s. 

220000 - 165000 220000 - 203600 
55000 15400 

- 54000 - 30000 
+ 1000 - 14600 

zisk ztráta 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
Tab. 2 Srovnání konvenčního maloobchodu s potravinami s franchisingovým 

formátem s dopadem na zisk při různých výších variabilních a fixních nákladů při 
tržbách 500000,- Kč 

Konveční maloobchod Žabka a.s. 
500000 – 350000 500000- 440000 
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- 25000 - 25000 
125000 35000 
- 54000 - 30000 
+ 71000 + 5000 

zisk zisk 
Zdroj: vlastní zpracování 

Franchisingový formát zaručuje svými smluvními dodavateli nižší variabilní náklady v 
souvislosti s nákupem zboží do prodejny. Tyto slevy do jisté míry pokrývají náklady spojené 
s poplatky, které je franchisant povinen hradit franchisorovi a to především, pokud se odvíjí 
procentuálně od výše tržby. (Řezníčková, 2004)   

V případě, kdy poplatky franchisorovi jsou stanoveny fixní sazbou, mohou zapříčinit při 
určité výši tržby ztrátu pro franchisanta. Společnost Žabka a.s. hradí svým franchisantům 
nájem, který tvoří velkou část fixních nákladů ostatních společností. Franchisant nehradí ani 
průběžný či marketingový poplatek, avšak zisk ve výši 12% z prodaných výrobků 
nepostačuje ani na krytí mzdových výdajů u názorné výše tržeb 220000,-Kč. Při zvýšení 
tržeb na 500000,-Kč společnost Žabka a.s. nedosahuje optimální míry zisku ani při této výši 
tržeb. Procento odváděné z tržeb centrále je příliš vysoké, aby provozovatel pokryl své 
náklady i přesto, že nehradí nájem jako jiné společnosti. Při provozování maloobchodu bez 
pomoci franchisora je zapotřebí si uvědomit nutnost dalších nákladu, které nebyly v modelu 
započítávány. Těmito náklady jsou především peněžní prostředky vynaložené na marketing. 
V modelovém případě nebylo s těmito náklady počítáno, přičemž lze říci, že tržby, kterých by 
podnik dosahoval, by nikdy nedosáhly takové výše, jako kdyby se na stejné pozici ocitl 
franchisingový maloobchod s potravinami. V modelové situaci byly započítány pouze ostatní 
provozní náklady v částce 10000,-, o kterých nelze předpokládat, že by pro marketingové 
aktivity podniku byly dostačujícími. Pokud by konvenční samostatný maloobchod chtěl 
dosáhnout stejné image, úrovně a známosti v podvědomí svých zákazníků, musel by 
vynaložit nemalé finanční prostředky na reklamu a propagaci. V současné ekonomické 
situaci lze předpokládat větší zájem o podnikání s větší mírou jistoty a úspěšnosti podniku, 
kterou franchising dokáže nabídnout. (Kotler, 2007) 

Další metodou určující, který způsob podnikání je výhodnější s ohledem na návratnost 
vložených finančních prostředků, je nákladovost podle vzorce 1.1. Z porovnávaných dvou 
maloobchodů a při stanovených tržbách 100, 150, 250 a 350 tisíc vyplývá následující: 
1. Konvenční maloobchod je ziskovým při výši tržeb od 250.000,-Kč / rok. 
2. Společnost Žabka a.s. se stává ziskovou při výši tržeb od 350.000,-Kč / rok.  
V situaci, kdy: 1 = konvenční maloobchod a 2 = franchisingový maloobchod, přináší menší 
nákladovost a tím větší ziskovost volba pro franchisingové podnikání. Tím se jistým 
způsobem potvrzuje ekonomická a logická dedukce, že nákladovost prodeje potravin ve 
franchisingovém formátu je menší než v samostatném konvenčním podnikání pod vlastní 
značkou a jménem za podmínek, jsou-li dosahovány u franchisantů odpovídající tržby.  
Výsledky průzkumů tedy obecně ukazují výhodnost podnikání v rámci franchisingového 
smluvního vztahu, na jejichž základě lze předpokládat pozitivní rozvoj franchisingu v 
maloobchodě s regionálními potravinami. I přes překážky, jež franchising franchisantům 
staví, se jedná o formu podnikání založenou na větší ziskovosti a jistotě, je to prodejní 
formát, který je výhodný pro tvorbu regionálních maloobchodních sítí. Zejména distributorský 
franchising, založený na centralizaci velkoobchodu se satelitními maloobchodními 
provozovnami, představuje vhodnou formu návratu plnosortimentních maloobchodních 
provozoven do střediskových obcí s regionálními potravinami. Závěry nákladových metod 
tuto skutečnost dokládají. Především při rozvoji maloobchodu s potravinami bude sváděn 
velký boj o získání zákazníka a bude třeba nabídnout přidanou hodnotu prodávanému zboží 
právě prostřednictvím doložení regionálního původu. Franchisingové koncepty disponují 
silnějšími marketingovými nástroji díky spojené síle většího počtu podnikatelů a mají větší 
možnosti k prozkoumání trhů a náklady spojené s franchisingem nepředstavují větší hrozbu 
pro jeho budoucí rozvoj. Známá značka a osvědčený koncept podnikání do jisté míry 
zaručuje větší návštěvnost a ziskovost, než je tomu při konvečním samostatném podnikání 
pod vlastním jménem. 
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2. Internetový prodej potravin s deklarací původu a receptur 
V oblasti potravin zákazníci nejčastěji nakupují na internetu nápoje (alkoholické i 

nealkoholické) a některé druhy trvanlivých potravin. Kromě běžně nakupovaných druhů 
potravin využívají zákazníci také internet jako možnost snadno a rychle nakoupit různé 
specifické druhy potravin jako jsou biopotraviny, potraviny pro zvláštní výživu a potravinové 
doplňky a produkty pro zdravou výživu. 
 Jak vyplývá z provedených průzkumů v jihočeském regionu v letech 2009 _ 2011 téměř 
50 % českých spotřebitelů věnuje velmi malou pozornost informacím, které jsou spojeny s 
nakupovaným výrobkem. Spotřebitelům tak uniká řada často velmi závažných a podstatných 
údajů. Prostudovat informace a další doplňující charakteristiky daného produktu zejména u 
potravin je velmi důležitou součástí nákupního procesu, která je o to výraznější, jde-li o 
objednávky provedené prostřednictvím internetu. Velká část spotřebitelů bohužel toto riziko 
nedostatečné informovanosti stále často podceňuje. Při nákupu potravin je to z velké míry 
ovlivněno zvyklostním a rutinním výběrem jednotlivých položek, velmi často také z důvodu 
úspory času, která bývá zmiňována jako jedna z hlavních příčin nakupování na internetu.  

Internet však není z logického pohledu vhodným prostředkem pro nákup rychle se 
kazícího/sezonního zboží (ovoce, zelenina, pečivo) s ohledem na možné zhoršení kvality 
prodávaného zboží a z toho odvozená případná zdravotní rizika. Velmi důležitým údajem, 
který by měl být ověřen u potravin, je doba trvanlivosti a původnosti. Zákazník by neměl 
převzít zboží s prošlou záruční lhůtou. Velkým rizikem, které však může spotřebitel do určité 
míry ovlivnit, je nesprávná dodávka zboží. Není sice schopen působit na správné sestavení 
provedené zásilky, ale má možnost minimalizovat riziko chybně doručeného zboží ověřením 
jeho správnosti kontrolou při převzetí. Důkladná kontrola dodaného zboží (objednaných 
položek, doby trvanlivosti) bývá bohužel také s ohledem na úsporu času podceňována. (Hes 
a kol., 2010)  
 Dalším nedostatkem z pohledu zájemce o nákup potravin na internetu je ztráta možnosti 
fyzicky si zboží prohlédnout, což je v případě internetu jeden z hlavních důvodů, který 
oslovení respondenti uvádějí jako příčinu, proč tímto způsobem nenakupují.  Zejména u 
potravin, které jsou z tohoto pohledu velmi citlivých zbožím, nestačí vidět jen fotografii, popis 
složení a možnosti využití, zákazník se chce sám přesvědčit o kvalitě a původu. Kvalita 
uvedených informací vztahujících se ke zboží a jeho grafické zobrazení nemusejí být úplně 
vždy na odpovídající úrovni, což spotřebitel svým chováním ovlivnit nemůže. Internet 
nedokáže nahradit běžné každodenní nákupy čerstvého zboží a eliminovat návštěvy 
prodejen maloobchodní sítě, ale může sloužit jako vhodný doplněk pro nákupy objemného 
zboží občasné a dlouhodobé spotřeby regionálního původu vzhledem k výhodám, které 
takovýto nákup v sobě zahrnuje. Protože se v případě potravin jedná o doplňkovou formu 
nákupu zboží, je to způsob, který je spíše vhodný zejména pro časově vytížené zákazníky 
nebo například pro handicapované osoby se sníženou pohyblivostí. Tím se i potvrzuje trend 
zvýšené výhodnosti pro podporu regionálních potravin z důvodu toho, že zákazníci 
vyhledávají stále více všechny informace, které by měly být maloobchodníkem poskytnuty o 
původu potravin.  

3. Zavedení důvěryhodných regionálních značek pro potraviny s uvedením výrobců 
Prostudovat informace a další doplňující charakteristiky daného produktu spojené se 

značkou u potravin je velmi důležitou součástí moderního nákupního procesu, aby 
spotřebitelé věděli, od koho a s jakou zárukou kvality potraviny nakupují. Herman (2003) 
uvádí, že řízení značky /branding/ je vytváření systému, který vzbuzuje emocionální 
očekávání a zároveň umožňuje jejich uspokojení. V této souvislosti autor definuje tzv. 
emocionální značky (emotional brands), které vzbuzují ve spotřebitelích pocity, jelikož jsou 
založeny na psychologické nebo sociální aktivaci. To vyplynulo i z kvalitativního průzkumu 
při nestandardizovaných rozhovorech s vedením výrobců i maloobchodníků Jihočeského 
kraje, že tato teorie může u regionálních značek velmi pomoci zejména při aktivaci podpory 
prodeje tradičních regionálních potravin a receptur. Healey (2008) zase tvrdí, že branding je 
vždy dvousměrný proces, dialog mezi výrobci a zákazníky, aby byl příslib značky formulován 
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přesvědčivým způsobem. Každá strana hraje jinou, ale velmi podstatnou roli. Dále uvádí, že 
velké organizace mají tendenci lpět na svých zaběhlých postupech, přestože tvrdí, že se 
soustředí na zákazníka a kladou jeho zájmy na první místo. Lze konstatovat, že touto teorií 
mohou regionální potraviny s regionální značkou uspět jako přesvědčivý způsob deklarace 
kvality a originality receptur při výrobě potravin. 
 Regionální značka se může přiblížit i ke značce obchodní. Chalupníček (2007) význam 
obchodních značek vidí hlavně v informování. Jejich cílem je odlišit produkty jednotlivých 
výrobců a umožnit spotřebiteli snazší orientaci v záplavě tržních produktů. Konkrétní značka 
je tedy spojována s určitou úrovní kvality produktu, služeb spojených s prodejem výrobku i 
s jeho užíváním a v neposlední řadě i symbolem statutu pro kupujícího. Tato teorie je zcela 
v souladu s významem regionálních značek, které odlišují produkty /potraviny/ od ostatní 
nabídky s akcelerací na regionální původ. Značky jsou tedy silná aktiva, která musí vznikat a 
být řízena s rozvahou. Vytváření a vybudování silné regionální značky zahrnuje zajištění 
tržního postavení značky (brand positioning), výběr názvu (brand name selection), 
sponzorství značky (brand sponsorship) a rozvoj značky (brand development). (Kotler, 
Armstrong, 2010). Tyto kroky znamenají, že nemůže být vybudován význam, dokud nebyla 
vytvořena identita, reakce na značku se neobjeví, dokud se nevyvine povědomí o významu 
značky a nakonec zákazník nemůže získat vztah ke značce, dokud nejsou vyvolány správné 
reakce. (Pavézová, 2010)  

Hesková (2006) uvádí následující rozdělení jako strategie šíření značek: 
- všeobecná značka – vhodná pro produkty z nevyhraněné produktové skupiny. Tato 

značka je spojována spíše s kategorií výrobku, vlastník takové značky je postupně 
postižen její ztrátou (např. Xerox, Celofán), 

- individuální značka (multiznačková strategie) – pro každý výrobek vlastní značka, 
- rodinná značka – všechny produkty jsou označeny stejnou značkou, jsou zde zahrnuty 

příbuzné produkty, 
- liniová rodinná značka – je využívána vždy pro určitou produktovou řadu, 
- zastřešovací značka – všechny produkty jsou uváděné pod jednou zastřešovací značkou. 
Dle provedeného průzkumu lze všechny strategie budování značky produktu aplikovat na 
regionální úroveň budování značek u potravin. Jedná se pouze o to, že do značky je nutné 
začlenit všechny faktory potraviny, které jsou lokálního /regionálního/ charakteru a z tohoto 
důvodu jedinečné /např. používání jedinečné mouky a ostatních surovin od mlýnů Bratři 
Zátkové s.r.o. z Boršova nad Vltavou v regionu Jihočeského kraje/. 

Přibová (2000) uvádí jiné dělení strategií šíření značky: 
- značka firemní (korporátní) – označuje firmu a její produkty, 
- deštníková značka – produkty různých kategorií jsou označovány stejnou značkou, 
- individuální značka – značka pro jeden produkt v rámci jedné produktové kategorie, 
- značka modelu – je vázána na specifikaci produktu (např. Bio produkty). 
I toto dělení je možné využít při vybudování regionální značky. 
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Obr. 1 Přehled možných strategií na vybudování značky s analogií na regionální 
úroveň 

Zdroj: upraveno dle PAVÉZOVÉ, 2010 
 
 Mezi obecnou podporu budování značky tedy i regionální patří základní nástroje 
marketingové komunikace: reklama, podpora prodeje, osobní prodej, event marketing, přímý 
marketing a public relations. Při budování regionální značky je nutné však zvážit, který 
nástroj je pro prodej regionálních potravin nejefektivnější pro spotřebitele. Zcela jasně 
z průzkumu vyplynuly jako první nástroje: osobní prodej či vhodná podpora prodeje. Při 
deklaraci významu regionální značky je nutné zejména spotřebitele informovat nejen osobně 
v maloobchodních provozovnách, ale i pomocí různých komunikačních nástrojů, např. 
pomocí internetu. Spotřebitel musí vědět u výrobku, co značka znamená a koho představuje. 
Reklama jako nástroj pasivní komunikace může být sestrojena nevhodně a může působit 
kontraproduktivně. To znamená, že spotřebitelé neuvěří značce propagované reklamou tak, 
jako nevěří reklamám na různé produkty, se kterými měli špatnou zkušenost. 
 Je zde ještě jedna zásadní otázka: Kdo a jak by měl regionální značku budovat? 
V případě obecných značek /firemních, prostorových, služeb, apod./ se většinou budování 
značek zahrnuje do celé strategie firem prostřednictvím zkušených manažerů, sdělovacích 
prostředků, reklamních agentur. Pro budování regionální značky je nutné postupovat ve dvou 
krocích: 
1. Regionální potravina si musí získat vlastní prestiž svojí jedinečností, stabilitou v kvalitě a 

vhodnou prezentací – neformální stránka budování regionální značky. 
2. Značku detailně popsat v pravidlech, oficiálně vyhlásit v souladu s právní úpravou a 

přihlásit na příslušném úřadě a deklarovat osobu /organizaci, klastr/, která přebírá 
zodpovědnost za její dodržování a kontrolu – formální stránka budování regionální 
značky  

 Regionální značky přispívají jednoznačně k místnímu ekonomickému rozvoji. Ten lze 
chápat podle Macháčka (2004) jako formování fyzických, lidských, sociálních a 
institucionálních zdrojů a využívání z něho plynoucích komparativních výhod k vytváření 
ekonomické základny fungující trvale s přiměřenou mírou nezávislosti. Přes složitost 
uvedené citace je naprosto jasné, že regionální značky znamenají podporu a rozvoj místní 
ekonomiky a pokud se dostanou mimo regionální úroveň, lze hovořit o významném 
marketingovém úspěchu v multiregionálním prostředí. 

Závěr 
 Jedním z předpokladů fungování regionální maloobchodní sítě je vytvoření vhodného 
maloobchodního prostředí prostřednictvím sítě (např. franchisingem), internetového 
maloobchodu s potravinami a regionálního značení výrobků jako prostředek pro zviditelnění 
tradičních receptur z regionů a využití jejich socioekonomických výhod ve prospěch jejich 
obyvatel. U místních obyvatel zvyšují např. regionální značky sounáležitost s regionem a 
iniciuje různé formy spolupráce v regionu mezi podnikateli, veřejnou správou, neziskovým 
sektorem i ochranou přírody, např. s vybudováním sítí /klastru/.  
 Regionální značky představují nový dosud nevyužívaný zdroj k rozvoji lokálních 
producentů. Podpora regionálních místních výrobců a zpracovatelů potravin prostřednictvím 
propojení výroby s maloobchodem je cestou, jak zvýšit konkurenceschopnost regionálních 
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producentů v rámci vnitřního obchodu s nadnárodními korporacemi a jak dokázat 
spotřebitelům, že regionální produkty jsou pro ně kvalitní s deklarací jejich původu. 
Regionální značky ponechávají peněžní toky v lokálním měřítku a tím udržují regionální 
ekonomiku životaschopnou. Hlavním cílem regionálního značení výrobků je tedy zviditelnění 
tradičních regionů i pomocí internetového prodeje a využití jejich socioekonomických výhod 
ve prospěch jejich obyvatel. 
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Turismus jako nástroj redukce chudoby v Jižní provincii 
Zambie: případ vesnice Mukuni  

Tourism as a poverty reduction tool in the Southern 
province of Zambia: the case of Mukuni village 

Miroslav Horák 

 

Abstrakt: 
Tonga či Batonga (tzn. "lid Tonga") je lingvistická a etnická skupina, která se vyskytuje 
v Jižní provincii Zambie kolem jezera Kariba a v povodí řeky Zambezi. Populace Tonga 
představuje přibližně 12 % z celkových 13 milionů obyvatel země. Asi 300 000 z nich přitom 
žije v sousedních státech: v severním Zimbabwe, Botswaně, Malawi a Mosambiku. Jejich 
jazyk používá celá řada etnických skupin, např.: Toka, Leya, Lenje, Soli, Ila, Sala a Gowa. 

Populace Tonga se rozpadá do dvou širších skupin, z nichž každá obývá jinou 
ekologickou niku. První z nich, Plateau Tonga, se tradičně věnuje farmaření a chovu 
dobytka. Druhá, Valley (či Gwembe) Tonga, využívá závlahové hospodářství a zabývá se 
pěstováním kukuřice a prosa.  

Jižní provincie, kde se nachází světoznámé Viktoriiny vodopády, je v současnosti 
nejnavštěvovanějším místem v Zambii. To je důvodem toho, proč většina příjmu Tongů 
(např. ve vesnici Mukuni) pochází z turismu. Turismus pomáhá lidem realizovat různé lokální 
rozvojové projekty. Nicméně vliv turistických aktivit není vždy pozitivní, neboť široce přispívá 
k socio-kulturní změně kmene Tonga.  

Klíčová slova: 
komunitní turismus, tonga, mukuni  

Abstract: 
In this article the impact of tourism on poverty reduction of the Tonga tribe is analysed. 
Tonga or Batonga (i.e. „people of Tonga“) is linguistic and ethnic group living in in the the 
Southern province of Zambia. Its population represents approximately 12 % from 13 million 
of Zambian inhabitants. About 300 000 Tonga natives can be found also in neighbouring 
countries: northern Zimbabwe, Botswana, Malawi and Mozambique.  

The population of Tonga is divided into two wider groups which inhabits different 
ecological niche. The first of them, Plateau Tonga, traditionally dedicates itself to farming and 
livestock breeding. The second one, Valley or Gwembe Tonga, uses irrigation economy and 
cultivates maize and millet.  

Southern province, where the world famous Victoria Falls are situated, is actually the 
most visited part of Zambia. That is why the main income of Tonga (e.g. in the Mukuni 
Village) comes from the tourism. Tourism helps the people to realize various local 
development projects. However, the influence of touristic activities is not always positive, 
because it widely contributes to the social and cultural change of the Tonga tribe. 

 

Key words: 
community based tourism, poverty reduction, mukuni 
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Úvod 
Význam turismu pro zambijskou ekonomiku neustále narůstá.1 Měděný průmysl, který 

má v Zambii dlouhodobě primární vliv na růst HDP, je na ústupu. Doly v Copperbeltu z 90 % 
vlastní nadnárodní společnosti ze Švýcarska a Kanady, a tak se tamní vláda snaží nalézt 
východisko ze složité ekonomické situace. (BYSTŘIČAN, I. et al. 2012) 

Turistický sektor je v Zambii založen převážně na výletech na safari, návštěvě 
Viktoriiných vodopádů a pobytech u jezera Tanganyika. K dalším významným turistickým 
destinacím patří národní park Kafue, druhý největší v Africe, jezero Kariba, největší uměle 
vytvořené jezero na světě, a řeka Zambezi, která protéká Zambií, Angolou a Mosambikem, 
přičemž tvoří severní hranici Zimbabwe, Namibie a Botswany.2 

Signifikantní nárůst počtu zahraničních turistů navštěvujících Zambii je důsledkem 
politické situace v Zimbabwe. Turismus je odvětví, které nejen vytváří pracovní místa 
v odlehlých oblastech, ale také trhy s potravinami a uměleckými výrobky. Právě turismus 
v sobě skrývá potenciál transformovat ve výhodu handicap, který spočívá v odlehlosti a 
nedostupnosti mnoha míst v Zambii. V tomto směru je samozřejmě otázkou, který typ 
turismu by nejlépe odpovídal zambijským podmínkám. Je ale jasné, že nárůst masového 
turismu je zde nejen nežádoucí, ale zároveň i velmi málo pravděpodobný. 

Rozvoj turismu v Zambii je řízen dvěma klíčovými dokumenty: zákonem o turismu z r. 
1999 a strategií ke snižování chudoby (Poverty Reduction Strategy Paper) z r. 2002. 
(CYPHER J. M. et al. 2010: 579) Zákon o turismu klade důraz především na snižování 
chudoby, a to zejm. v rurálních oblastech. Strategie ke snižování chudoby nařizuje, aby 
turismus nejen efektivně přispíval k růstu HDP a rozvoji zahraničního obchodu, ale také 
napomáhal participaci soukromého sektoru, udržitelnému rozvoji a dobrému vládnutí (good 
governance). Rozeznává také multiplikační efekt turismu a zdůrazňuje jeho význam při 
rozvoji infrastruktury, jejíž zaostalost představuje pro Zambii obrovský problém, dále 
dovedností obyvatel a podnikání. (ĎURKOVÁ, P. 2012: 9-18) 

Obecně lze říci, že 80 % lidí v Zambii žije pod hranicí chudoby (tzn., mají méně než 1 
USD na den). Dle údajů z roku 2010 přibližně 45 % zambijské populace tvoří děti do 15 let. 
Asi 10 % z nich jsou sirotci. (Zambia Statistics, 2009; MUSAMBACHIME, M. 2005)  

Platí přitom, že chudoba je horší v rurálních oblastech. Rozdíl oproti některým 
městským částem (compounds) se ale stírá. K socio-ekonomické skupině, která je nejvíce 
postižena extrémní chudobou, patří zejména drobní farmáři, kteří často bojují s nedostatkem 
vody a obživy v nehostinné krajině.3  

Nutno podotknout, že chudoba neznamená jen perspektivu příjmu na uspokojení 
základních lidských potřeb, ale také absenci politických svobod, osobní bezpečnosti a 
participace na veřejném rozhodování. (Tourism and Hospitality Act, 2007; Sixth National 
Development Plan 2011-2015: Executive Summary, 2011: 27-29; Zambia: Poverty Reduction 
Strategy Paper, 2007: 12-18) 

                                                           
1  V roce 2011 byl celkový příspěvek turismu k HDP 5 % (896 milionů USD). V roce 2022 

je očekáván nárůst na 7,2 %, 1,9 miliardy USD. (RUGGLES-BRISE, O.; AIMABLE, E. 
2012: 3)  

2  Toto zajímavé místo ale nijak z turistického hlediska využité není. Funguje zde pouze 
hraniční přechod, přes nějž projíždějí kamiony putující po Pan-africké dálnici 
z Kapského města do Káhiry. (KANDYATA O. H. 2011: 4) 

3  Jižní provincie je dle údajů zambijské Centrální statistické kanceláře z roku 2006 
z národního hlediska na čtvrtém místě ve výskytu chudoby. Údaje UNICEF z roku 2009 
hovoří o 64 % obyvatel Zambie, kteří mají méně než 1,25 USD na den. Data ze zdrojů 
Světové banky od roku 2010 chybí. (Zambia Statistics, 2009; Zambia Data Profile, 
2010) 
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Komunitní turismus v Zambii 
Existuje rozsáhlá literatura, která zvažuje různé přístupy k turismu s ohledem na řešení 

problematiky chudoby cestou zapojení místních komunit. Turismus je totiž nejen schopen 
zvyšovat tlak na výstavbu infrastruktury, ale také zajistit příjem místnímu obyvatelstvu. 
(DUNCAN, A. et al. 2003: 34; ASHLEY, C. et al.: 48-51; TELFER, D. J. et al. 2008) 

Takzvaný komunitní turismus (z ang. community based tourism) může například 
posloužit jako finanční zdroj pro realizaci rozvojového projektu sloužícího k založení místní 
nemocnice nebo poskytnout prostředky pro lidi v hmotné nouzi. Někdy se v této souvislosti 
setkáme také s označením „pro-poor tourism“ (PPT), tedy turismus na podporu chudých. 
PPT přitom není specifickým produktem nebo samostatným sektorem, pouze dílčím 
přístupem k  turismu, který zapojuje chudé obyvatele do jeho rozvoje a managementu. 
(DIXEY, L. 2005: 29; ; AREF, F. et al. 2010: 155-161) 

Vzhledem k tomu, že termín komunitní turismus je v Zambii relativně nový, bývá často 
zaměňován za pojem „kulturní turismus“. Muzea sice prezentují různorodé zambijské 
domorodé kultury, jichž je mimo jiné 72, ale ta obvykle nejsou vlastněna a spravována 
místními komunitami. Totéž platí pro ubytování v hotelovém zařízení typu Songwe Point 
Village v Livingstonu, které vlastní zahraniční majitel. Turisti se zde sice účastní domorodých 
ceremonií, ale komunitě z toho nevyplyne žádný větší příjem. Existují ale samozřejmě 
výjimky, jako v případě Kawaza Village Tourism Project, kde se podařilo komunitní a kulturní 
turismus propojit. (Ibid.) 

Komunitní turismus bývá někdy mylně chápán turistickými agenturami. Pokud například 
některá z nich bere cizince do nedaleké vesnice za účelem návštěvy místní školy, kterou 
finančně podporuje, a za prohlídku po komunitě (tour) nejsou hrazeny žádné poplatky (škole 
pouze připadne sponzorský dar od cestovní kanceláře), nejedná se o komunitní turismus, ale 
o filantropii/společenskou odpovědnost firem (corporate social responsibility). ( Zambia: 
Poverty Reduction Strategy Paper, 2007: 66) 

Komunity pochopitelně mohou být vlastníky zařízení, jako je např. ubytovna (lodge), 
s tím že management přenechají turistické kanceláři. Naopak nemusí být vlastníky realit, na 
nichž jsou provozovány turistické atrakce (např. půdy, kempů v národních parcích), ale 
mohou se starat o management a mít zisk z provozu. 

Komunitní turismus může být v některých případech navázán na ekoturismus nebo 
udržitelný turismus (sustainable tourism). Tyto odvětví jsou ale obyčejně zaměřeny spíše na 
environmentální problematiku a ochranu životního prostředí než na redukci chudoby. 
Obvykle se sice má za to, že komunitní turismus je turismus „zodpovědný“, ale není to vždy 
pravdou. Jeho vliv může mít na komunitu také negativní socio-kulturní dopad. 

Případ vesnice Mukuni 
Mukuni (původně Gundu) je vesnice Tongů, která se nachází v distriktu Kazungula 

v Jižní provincii Zambie. Leží přibližně 10 km od centra Livingstonu, nedaleko hranic se 
Zimbabwe. Nachází se na kopci v suché, písčité krajině, takřka v bezprostřední blízkosti 
Viktoriiných vodopádů. Přítomnost této světoznámé turistické atrakce je zjevnou příčinou 
toho, proč do Jižní provincie zavítá ročně nejvíc návštěvníků z celé Zambie (28 %).4 

Mukuni je hlavní vesnicí stejnojmenného náčelnictví (chiefdom), jež čítá více než sto 
dalších vesnic se dvanácti školami a třemi zdravotnickými centry (v Mukuni, Songwe a 
Katapazi). Má více než 7000 obyvatel patřících do jednoho podkmenu Tonga, který se 
nazývá Leya. A právě vhled do kulturního dědictví tohoto kmene umožňují prohlídky po 
vesnici. (LEWIS, M. P. 2009) 

                                                           
4  „Druhá nejnavštěvovanější je Východní provincie (24 %), která se rozkládá kolem 

hranic národních parků North a South Luangwa. Severní provincie má 16 % a nachází 
se na cestě mezi národním parkem Kasanka a mokřady Bangweulu. (…) 
K marginálním turistickým destinacím patří Severo-západní provincie, Copperbelt a 
Luapula.“ (Dixey, L. 2005: 30) 

101



Místní lidé se odvrátili od tradičního zemědělství k turismu a pod záštitou rozvojové 
agentury The Mukuni Environmental, Cultural and Economic Development Trust (MDT) zde 
krom jiného pořádají charakteristický řemeslný trh. Získané prostředky následně využívají na 
zlepšení životních podmínek obyvatel a dílčí rozvojové projekty. (NAMUGALA, C. 2010: 12-
16) 

MDT má také uzavřenou nájemní smlouvu na 2 hektary půdy s dobrovolnickou 
organizací Volunteer Zambia, která byla založena v roce 2006 Richardem Sheppardem, 
ředitelem turistické kanceláře African Horizons. Na okraji vesnice tak vzniklo kulturní a 
turistické centrum, kde se vyrábí tištěné tkaniny určené k přímému prodeji. Tím místním 
vzniká příjem na půdě, která není vhodná ke kultivaci.  

Komunitní turismus v Mukuni má pochopitelně nejen své kladné, ale také záporné 
stránky. Jako ve většině Jižní Afriky i zdejší populace je postižena pandemií HIV/AIDS, 
na čemž má vysoká turistická návštěvnost svůj dílčí podíl. Důsledkem neregulovaného 
cestovního ruchu rovněž dochází k postupné erozi společně sdílených hodnot (tradice, 
životní styl), což se následně projevuje nejen na vysoké nezaměstnanosti.5 Nutno 
podotknout, že převážná většina turistů pochází z Jižní Afriky a Evropy. Víc než polovina z 
nich přijíždí do Zambie za účelem podnikání nebo účasti na konferenci (viz graf č. 1 a 2). 

 

Graf 1: Původ návštěvníků   Graf 2: Důvod návštěvy Zambie 
Zdroj: MORRIS, A. 2011: 1    Zdroj: Ibid. 

 

Na jednu stranu se zdá, že komunita Mukuni podlehla v souvislosti s nahodilým 
turismem tzv. efektu turistické pasti. Cestovní ruch má totiž inherentní schopnost znehodnotit 
kapitál podnikatelského subjektu jeho vlastními aktivitami. To je dáno zejm. relativním 
počtem návštěvníků (ve vztahu k počtu obyvatel), sezónností, zranitelností ekosystémů a 
vysokou mírou ekonomické závislosti místních obyvatel na cestovním ruchu. (RIMEŠ, M. 
2006: 36) 

Na druhou stranu jako evidentně pozitivní se jeví, že v Mukuni došlo díky turismu k 
získání finančních prostředků na zbudování studen na pitnou vodu, založení zdejší střední 
školy (Mukuni High School) a zdravotnického centra.  

Shrnutí: 
Jak bylo řečeno výše, turismus představuje fenomén, jehož význam pro rozvoj 

zambijské ekonomiky permanentně narůstá. Tamější vládou nicméně dosud nebyl plně 
rozeznán jeho potenciál napomáhat k redukci chudoby, a tak v současnosti slouží spíše 
k exploataci místního obyvatelstva. Cestovní ruch v Zambii funguje až na výjimky 
dezorganizovaně a přináší obyvatelstvu spíše znevýhodnění ve smyslu narůstajících tržních 
cen, ztráty přístupu k přírodním zdrojům a narušení kulturní identity. 

                                                           
5  Dle studie z roku 2011 pracovních míst sice přibývá, práce jako taková zůstává 

nekvalifikovaná. Kromě umělecké a řemeslné tvorby je lokální participace na turismu 
nízká. (Tourism and Poverty Reduction in Zambia, 2011) 
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Zambie tak zůstává nadále pozadu za ostatními zeměmi Jižní Afriky. Odpovídá tomu jak 
nižší počet návštěvníků za rok, tak kratší průměrná délka pobytu i nižší příjmy. Aby mohl být 
turistický potenciál země lépe využit, muselo by dojít k zavedení regulačních nařízení, 
zabraňujících devastaci životního prostředí a kultury domorodých obyvatel, ke zlepšení 
turistického marketingu a především ke zbudování infrastruktury, jejíž stav v současné době 
výrazně snižuje konkurenceschopnost Zambie oproti jejím sousedům. 
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Latinská Amerika – region následující dekády? 
Latin America – next decade region? 

Martin Hrabálek 
Abstrakt 
Latinská Amerika jako region zaznamenala v uplynulé dekádě období vysokého růstu. Tento 
příspěvek se snaží dát tento růst do historických souvislostí, zamýšlí se nad jeho příčinami a 
zároveň se snaží zhodnotit udržitelnost nadstandardního růstu v regionu. Soustředí se tak 
nikoliv jen na pozitivní aspekty, ale také na aspekty problematické, které jsou ve svém 
důsledku brzdami ekonomického rozvoje. 
Klíčová slova: Latinská Amerika, sociální nerovnost, ekonomický růst, chudoba 
Abstract: 
The region of Latin America has undergone a decade of very high economic growth. This 
text tries to put this growth into historical circumstances, analyzis the roots of the growth and 
at the same time tries to evaluate if the growth is sustainable in the long term. It focuses not 
only on the positive aspects of the current growth, but also on the problematic parts of the 
development in Latin America, that work as a brakes of economic development. 
Key Words: Latin America, Social Inequality, Economic Growth, Poverty 
 
Úvod 

V dějinách Latinské Ameriky docházelo k obdobím růstu, ale i obdobím zásadních 
problémů spojených se zaostáváním za jinými regiony světa. Názorně to lze ukázat 
v nedávné minulosti například na srovnání s regionem jihovýchodní Asie (Domínguez 2008: 
73), který v uplynulých padesáti letech učinil výrazný pokrok a začlenil se do globální 
ekonomiky, zatímco státy Latinské Ameriky zůstávaly často stát mimo ni a relativně ztrácely 
nejen v porovnání s vyspělou částí světa, ale i s některými částmi světa rozvojového. 
Varovná byla především léta osmdesátá, o kterých se často hovoří jako o tzv. „ztracené 
dekádě“, období velmi zpomaleného růstu spojeného se zhoršováním ukazatelů jako je míra 
chudoby či počet lidí, kteří nemají přístup k základním potravinám. Následná devadesátá léta 
se pak především v první části v regionu často vyznačovala značnou ekonomickou 
turbulencí, obří mírou inflace a dluhovými problémy.  

V uplynulé dekádě však Latinská Amerika zaznamenala ve srovnání s většinou 
ostatních regionů takřka „raketový růst“, kdy hrubý domácí produkt celého regionu rostl 
v průměru o více než 4% (Moreno 2011: 30). Země regionu se velmi rychle vypořádaly 
s globální krizí a záporný růst vykázaly pouze v roce 2009. Již v následujícím roce pak HDP 
regionu rostlo o více než 5% (Aravena 2012: 18).  Mnoho analytiků, včetně například 
prezidenta Meziamerické rozvojové banky Luise Alberta Morena to vedlo k úvahám o tom, že 
dekáda mezi lety 2010 a 2020 bude patřit Latinské Americe, tedy že se bude jednat o tzv. 
„Latinskoamerickou dekádu“ (Moreno 2011).  

Cílem tohoto krátkého příspěvku je analýza faktorů, které růst regionu v posledních 
letech zapříčinily, zhodnocení projevů růstu ve společnosti a zároveň též určení faktorů, 
které jsou klíčové pro udržitelný růst regionu do budoucna.  
Podhoubí současného růstu 

Důvody stávajícího růstu lze dohledat ve změnách několika předchozích desetiletí, a 
to nejen v hospodářské oblasti. Osmdesátá léta, ačkoliv byla z ekonomického hlediska 
katastrofou, s sebou přinesla demokratizační procesy prakticky po celém regionu. Ukončila 
tak období vojenských vlád spojené s nedodržováním lidských práv a často nedokonalými, 
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centrálně řízenými hospodářskými politikami. V současné době jsou míra demokracie i 
institucionální stabilita v jednotlivých zemích regionu výrazně vyšší, než kdykoliv v dějinách, 
a to prakticky ve všech státech regionu. To se pochopitelně projevuje i v ekonomické oblasti, 
kde se vlády snaží například oslovit široké vrstvy občanů prostřednictvím sociálních 
programů. 

S odchodem nedemokratických vlád můžeme zaznamenat i zásadní změnu 
ekonomického modelu. Zatímco dříve stál v centru ekonomiky stát a často docházelo 
k centrálnímu řízení ekonomiky, „ztracená dekáda“ vedla k větší roli trhu, deregulaci a 
„odstátnění“. Přestože nelze generalizovat a povaha ekonomik jednotlivých států v regionu 
Latinské Ameriky je dosti rozdílná, v průměru je nyní role státu v řízení hospodářství menší, 
ačkoliv hospodářská krize maličko vychýlila kyvadlo opět směrem k důležitější roli státu 
(Aravena 2012: 16-17). 

Ekonomické problémy 80. a 90. let vedly též ke změně přístupu států regionu 
k veřejným financím. Většina států se v následném období snažila dodržovat striktnější 
fiskální disciplínu a snižovat míru zadlužení, která v mnoha případech dosahovala vysokých 
čísel. Výsledkem bylo posílení ekonomik, které umožnilo jednotlivým státům relativně hladce 
proplout i světovou ekonomickou krizí následující po roce 2008, jelikož státy Latinské 
Ameriky do ní ve srovnání se zbytkem světa z hlediska veřejných financí vstupovaly často 
v lepší kondici.  
 
Růst ekonomiky a jeho pozitivní projevy ve společnostech Latinské Ameriky 

Ekonomický růst je jednou z determinant rozvoje společnosti, ovšem nikoliv 
determinantou samospásnou. Nikde totiž není zaručeno, že se tento růst projeví výraznějším 
způsobem v životě těch nejpotřebnějších, tedy skupin obyvatelstva nejvíce ohrožených 
chudobou a nedostatkem potravy. Výdaje na sociální politiku byly v latinskoamerickém 
regionu tradičně výrazně nižší, než tomu bylo ve vyspělém světě – v roce 1990 tvořily 
pouhých 12.2% regionálního HDP (Moreno 2011: 38). Tento poměr do roku 2008 stoupl na 
18% HDP, v absolutních číslech však došlo k více než zdvojnásobení výdajů na sociální 
politiku v průběhu posledních dvaceti let. Výrazným faktorem bylo též to, že ve většině států 
v regionu v posledních letech vládly sociálnědemokratické vlády, které měly tendence 
prostředky na sociální politiku navyšovat a vytvářet nové podoby sociálních programů 
zaměřených na nejchudší vrstvy obyvatel. 
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Graf 1: Sociální výdaje na obyvatele a jako podíl celkového HDP v zemích Latinské 

Ameriky 
Zdroj: Moreno 2011:38. 

Sociální programy latinskoamerických států cílí především na snížení chudoby a 
zároveň na snížení sociální nerovnosti, která je ve srovnání se zbytkem světa obrovská. 
Regionální Giniho index, který se využívá k měření rozdělení bohatství ve společnosti, byl na 
konci 90. let 0.54 (López a kol. 2011: 17), což bylo nejvíce ze světových regionů. Ačkoliv tak 
v absolutním vyjádření působily ukazatele HDP na hlavu výrazně lépe než v ostatních 
částech světa, značná část latinskoamerické společnosti žila pod hranicí chudoby právě 
s ohledem na nerovnoměrné rozdělení bohatství ve společnosti. 

Dopady zvýšených výdajů na sociální politiku jsou v současné chvíli zjevné. Ve 13 ze 
17 latinskoamerických zemí, kde jsou data systematicky sbírána, došlo mezi lety 2000 a 
2009 ke snížení Giniho indexu, tedy ke zrovnoměrnění rozdělení bohatství ve společnosti. 
Z větších zemí to bylo nejvíce patrné v Brazílii, kde mezi lety 1998 a 2009 došlo ke snížení 
indexu z 0.591 na 0.5371. Brazílie přitom dlouhodobě patřila mezi země s nejvyšší mírou 
nerovnosti na světě a před rokem 2000 nevykazovala výraznější kroky směrem k sociální 
konvergenci. 

Příčinou snižování nerovnosti je cílená podpora nejchudších vrstev obyvatelstva. Dle 
údajů Světové banky Hospodářský růst a sociální programy vyvedly mezi lety 2003-2011 
z chudoby v celém regionu 73 milionů lidí2 (Světová banka 2011), nejúspěšnější přitom byla 
především Brazílie. Výrazně se též snížil počet obyvatel žijící v extrémní chudobě, tedy 
nejchudší části obyvatelstva. 

Za úspěchem v sociální oblasti z velké části stojí podmíněné programy převodu 
peněz (conditional cash transfers – CCT), které byly v daném období zaváděny hned 
v několika státech. Jádrem těchto programů je princip, že k převodu peněz dojde pouze při 
splnění určité podmínky, jako je například školní docházka dítěte či zdravotní prohlídky. Tyto 
programy tak nejenom směřují peněžní dávky k nejchudším, ale zároveň zajišťují vzdělanější 
a zdravější populaci. 

1 Mezi lety 2001 a 2007 rostly příjmy 10% nejchudších obyvatel Brazílie o 7% ročně, zatímco u 10% nejbohatších 
obyvatel to bylo pouhých 1.1% (Loyka 2011). 
2 V procentuálním vyjádření se jednalo o  
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Nejznámějším a největším takovým programem v regionu je Bolsa Família v Brazílii, 
má ale obdobu hned v několika dalších latinskoamerických státech, v podobě programu 
Oportunidades v Mexiku či Solidário v Chile. Program Bolsa Família navazuje na některé 
starší a méně propracované programy a byl odstartován vládou prezidenta Lula da Silvy 
v roce 2003. Jedná se o program zaměřený na území celé Brazílie, ovšem 
s decentralizovaným charakterem, což odpovídá tomu, že Brazílie je federativní republika. 
V současné době lze program hodnotit jako úspěšný, jelikož měl evidentně příznivý vliv na 
snižování sociálních rozdílů ve všech státech brazilské federace a vedl k nárůstu školní 
docházky, což lze chápat jako investici do budoucna3.  
  
Nedostatky 

Přes veškerý pokrok zaznamenaný v posledních letech nelze na latinskoamerický 
region nahlížet pouze růžovými brýlemi. Prakticky všechny země regionu se potýkají s jistými 
nedostatky brzdícími jejich další rozvoj. Mnoho z nich lze vztáhnout na region jako celek, 
ačkoliv samozřejmě dochází k jistým variacím. 

První z nich je rigidní podnikatelské prostředí v jednotlivých státech. Od vydání knihy 
„Mystérium kapitálu“ peruánského autora Hernanda de Sota, ve které autor upozorňuje na 
to, jak složité je v zemích Latinské Ameriky začít podnikat (de Soto 2007), uběhlo již více než 
deset let, nicméně situace se v některých zemích změnila jen málo a zájemci musí projít 
zdlouhavými procedury4. Byrokratické procedury tak stále tvoří výraznou překážku tomu, aby 
se větší část obyvatelstva zapojila do podnikatelských aktivit.  
 
 
 
 
 

Tab. 1 Počet dní potřebných k nastartování nové firmy v roce 2011 
Země Počet dní 
Austrálie 2 
Spojené státy 6 
Chile 7 
Česká republika 20 
Argentina 26 
Nikaragua 39 
Bolívie 50 
Brazílie 119 

 
Zdroj: Světová banka 2012 (http://data.worldbank.org/indicator/IC.REG.DURS) 

Dalším nedostatkem je obecně nízká produktivita práce v latinskoamerickém regionu. 
V Latinské Americe lze nalézt jen malé procento vysoce produktivních společností, zatímco 
značná část dalších vysoce zaostává za potenciálem. Mezi příčiny této nízké produktivity lze 
zařadit například vysoké transakční a logistické náklady, rozsáhlý neformální trh práce, 

3 Paulenková upozorňuje též na jisté nedostatky programu, jako jsou chybějící mechanismy měření kvality či 
nedostatečná kvalita školských a zdravotnických zařízení, které tvoří páteřní část programu. Vyšší počet dětí ve 
školách tak nutně neznamená vyšší kvalitu vzdělávání obecně (Paulenková 2012: 43-44). 
4 Naopak země jako Chile či Argentina v nedávné minulosti výrazně urychlily procesy zakládání nových 
společností. 
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diskriminační daňové režimy, nedostatečný přístup k financování či zaostávající inovaci 
latinskoamerických firem (Moreno 2011: 92). Nízká produktivita je pak příčinou toho, že 
mnoho latinskoamerických zemí není v globální ekonomice příliš konkurenceschopných. 

Dalším výraznou brzdou zůstává přetrvávající nerovnoměrné rozdělení bohatství ve 
společnosti. Přestože ekonomický růst posledních let přinesl pozitivní změny, zůstává region 
stále nejméně rovným v rámci celé planety, co se rozdělení bohatství týče. Na pětinu 
nejchudších obyvatel jednotlivých zemí připadá cca 5% celkových národních příjmů, zatímco 
na pětinu nejbohatších v průměru 50% a v zemích, jako je Brazílie či Guatemala je to více 
než 60% (Aravena 2012: 19-20). Sociální nerovnost se velmi palčivě projevuje například 
v oblasti vzdělávání, kde vede k tomu, že děti z chudých rodin absolvují výrazně méně let 
školní docházky, což následně vede k jejich nižší hodnotě na trhu práce v dospělosti a 
nižším příjmům, což jim znemožňuje uniknout pasti chudoby (Franko 2007: 394-396). 

Nízká sociální mobilita pak vede též k tomu, že část nejchudších obyvatel se dá na 
cestu zločinu5. Často se tak děje již v mladistvém věku. Zejména ve státech střední Ameriky 
je doposud rozšířen fenomén gangů mladistvých, tzv. „maras“. Příslušníci těchto gangů se 
často rekrutují z nejchudších částí populace. Tvrdý přístup, který zvolily vlády 
středoamerických států v okamžiku, kdy jim maras začaly částečně přerůstat přes hlavu6, je 
nyní nahrazován proaktivnější politikou zaměřenou například na prevenci, děje se tomu ale 
jen velmi pozvolna (Seelke 2007).  

Region celkově patří mezi oblasti s nejvyšší kriminalitou na světě. Projevuje se to 
například ve statistikách uvádějících počet vražd na 100.000 obyvatel. V Latinské Americe 
dochází každoročně k 26 vraždám na 100.000 obyvatel, což je mezi světovými regiony 
nejvíce. V subregionu střední Ameriky pak toto číslo dosahuje dokonce 33.6 (Moreno 2011: 
116-117). 
 
Závěr 

Latinská Amerika jako celek v minulém desetiletí udělala obří skok kupředu a 
výkonnost latinskoamerických ekonomik v daném období je pro budoucnost států v regionu 
příslibná. Přesto však zdaleka nelze tvrdit, že nastoupený trend je nevratný a že státy 
Latinské Ameriky budou dlouhodobě dosahovat nadprůměrného růstu při srovnání se státy 
z ostatních rozvojových regionů. V současnosti se objevují například první náznaky 
zpomalování brazilské ekonomiky, která byla doposud lídrem regionu. 

Snížení hospodářského růstu by mohlo mít dopad na rozsah sociálních programů, 
zejména u menších a ekonomicky méně vyspělých zemí, které nedisponují rozsáhlými 
finančními prostředky. To by negativně zasáhlo chudší skupiny obyvatelstva a tempo 
snižování nerovnosti by mohlo výrazně zpomalit. Pro budoucnost Latinské Ameriky je zcela 
zásadní, aby růst měl sociálně inkluzivní charakter, tedy aby z něj nebenefitovaly jen pouhé 
úzké skupiny u moci, jak se tomu v minulosti často dělo, ale naopak co nejširší vrstvy 
obyvatel. Vyšší míra sociální koheze je jednoznačně cestou k budoucí prosperitě. 

Další proměnnou, kterou lze v současnosti jen stěží předvídat, je politická situace 
uvnitř jednotlivých latinskoamerických zemí. V současné době vládnou ve většině zemí 
regionu levicově orientované vlády, které prostředky na sociální politiku dlouhodobě 
navyšovaly. Neexistují však záruky, že by při politických změnách případné pravicové vlády 

5 V průzkumu Latinobarómetro v roce 2010 hned 27% procent obyvatel označilo kriminalitu za největší problém 
své země. Poprvé v historii tak došlo k tomu, že byla kriminalita považována za nejpalčivější problém Latinské 
Ameriky (Moreno 2011: 115). 
6 Politika tzv. „mano dura“. 
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tyto programy neomezovaly, a to i přes evidentní úspěch dosažený v klíčových cílech těchto 
programů. 

Následující desetiletí tak může být „latinskoamerickou dekádou“, ovšem pouze za 
předpokladu, že Latinská Amerika bude plnit „domácí úkoly“. Těmi jsou především posilování 
demokratických institucí, pokračování v posilování sociální koheze, což s sebou ponese 
zlepšení postavení nejchudších vrstev obyvatelstva a postupné odstraňování brzd rozvoje, o 
kterých byla řeč výše v textu. Jedině tak totiž bude možné docílit nejen ekonomického, ale 
také sociálního rozvoje, který region Latinské Ameriky výrazně potřebuje. 
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Cizinci na území České republiky 

Foreigners in the Czech Republic  

Dana Hübelová 

Abstrakt: 
Imigrace a přistěhovalectví je velmi složitou problematikou, která si zaslouží hlubší analýzu, 
neboť počty cizinců žijících v České republice se postupně zvyšují a současně přibývá těch 
cizinců, kteří se na území ČR dlouhodobě nebo trvale usadili. Imigrační situace se odvíjí 
v návaznosti na politickou, ekonomickou, sociální i demografickou situaci, navazuje na dané 
právní postavení imigrantů a konkrétní podmínky pro jejich postupnou integraci do 
společnosti. Legální imigrace je celkově spíše přínosem pro imigrační zemi, protože získává 
většinou mladou, aktivní, agilní pracovní sílu, která se často úspěšně zařadí do společnosti a 
zaplní mezery na trhu práce (jde obvykle o práce málo atraktivní, špatně placené, o něž není 
v majoritní společnosti zájem). Pozitivní dopady aktivní politiky imigrace by se měly mimo 
jiné projevit v kompenzaci úbytku domácího obyvatelstva a populačního stárnutí. 

Klíčová slova: 
Imigrace, integrace, populační stárnutí, porodnost 

Abstract:  
Immigration is a very complex issue that should be further analyzed, because the number of 
foreigners living in the Czech Republic is increased. At the same time increase the number of 
foreigners settled in the Czech Republic permanently. Legal immigration is positive for 
immigration country, because immigrants are young, active people, agile labour. They are 
successfully integrated into society and fill gaps in the labour market. The positive effects of 
active immigration policy should, among other things, reflected in the compensation for the 
loss of local population and population aging. 

Key words: 
Immigration, integration, natality 
 

Úvod 
Migrací rozumíme přesun jednotlivců nebo skupin v prostoru, který je spolu s porodností 

a úmrtností klíčovým prvkem v procesu populačního vývoje a výrazně tak ovlivňuje 
společenské a kulturní změny obyvatel na všech úrovních. Je logické, že s ekonomickým 
rozvojem se intenzita migrace neustále zvyšuje (Richtermocová, 2010). 
Obecně lze rozdělit příčiny migrace, resp. imigrace do tří skupin podle jednotlivých 
převažujících aspektů (srov. Rabušic, Burjánek, 2003, s. 58): 

 ekonomické aspekty, 
 demografické aspekty, 
 sociální aspekt. 
Odborníci ve většině případů hodnotí legální imigraci celkově jako spíše přínosnou pro 

imigrační zemi. Imigrace má vliv zejména na pracovní trh.  Existence vyspělých ekonomik je 
mnohdy založena na poptávce po flexibilních a laciných dělnících. Tato poptávka se odvíjí od 
celé řady faktorů, z nichž vynikají tři podstatné: 
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a) strukturální inflace, která je založena na myšlence, že mzdy jsou nejen odrazem 
vztahu mezi nabídkou práce a poptávkou po ní, ale že také odrážejí status, prestiž a sociální 
kvalitu různých zaměstnání, 

b) sociální tlaky na motivaci v rámci hierarchizovaných zaměstnání, 
c) v okamžiku, kdy z důvodů imigrace vznikne v zemi početná skupina imigrantů stejné 

národnosti, objeví se poptávka po specifických kulturních (etnických) produktech a službách. 
Ve stručnosti můžeme shrnout zahraniční zkušenosti, ze kterých je patrné, že ilegální 

imigranti představují velmi pružnou pracovní sílu, po níž je ve vyspělých ekonomikách 
poptávka. Ve většině případů je legální imigrace pro cílovou zemi přínosem, může však 
nastat situace, kdy velké počty nekvalifikovaných imigrantů vytvoří pro daný stát problém. 
Konkrétní nebezpečí spočívá v nadměrném upřednostňování přístupů náročných na (levnou) 
pracovní sílu. Taková situace může do budoucna vést k celkovému zaostávání ekonomiky. 

Samostatný problém pak představuje nelegální pracovní imigrace, v rámci které ztrácí 
stát na daních a pojištění, ale zejména v tomto případě dochází k podkopávání právního 
systému, na němž je demokratické zřízení založeno. 

Cíl a metodika 
Cílem výzkumné sondy je shromáždit, analyzovat a vyvodit podstatné příčiny a důsledky 

vývoje imigrace do českých zemí se zaměřením na demografické aspekty a demografické 
chování cizinců v České republice. 

Příspěvek sleduje a analyzuje data z dostupných informačních zdrojů a z běžné 
demografické statistiky, která Český statistický úřad (ČSÚ) zpracovává z vlastních 
individuálních hlášení a z datových zdrojů převzatých z jiných institucí. 

Cizinci na území České republiky 

Historický vývoj migrace v českých zemích do roku 1989 
 Až do počátku 19. století bylo území českých zemí spíše imigrační oblastí, a to zejména 
z regionu západní Evropy. Hlavní imigrační vlny přišly ve 13. a 16. století. V první vlně (tzv. 
velká kolonizace) bylo systematicky osidlováno české pohraničí Němci, kdy podle odhadů 
stoupl počet obyvatel téměř o čtvrtinu. Druhá a pozdější vlna kolonizace znamenala osídlení 
především horských oblastí, opět německým, ale také domácím obyvatelstvem (srov. Hora, 
1991). 
 Výrazné vlny emigrací se udály v souvislosti s válkami na našem území – husitskou a 
především třicetiletou v 17. století, která znamenala významný odchod protestantů z českých 
zemí. Od počátku 19. století pak můžeme o Čechách hovořit jako o ryze emigrační zemi. 
Důvody emigrací se odvíjely zejména v historických a ekonomických kontextech, z nichž se 
jako nejvýznamnější jeví období tzv. zlaté horečky spojené s odchodem (podle diferenční 
metody) téměř 1,5 milionu obyvatel z českých zemí do USA. 
 Z pohledu migrací nastává důležitý zlom po 2. světové válce, kdy byla rozsáhlými 
přesuny zasažena celá Evropa. Podle odhadů bylo jen v tehdejším Československu po válce 
v pohybu na pět milionů osob (Drbohlav a kol., 2010). Bylo odsunuto asi 2,8 milionů Němců, 
50 tisíc osob vystěhováno na Ukrajinu a do SSSR, naopak zejména pohraniční oblasti byly 
doosídlovány nejen místním obyvatelstvem, ale i zahraničními imigranty a reemigranty 
(Volyňští Češi, Rumuni, Bulhaři, ze Slovenska Romové, političtí uprchlíci z Řecka atp.). 
 Charakter migrací po roce 1948 se odvíjel v návaznosti na politickou, ekonomickou a 
demografickou situaci. Vlny emigrací byly nastartovány politickými změnami a mezníky 
v roce 1948 a 1968. V tehdejším Československu však existovala i nepříliš výrazná imigrace, 
která byla důsledkem uzavírání řady mezivládních dohod o internacionální pomoci (jednalo 
se zejména o Vietnam, Angolu, Kubu, Jižní Koreu nebo Sýrii). 
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Cizinci v České republice po roce 1989 

Vývoj počtu cizinců a jejich zastoupení podle státních občanství 
Česká republika uplatňuje po roce 1989 ve vztahu k imigraci poměrně liberální přístup, 

což se mimo jiné odráží v relativně rychle rostoucím počtu cizinců. V roce 1990 bylo v ČR 
registrováno celkem 35 198 cizinců s povoleným pobytem. Podle údajů  v grafu 1 je možné 
vyčíst, že mezi lety 1994-99 se počet cizinců více než zdvojnásobil ze zhruba 100 tisíc na 
počty kolem 200 tisíc pobývajících cizinců. V roce 1999 žilo v České republice legálně již 228 
862 cizinců. Ve zprávě OECD o sociální a ekonomické situaci v členských zemích, 
publikované v roce 2006, se konstatuje, že byla ČR v letech 1992-2002 ze všech států 
OECD zemí s největším přírůstkem cizinců. I přesto, že nárůst imigrace je významný a 
patrný, zatím nedosahuje v našem státě průměrné hodnoty imigrace vyspělých evropských 
zemích, která činí 8 - 10 %. 

K zastavení rostoucího trendu počtu cizinců v ČR došlo v roce 2000, a to téměř o 30 000 
osob oproti předešlému roku, což je patrné i v grafu 1. Tento pokles byl způsoben především 
změnou legislativy. V roce 2000 vstoupil v platnost zákon 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 
území ČR, který podstatně zpřísnil vstupní a pohybový režim většiny cizinců v ČR. 

Některá ustanovení zákona z roku 2000 byla zmírněná až novelou platnou od 1. 
července 2001, která měla za následek opětovný mírný nárůst počtu cizinců do roku 2005, 
kdy v ČR bylo evidováno přibližně 280 000 cizinců (z nichž 40 % představovali cizinci s 
trvalým pobytem). Výraznější nárůst byl pak patrný v časové řadě let 2005-8, kdy počty 
cizinců dosahují vrcholu (440 tisíc osob). V následujících letech došlo k mírnému poklesu 
(pro upřesnění v roce 2009 to bylo 432 503 cizinců, v roce 2010 celkem 424 291 cizinců), 
což je možné vysvětlit ekonomickými problémy souvisejícími s hospodářskou krizí. Aktuální 
údaje ČSÚ uvádějí, že v lednu 2011 se podíl cizinců v populaci pohyboval okolo 4,2 % (tento 
percentil představuje přibližně 440 tisíc osob a koresponduje s vrcholem v roce 2008), avšak 
v srpnu 2011 tento trend postupně nepatrně klesal na hodnotu okolo 412 tisíc cizinců. 

 

Graf 1: Vývoj počtu cizinců s trvalými a dlouhodobými pobyty v ČR (v tisících) v letech 
1993-2010 (31. 12.) 

Zdroj: ŘS CP MC ČR, převzato z ČSÚ, 2011 

 
Z tabulky 1 týkající se nejčastějšího státního občanství cizinců z let 2009-10 vyplývá, že 

nejpočetnější národ cizinců v České republice představují Ukrajinci (v roce 2009 to bylo asi 
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132 tisíc osob, v roce 2010 asi 124 tisíc osob). S relativním odstupem následují Ukrajince 
Slováci (73 tisíc osob, resp. 72 tisíc) a Vietnamci (61 tisíc, resp. 60 tisíc). Méně jsou pak 
zastoupeni Rusové (30, resp. 32 tisíc) a Poláci (19, resp. 18 tisíc osob). 

 
Tab. 1: Nejčastější státní občanství cizinců v ČR 2009-2010 

31. 12. 2009 31. 12. 2010 

Ukrajina Slovensko Vietnam Rusko Polsko Ukrajina Slovensko Vietnam Rusko Polsko 
131 932 73 446 61 115 30 297 19 273 124 281 71 780 60 289 31 807 18 242 

Zdroj: ČSÚ, 2011 

 

Vybrané demografické události cizinců 
Z demografických událostí byly vybrány takové události, u nichž lze podle jejich 

charakteru předpokládat vliv na kompenzaci úbytku domácího obyvatelstva a populačního 
stárnutí. Konkrétně se jedná o sňatky cizinců, a to jak s podílem alespoň jednoho cizince ze 
snoubenců, tak sňatky, kde byli oba snoubenci cizinci. Další vybrané demografické ukazatele 
se týkají počtů živě narozených a zemřelých cizinců. 

Podle údajů ČSÚ se podíl sňatků, kdy byl alespoň jeden ze snoubenců cizinec, od 
poloviny 90. let 20. století mírně zvyšoval. V průměru uzavírali v letech 1996 až 2004 čeští 
občané s cizinci přibližně 4600 manželství každý rok, což je asi 8,6 % ze všech sňatků. 
Častější jsou sňatky mužů cizinců s ženou s českým státním občanstvím. Od roku 2004 mají 
počty sňatků, kde by byl alespoň jeden ze snoubenců cizincem, kolísající, ale obecně spíše 
klesající tendenci (viz. graf 2). Nejvíce sňatků, kdy si cizinec bral ženu s českým státním 
občanstvím, tvořily v roce 2006 sňatky Slováka a Češky (24 %), nebo Němce a Češky (9,4 
%). V případě uzavření manželství, kdy české občanství měl muž, byly nejpočetnější 
skupinou sňatky, kdy žena měla slovenské (40,5 %) či ukrajinské (23,3 %) státní občanství. 

Manželství, kdy byli oba snoubenci cizinci, v časové řadě v letech 2001-10 stále rostou 
s nepatrným kolísáním a s vrcholem v roce 2010 (214 uzavřených sňatků). 
 

 
 

Graf 2: Sňatky cizinců v ČR v letech 2001-2010 
Zdroj: ČSÚ, 2011 
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I přes příznivé věkové složení imigrantů (většina z nich se v současné době nachází 
v reprodukčním věku, konkrétně nejpočetnější skupinu tvoří osoby ve věku 30-39 let), jsou 
počty dětí, které se v ČR cizincům narodí, poměrně nízké. V každém případě je každoročně 
zaznamenán nárůst počtu živě narozených dětí cizinců (srov. graf 3), ale zatím nelze hovořit 
o možné kompenzaci předpokládaného budoucího úbytku domácího obyvatelstva či vlivu na 
populační stárnutí. 

Podle dat uvedených ČSÚ připadá největší podíl, který představuje zhruba třetinu dětí 
narozených cizincům, na skupinu vietnamských imigrantů. Co do počtu následují živě 
narozené děti cizincům z Ukrajiny, jejichž podíl od roku 1995 narostl velmi výrazně. Pouze 
imigranti ze Slovenska v počtu narozených ztráceli, ale od roku 2000 porodnost opět mírně 
rostla. V České republice platí, že dítě narozené na území státu nezískává automaticky jeho 
občanství, ale získává občanství svých rodičů. 

Počty zemřelých cizinců v ČR se udržují na velmi nízké a vyrovnané úrovni (graf 3) a 
nemají žádný vliv na hodnoty ukazatelů a měr úmrtnosti v naší zemi. 
 

 
Graf 3: Živě narození a zemřelí cizinci v ČR v letech 2001-2010 

Zdroj:  ČSÚ, 2011 

 
 

Shrnutí 
Přestože je získání trvalého pobytu v naší zemi poměrně složitým procesem, patří ČR 

spíše k liberálním zemím v otázce imigrační politiky. Nejčastější motivací příchodu imigrantů 
do Česka se jeví ekonomický aspekt, konkrétně vidina vyšších výdělků, což je bezpochyby i 
přínos pro samotný stát, kterému se tak mohou zvyšovat ekonomické ukazatele výkonnosti. 
Dlouhodobě u nás žijí především Vietnamci, ale také imigranti z regionu bývalé Jugoslávie. 
Ekonomický aspekt imigrace se projevuje také v charakteru rodinného stavu cizinců. Z cizích 
státních příslušníků mají v České republice partnera a děti, případně i další rodinné členy, 
obvykle pouze Vietnamci. U ostatních cizinců jiného státního občanství již takový rodinný 
status není patrný, například Ukrajinci mívají s sebou partnera, ale děti žijí mimo naši 
republiku. 

Cizinci tvoří zhruba čtyři procenta obyvatel Česka a v nejbližší době nelze očekávat, že 
by se jejich počty, resp. počty živě narozených dětí cizincům, výrazně projevily v kompenzaci 
populačního stárnutí. 
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Fragmentácia sídelnej štruktúry Slovenska s dôrazom 
na problematiku malých obcí 

 
Fragmentation of the settlement structure of Slovakia 

with an emphasis on the problematics of small 
municipalities 

Zuzana Jakabová, Michal Jenčo 

 

Abstrakt:  
Vytvorenie efektívne fungujúceho systému územných samospráv na úrovni všetkých obcí 
predstavuje dôležitú úlohu v rámci celej reformy verejnej správy na Slovensku. Hlavnú 
prekážku pre uskutočnenie tohto cieľa tvorí značne fragmentovaná sídelná štruktúra, ktorú 
vo veľkej miere tvoria obce s priemerne malým počtom obyvateľov. Pre väčšinu z nich je 
z finančného, technického a zároveň personálneho hľadiska takmer nemožné vykonávať 
všetky kompetencie, ktoré boli na ne procesom decentralizácie prenesené. Príspevok sa 
zaoberá teoretickými aspektami problematiky rozvoja obcí Slovenska s dôrazom na riešenie 
ďalšieho optimálneho rozvoja populačne najmenších územných samospráv na Slovensku. 

Kľúčové slová:  
sídelná štruktúra, malé obce, komunálna reforma, konsolidácia, municipalizácia 

Abstract: 
Creation of effectively functioning system of territorial self-governing units on the level of all 
municipalities plays an important role within the whole public administration reform in 
Slovakia. Fragmented settlement structure, which is formed by great number of 
municipalities with minimal average population, creates the main barrier for the fulfilment of 
this goal. For the most of the municipalities, it is from the financial, technical and personal 
viewpoint almost impossible to execute all the competences that were passed to them by the 
process of decentralization. The paper focuses on the theoretical aspects of the development 
of municipalities in Slovakia, with an emphasis on the solution of further optimal development 
of the smallest territorial self-governing units concerning the number of inhabitants.  

Key words: 
settlement structure, small municipalities, communal reform, consolidation, municipalisation 

 

Úvod  
Sídelnú štruktúru Slovenska tvoria obce a sídla rozličnej veľkosti, funkcie 

a morfológie, ktoré sú v priestore navzájom prepojené vzťahmi rôznej intenzity a smeru. Hoci 
sa nám na prvý pohľad môže zdať, že štruktúra sídiel je statická, má naopak veľmi 
dynamický ráz. Na jej formovanie a charakter vplýva množstvo faktorov či už fyzicko-
geografického, historického, ekonomického alebo politického charakteru. Mení sa v čase, tak 
ako to dovoľujú, vynucujú a často krát aj nariaďujú potreby a požiadavky meniacej sa 

118



spoločnosti. S fragmentovanou sídelnou štruktúrou priamo koreluje nepriaznivý ekonomický 
stav regiónov, ako aj vznik a rozvoj veľkých regionálnych disparít, t.j. rozdielny stupeň 
sociálno-ekonomického rozvoja jednotlivých regiónov, za ktorý môže spolupôsobenie 
viacerých diferencovaných podmienok a faktorov. Proces decentralizácie verejnej správy na 
Slovensku, ktorý začal po prelomovom roku 1989 znamenal koniec štyri desaťročia 
presadzovaného centralistického systému vládnutia a spravovania verejných vecí. V období 
rokov 2002-2004 sa na obce a vyššie územné celky preniesli rozsiahle kompetencie, čo  
následne vyvolalo potrebu akútne a komplexne riešiť otázku financovania a celkovej 
racionalizácie celej verejnej správy.    

Teoreticko-metodologické východiská a ciele práce 
Problematika malých obcí v súvislosti s udržateľnosťou ich ďalšieho rozvoja 

a plnohodnotným plnením samosprávnych funkcií je mnohé roky pomerne pertraktovanou 
problematikou medzi širokou odbornou a politickou verejnosťou. Keďže pojem „malé obce“ je 
pre túto prácu kľúčový, je nutné ho vopred zadefinovať. Jeho chápanie je odlišné nielen vo 
svete, ale aj u nás, čo všeobecne súvisí s charakterom a typom osídlenia v jednotlivých 
krajinách, čo je podmienené historickými, ako aj geomorfologickými danosťami daného 
územia. V slovenskej literatúre sme sa najčastejšie stretli s názormi, podľa ktorých sú pod 
pojmom „malá obec“ chápané obce s počtom obyvateľov menším ako 2000 (Pašiak, 2001). 
Môžu však byť takto označované aj obce s počtom obyvateľov menším ako 1000 (Čavojec, 
Sloboda, 2005, Neubauerová, 2007, Poliak, 2011 a i.), prípadne tie, v ktorých je počet 
obyvateľov menší ako 500 (napr. Labunová, Lovacká, 2008). V našej práci budeme pod 
pojmom „malé obce“ chápať obce s počtom obyvateľov do 199. Takéto vyčlenenie bolo 
zvolené najmä na základe kategorizácie obcí do veľkostných skupín, ktoré využíva nielen 
väčšina autorov zaoberajúcich sa sídelnou štruktúrou Slovenska, ale aj Štatistický úrad 
Slovenskej republiky. Za „malé obce“ budeme teda považovať prvú – najmenšiu veľkostnú 
skupinu obcí v rámci tejto kategorizácie, t.j. obce v intervale 0 – 199 obyvateľov.  

Hlavným cieľom predloženého príspevku je analýza charakteru súčasnej sídelnej 
štruktúry Slovenska s dôrazom na geografické rozmiestnenie a aktuálne možnosti rozvoja 
najmenších obcí v sídelnej štruktúre Slovenska. Predložený príspevok vychádza z 
teoretických poznatkov obsiahnutých v domácej a zahraničnej literatúre, dostupnej v našich 
aj odborných zahraničných knižniciach, v plnotextových elektronických databázach a 
v elektronických zdrojoch voľne dostupných na internete. V rámci toho sme využili metódu 
opisu, metódu generalizácie textu, vedeckej abstrakcie, ako aj syntézu a kritickú analýzu 
relevantných dokumentov a materiálov. V príspevku sú ďalej analyzované a interpretované 
sekundárne dáta získané z oficiálnych štatistík, registrov, dokumentov a správ, ako aj zo 
študovaného kartografického materiálu. Mapové výstupy boli vytvorené v prostredí GIS.  

 

Výsledky  
 
Charakter sídelnej štruktúry Slovenska 

Súčasnú sídelnú štruktúru Slovenska tvorí celkovo 2891 obcí, z čoho len 138 má štatút 
mesta. Všetky obce môžeme rozdeliť do niekoľkých veľkostných kategórií (tab. 1). Pre 
sídelnú štruktúru Slovenska je typický vysoký podiel obcí v najmenších veľkostných 
kategóriách. Z celkového počtu obcí na Slovensku sa 86% obcí nachádza v kategórii do  
2000 obyvateľov. V týchto obciach však reálne žije len necelá tretina celkovej populácie. 
Obce s počtom do 1000 obyvateľov s podielom 66 % na celkovom počte obcí obýva len 16 
% obyvateľstva.  

V mestách (teda ak za ne budeme považovať kategóriu obcí nad 5000 obyvateľov)  
žije 54,9 % obyvateľstva, no podieľajú sa na celkovom počte obcí len 4,61 %. Celkovo 
najvyšší podiel obyvateľstva (16,15 %) v jednotlivých veľkostných kategóriách vykazujú obce 
vo veľkostnej kategórii 20 000 – 49 999 obyvateľov, ktorú tvorí sústava 30 miest 
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podieľajúcich sa na celkovom počte obcí len 1,06 %. K veľkomestám na Slovensku radíme 
iba dve mestá, a to Bratislavu a Košice. Celkovo v nich žije 12,26 % obyvateľstva, no tvoria 
len 0,07 % celkového počtu obcí. Práve kvôli značnej prevahe menších obcí v celkovej 
sídelnej štruktúre a malému podielu obyvateľstva trvale žijúceho na území týchto obcí patrí  
Slovensko ku krajinám s najfragmentovanejšou sídelnou štruktúrou v Európe. Táto 
rozdrobenosť je vo všeobecnosti najvýraznejšou bariérou v optimálnom rozvoji a efektívnom 
fungovaní lokálnych samospráv na území Slovenska, ako aj prekážkou pre poskytovanie 
kvalitnejších verejných služieb občanom žijúcim na ich území. 

Tab.1:  Veľkostné kategórie obcí Slovenska (údaje k 31.12. 2010) 

Veľkostná 
kategória 
obcí  

Zaradené obce Obyvateľstvo 

počet 
% podiel 
v rámci 

Slovenska 

% podiel 

kumulatívne 
počet 

%  podiel 
v rámci 

Slovenska 

% podiel 

kumulatívne 

0 - 199 386 13,35 13,35 47 055 0,86 0,86 

200 - 499 766 26,50 39,85 263 917 4,87 5,73 

500 - 999 761 26,32 66,17 538 657 9,91 15,64 

1000 - 1999 571 19,75 85,92 803 975 14,79 30,43 

2000 - 4999 274 9,47 95,39 797 583 14,67 45,10 

5000 - 9999 61 2,11 97,50 412 351 7,58 52,68 

10 000 – 19 
999 32 1,10 98,60 453 023 8,33 61,01 

20 000 – 49 
999 30 1,06 99,66 876 769 16,15 77,16 

50 000 – 99 
999 8 0,27 99,93 575 256 10,58 87,74 

100 000 a viac 2 0,07 100 666 687 12,26 100 

spolu 2891 100 - 5 435 273 100 - 

Zdroj: spracované podľa údajov Štatistického úradu SR 

 

Geografické rozmiestnenie malých obcí v rámci územia  Slovenska 

V rámci územia Slovenska sa medzi najmenšie obce (0-199 obyvateľov) radilo k 
31.12.2010 386 obcí s 47 055 obyvateľmi. (tab.1)  Najviac z nich nájdeme na severovýchode 
Slovenska, ako aj v južnej časti stredného Slovenska - v rámci okresov Prešovského 
a Banskobystrického  kraja. Najvyšší absolútny počet malých obcí v rámci celého územia 
Slovenska sa nachádza v okrese Svidník – 32. Za okresom Svidník je to na základe ich 
absolútneho počtu okres Stropkov s 22 malými obcami, okres Bardejov s 19 malými obcami, 
okres Snina ich má 15, okres Humenné 14, okres Levoča 13 a okres Medzilaborce rovnako 
ako okres Vranov nad Topľou 12 obcí s počtom obyvateľov do 199. Vysoký absolútny počet 
malých obcí majú aj ďalšie okresy: Veľký Krtíš (17), Krupina (16), Liptovský Mikuláš (12), 
Revúca (11), Turčianske Teplice (11), Bánovce nad Bebravou, Košice-okolie, Levice alebo 
Martin (posledné štyri okresy rovnako 10).  

Z hľadiska percentuálneho podielu malých obcí v rámci všetkých veľkostných skupín, 
má skupina malých obcí najväčší podiel v rámci okresu Medzilaborce (52,2 %). Tento okres 
s 12 malými obcami je zaradený až na desiate miesto v ich absolútnom počte v rámci 
jedného okresu. Vyše polovičný podiel malých obcí v rámci okresu aj napriek ich relatívne 
nízkemu počtu je tu zapríčinený celkovo nízkym počtom obcí v rámci územia okresu 
Medzilaborce (spolu 23). Podobne sú na tom aj okresy Krupina (44,4 %), Snina (44,1 %) 
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a Turčianske Teplice (42,3 %), kde je aj napriek o minimálne polovicu menšiemu 
absolútnemu počtu malých obcí ako má okres Svidník (32) ich percentuálny podiel na 
celkovej štruktúre len o niečo menší ako ho má okres s ich najväčším absolútnym počtom. 

 
Mapa 1: Geografické rozmiestnenie malých obcí na území  

Zdroj: spracované podľa údajov Štatistického úradu SR (údaje k 31.12. 2010) 

 
 Opačnú situáciu môžeme vidieť na príklade okresu Košice-okolie, ktorý povedzme 
v porovnaní s okresom Turčianske Teplice má len o jednu malú obec menej (10), no vďaka 
pomerne vysokému počtu obcí na území okresu, tvoria tieto obce len 8,8 % celkového počtu 
obcí v okrese. Vo všeobecnosti teda môžeme povedať, že celková početnosť obcí 
v jednotlivých oblastiach Slovenska a zároveň výskyt obcí do 199 obyvateľov priamo súvisia 
najmä s už spomínanými geomorfologickými podmienkami územia. V oblasti nížin sú sídla 
početnejšie a kompaktnejšie a naopak, práve v oblasti pohorí je ich početnosť nižšia 
a charakter disperzný.   

Oblasť SV Slovenska je z hľadiska priestorovej štruktúry sídiel  najfragmentovanejším 
regiónom Slovenska. V rámci celého územia Slovenska sa v Prešovskom kraji nachádza až 
43 % celkového počtu obcí s počtom obyvateľov do 199. V rámci siedmich okresov ležiacich 
v severovýchodnej časti Slovenska je to 1/3 celkového počtu týchto sídiel (mapa 2).  
V absolútnych hodnotách je počet malých obcí v rámci kraja sumárne 167, s počtom 
obyvateľov 18 545. V okresoch Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Vranov nad 
Topľou, Humenné a Snina je ich počet 126. Okresom s najvyšším počtom týchto sídiel na 
celom Slovensku je už spomínaný okres Svidník. Tu sa nachádza až 32 malých obcí do 199 
obyvateľov.  

Početný výskyt obcí do 199 obyvateľov na severovýchode Slovenska, ako aj v južnej 
časti stredného Slovenska má priamy súvis nielen s fyzicko-geografickými podmienkami 
týchto území, ale aj s ich periférnosťou. Podľa M. Halása (2008) patria tieto regióny k 
regiónom s tzv. kumulovanou periférnosťou, v ktorých sa hromadia a zároveň navzájom 
podmieňujú negatívne ekonomické, sociálne aj geomorfologická charakteristiky.  
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Mapa 2: Malé obce v okresoch severovýchodného Slovenska 

Zdroj: spracované podľa údajov Štatistického úradu SR (údaje k 31.12. 2010) 

Diskusia a záver 
Otázka racionalizácie rozdrobenej sídelnej štruktúry Slovenska v zmysle riešenia 

problematiky malých obcí ako podstatnej bariéry procesu decentralizácie verejnej správy je 
dlhodobo predmetom mnohých odborných diskusií na akademickej i politickej pôde. Lokálna 
úroveň samosprávy na Slovensku si vyžaduje prijať efektívne a systémové riešenie, ktoré 
skvalitní a zlepší výkon samosprávnych kompetencií všetkými územnými samosprávami 
a vytvorí z obcí silný a sebestačný článok verejnej správy.  

Spracovaná mapa geografickej lokalizácie malých obcí v rámci Slovenska, ako aj 
v rámci jeho severovýchodnej časti nám poukazuje na ich výskyt v marginálnych oblastiach 
s nedostatočne rozvinutou infraštruktúrou a nepriaznivými prírodnými podmienkami. Tieto 
obce ležia mimo rozvojových osí a ťažísk osídlenia a majú zároveň zlé ekonomické 
a sociálne ukazovatele. Práve tieto marginálne územia patria k oblastiam s nízkym 
rozvojovým potenciálom. Nevhodné geomorfologické pomery, zlá dostupnosť väčších miest, 
zlý stav cestných komunikácií, vysoká miera nezamestnanosti, nižšia úroveň vzdelania 
a prípadne celková ekonomická situácia daného regiónu, ktorá neumožňuje ľuďom uplatniť 
sa na trhu práce, pôsobia negatívne na ďalší rozvoj a rast týchto regiónov.   

Na úspešné rozprúdenie dynamického rozvoja týchto lokalít ich celkovú revitalizáciu je 
potrebné okrem aktivácie ich vnútorného potenciálu a vlastných zdrojov doriešiť aj vonkajšie 
podmienky pre ich ďalší a trvalý rozvoj. Týka sa to najmä citlivého dobudovania technickej 
a sociálnej infraštruktúry týchto obcí, ako aj doriešenia problematiky ich financovania. Len 
tak budú môcť byť dostatočne ocenené pozitívne ekologické a ľudské hodnoty, ktoré tieto 
obce vytvárajú. Ako kľúčové sa preto javí preskúmať endogénne a exogénne faktory rozvoja 
týchto obcí a zhodnotiť ich celkový potenciál pre ďalší rast. Rovnako je potrebné posúdiť ich 
celkovú technickú a sociálnu vybavenosť a vytvoriť spádové obce na základe dostupnosti, 
ktoré by mohli zohrať dôležitú rolu či už vo vytvorení spoločného obecného úradu alebo pri 
spájaní jednotlivých obcí do väčších samosprávnych celkov.  

Ako ďalší problém vystupuje otázka neriešenia, prípadne zanedbávania a podceňovania 
práve potreby radikálnejšej komunálnej reformy, ktorá by agregovala štruktúru miestnych 
samospráv a umožnila im sebestačné a nezávislé hospodárenie. Ako príklad nám môžu 
slúžiť viaceré štáty západnej Európy, ktoré majú pozitívne výsledky s realizáciou rozsiahlych 
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komunálnych reforiem, uskutočnených v niektorých prípadoch aj v niekoľkých fázach. 
Rovnako boli tieto reformy, ktoré umožnili zabezpečiť efektívnejšie a hlavne úspornejšie 
fungovanie jednotlivých obcí, úspešne implementované aj v niektorých postsocialistických 
krajinách. Aj keď čiastkové riešenie problému formou zakladania siete spoločných obecných 
úradov a vykonanie fiškálnej decentralizácie boli pozitívnym krokom, ukazuje sa, že stále nie 
sú krokom komplexným.  
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Metodické postupy k hodnocení disparit v obcích 
mikroregionů 

Methodological approaches to evaluation of disparities in chosen 
micro-regions 

 Jaroslav Jánský 

 

Abstrakt: 
V příspěvku je navržen metodický postup hodnocení disparit v obcích mikroregionů. Tento 
metodický přístup je uplatněn při hodnocení ve vybraných mikroregionech Běleč a Lučina. 
Metodický postup hodnocení zahrnuje hodnocení disparit s využitím indikátorů zohledňující 
přírodní, ekonomické a sociální podmínky obcí vybraných mikroregion.  

Klíčová slova 
mikroregion, disparity obcí v mikroregionech, indikátory kvality života 
 

Abstract 
The paper proposes the methodology for the evaluation of disparities in municipalities in the 
micro-regions. This methodological approach is applied in the assessment in Běleč and 
Lučina micro-regions. The methodological evaluation procedure utilizes indicators reflecting 
the natural, economic and social conditions of municipalities in chosen micro-regions.  

Key words 
Micro-region, disparities of municipalities, indicators of quality of life 

 
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 kvalitu života v daném 
regionu. 
 
Strategie regionálního rozvoje České republiky pro léta 2007 až 2013 považuje za jeden 
z hlavních cílů omezování nerovnováhy mezi regiony v oblasti ekonomické, sociální a 
environmentální. Strategie regionálního rozvoje České republiky respektuje cíle regionální 
politiky Evropské unie. Východiskem stanovení vhodných nástrojů, jejichž uplatňování může 
vést ke zmírnění regionálních disparit, je důsledná analýza kvality života v jednotlivých 
regionech a odhalení faktorů, které vznik regionálních disparit ovlivňují (Hampl, 2007). 
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Cíl a metodika 
Cílem příspěvku je posouzení regionálních disparit, která vychází z komparace indikátorů 
kvality života v obcích vybraných mikroregionů Běleč a Lučina.  Pro dosažení stanoveného 
cíle jsou analyzovány vybrané přírodní, ekonomické a sociální faktory regionálních disparit.  

Cílem analýzy vlivu přírodních podmínek na kvalitu života ve vybraných venkovských 
regionech, je poukázat na disparity jednak uvnitř vybraných regionů mezi jednotlivými 
obcemi, jednak na disparity ve vzájemné  komparaci vybraných mikroregionů. Pro dosažení 
stanoveného cíle byly analyzovány  indikátory koeficient ekologické stability a stupeň 
zornění.  
Z ekonomických faktorů je věnována pozornost rozpočtové skladbě, a to zejména struktuře 
příjmů a výdajů, vykazování rozpočtového přebytku či schodku v rámci hospodaření obcí.  
Analýzu rozpočtové skladby doplňuje analýza  zadluženosti obcí. V rámci sociálních faktorů 
je věnována pozornost zejména nezaměstnanosti vykazované v dílčích mikroregionech. 
Analyzovány jsou obce v následujících mikroregionech: 
1. Běleč (Plzeňský kraj, okres Klatovy) 

2. Lučina (Plzeňský kraj, okres Tachov) 

 

Rozpočtová skladba a zadluženost obcí je analyzována v časovém období od roku 2001 do 
roku 2008 podle vybraných ukazatelů: 

příjmy a výdaje obcí (v tis. Kč), 

příjmy a výdaje obcí (v tis.  Kč/obyvatele), 

průměrný podíl příjmových položek na úhrnu příjmů obce, 

průměrná struktura příjmů v daném mikroregionu, 

průměrný podíl výdajových položek na úhrnu výdajů obce, 

průměrná struktura výdajů v daném mikroregionu. 

Analýza zadluženosti obcí je provedena pomocí ukazatelů zadluženosti a pomocí ukazatelů 
hospodaření s majetkem aktiv, a to pomocí následujícího ukazatele. 

Vybrané ukazatele zadluženosti jsou konstruovány na bázi obecného principu zadluženosti. 
Ukazatele zadluženosti měří rozsah, v jakém ekonomický subjekt užívá k financování svých 
aktiv dluh. Celkový dluh zahrnuje jak dlouhodobé, tak krátkodobé dluhy. Celkovou 
zadluženost lze vyjádřit obecným vzorcem: 

Celková zadluženost = celkový dluh / celková aktiva 

V rámci analýzy zadluženosti jsou užity následující ukazatele: 

Zadluženost obcí na 1000 Kč majetku = Bankovní výpomoci a půjčky / Celková aktiva 

Zadluženost obcí (v %) = (Bankovní výpomoci a půjčky / Celková aktiva) * 100 

Zadluženost obcí na obyvatele v Kč = Bankovní výpomoci a půjčky / počet obyvatel 

V rámci analýzy sociálních faktorů regionálních disparit je věnována pozornost problematice 
nezaměstnanosti. V rámci obcí příslušných mikroregionů jsou zkoumány počty uchazečů o 
zaměstnání, počet ekonomicky aktivního obyvatelstva a míra nezaměstnanosti.  

Podle metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí lze definovat následující ukazatele: 
Dosažitelní uchazeči – uchazeči o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do 
zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří 
nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují 
uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, 
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uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají 
krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo 
kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené. 

Podle oficiální metodiky se míra registrované nezaměstnanosti na úrovni ČR, krajů a okresů 
počítá na základě výsledků výběrového šetření pracovních sil. Míra nezaměstnanosti v 
obcích, mikroregionech, ORP a POU se z důvodu nedostupnosti dat o zaměstnaných na 
úrovni těchto územních celků počítá na základě ekonomicky aktivního obyvatelstva. 

Systém třídění vybraných ukazatelů lze shrnout následovně: 
a)  uchazeči o zaměstnání – počet evidovaných nezaměstnaných na místním úřadu práce. 

Obce jsou utříděny od nejnižšího počtu evidovaných uchazečů (pozitivní jev) o 
zaměstnání po nejvyšší počet úředně evidovaných nezaměstnaných osob (negativní jev) 

b)  počet ekonomicky aktivních obyvatel (EAO) – obce jsou utříděny od nejvyššího počtu 
EAO (pozitivní jev) po nejnižší počet EAO (negativní jev) 

c)  míra nezaměstnanosti – obce jsou utříděny od nejnižší míry nezaměstnanosti (pozitivní 
jev) po nejvyšší míru nezaměstnanosti (negativní jev) 

Podnikatelské prostředí je hodnoceno v obcích vybraných mikroregionů pomocí indikátorů 
podíl podnikatelských subjektů na 1000 obyvatel a podíl živnostníků na 1000 obyvatel. 
Následně je provedena komparace jednotlivých obcí a mikroregionů.  

Všechny ukazatele jsou analyzovány v časové řadě od roku 2001 do roku 2008. Podklady 
pro zpracování analýzy byly čerpány z elektronických databází Aris, poskytující informace o 
účetních výkazech a rozpočtech územních samosprávných celků a dále z veřejné databáze 
Českého statistického úřadu poskytujícího údaje o počtu obyvatel územních samosprávných 
celků analyzovaného mikroregionu. 

 
Výsledky a diskuze 
V této části příspěvku je provedena analýza a komparace regionálních disparit, která vychází 
z analýzy indikátorů kvality života v obcích vybraných mikroregionů Běleč a Lučina.  Pro  
dosažení stanoveného cíle jsou analyzovány  vybrané přírodní, ekonomické a sociální 
faktory. 
 
Analýza přírodních  podmínek obcí  vybraných mikroregionů 
 
Přírodní podmínky jsou analyzovány s využitím indikátorů koeficientu ekologické stability a 
stupně zornění. K posouzení přírodních podmínek lze využít i dalších indikátorů, týkající se 
plochy a struktury půdního fondu v obcích. 
KES je komplexní ukazatel, vyjadřující orientačně kvalitu půd. Představuje poměrové číslo, 
které stanovuje poměr stabilních (vinice, chmelnice, zahrady a ovocné sady, trvalé travní 
porosty, lesní půda a vodní plochy) a nestabilních (orná půda, zastavěné plochy a ostatní 
plochy) krajinotvorných prvků. Čím vyšší je hodnota uvedeného ukazatele, tím je daná 
krajina ekologicky stabilnější.  

Hodnoty uvedného koeficientu jsou klasifikonávny následujícím způsobem (Míchal):  
- KES do 0,1 představuje území s maximálním narušením přírodních struktur; základní 

ekologické funkce musí být trvale nahrazovány technickými zásahy, 
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- KES 0,11-0,3 představuje území nadprůměrně využívané se zřetelným narušením 
přírodních struktur; základní ekologické  funkce musí být soustavně nahrazovány 
technickými zásahy, 

- KES 0,31-1,0 představuje území intenzívně využívané, zejména zemědělskou výrobou; 
oslabení auutoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou 
labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie, 

- KES 1,01-3,0 představuje vcelku vyváženou krajinu, v níž jsou technické objekty 
relativně v souladu s dochovanými přírodními strukturami; důsledkem je i nižší potřeba 
energo-materiálových vkladů, 

- KES nad 3,01 představuje přírodní a přírodě blízkou krajinu s výraznou převahou 
ekologicky stabilních struktur a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem. 

Hodnoty  ukazatele ekologické stability a stupně zornění v obcích mikroregionu Běleč a 
Lučina  uvádí tabulka 1.  V této tabulce je také provedeno porovnání obcí dle uvedených 
indikátorů formou stanovení pořadí. 

 

Tab. 1 Vývoj stupně zornění zemědělské půdy a vývoj koeficientu ekologické stability 
 

Obec 
Stupeň zornění  

za období  
2001 - 2006 

Pořadí KES za období 2001 - 2006 Pořadí 

Biřkov 82,70 14 0,55 14 
Červené Poříčí 64,38 3 0,74 10 
Dolany 71,45 6 1,30 3 
Chocomyšl 64,80 4 1,01 6 
Chudenice 61,50 1 1,55 2 
Ježovy 66,20 5 1,13 4 
Kaničky 63,65 2 1,09 5 
Křenice 79,60 13 0,63 11 
Mezihoří 85,87 15 0,38 16 
Němčice 74,03 8 1,79 1 
Poleň 74,72 9 0,92 9 
Švihov 73,80 7 0,98 7 
Úboč 76,87 11 0,97 8 
Únějovice 77,15 12 0,53 15 
Vřeskovice 93,05 16 0,62 12 
Všepadly 74,80 10 0,57 13 
Mikroregion Běleč - celkem 74,03   0,92   
Brod nad Tichou 78,05 14 0,69 13 
Broumov 44,00 4 7,91 2 
Ctiboř 72,60 9 0,52 16 
Částkov 82,90 16 0,63 14 
Dlouhý Újezd 66,35 7 2,86 5 
Halže 33,65 3 5,69 4 
Chodský Újezd 71,20 8 1,79 8 
Kočov 78,30 15 0,84 11 
Lesná 13,25 1 14,78 1 
Lom u Tachova 77,90 13 0,74 12 
Milíře 56,15 5 2,82 6 
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Obora 13,35 2 7,76 3 
Studánka 61,10 6 1,86 7 
Tachov 74,35 12 0,59 15 
Tisová 73,10 10 0,92 10 
Zadní Chodov 74,25 11 0,95 9 
Mikroregion Lučina - celkem 60,65   3,21   

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
 

Mikroregion Běleč 

Hodnoty koeficientu ekologické stability jsou u jednotlivých obcí regionu Běleč rozdílné, 
zvlášť se odchylují u obcí Chudenice a Němčice. Stupeň zornění představující podíl orné 
půdy na půdě zemědělské přesahuje u deseti obcí průměrnou hodnotu mikroregionu tj. 
74,03%. 

Graf 1 Koeficient ekologické stability a stupeň zornění z.p. v obcích regionu Běleč v roce  

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
 

 

Mikroregion Lučina 

Ještě větší rozdíly, než u předchozího mikroregionu, vykazují hodnoty koeficientu 
ekologické stability u obcí regionu Lučina. U zvláště vysokých hodnot koeficientu ekologické 
stability je zřejmá souvislost mimo jiných závislostí, také s nízkým procentickým podílem 
zornění zemědělské půdy. Je tomu tak především u obcí Lesná, Obora, Halže a Broumov. 
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Graf 2 Koeficient ekologické stability a stupeň zornění z.p. v obcích regionu Lučina v roce  

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
 
 
Analýza ekonomických podmínek obcí vybraných mikroregionů 
 
Graf 3  Průměrné příjmy a výdaje v obcích za období 2001 – 2008 (v tis. Kč) v mikroregionu 
Běleč 
 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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V rámci analýzy absolutních průměrných příjmů a výdajů během sledovaného období 2001 – 
2008 vykazovala nejvyšší hodnoty v mikroregionu Běleč obce Švihov (průměrné příjmy 
42 016 tis. Kč a průměrné výdaje 45 230 tis. Kč), Chudenice (průměrné příjmy 14 739 tis. Kč 
a průměrné výdaje 18 736 tis. Kč) a Dolany (průměrné příjmy 10 519 tis. Kč a průměrné 
výdaje 10 374 tis. Kč), což zobrazuje graf 3. 

Vyšší vypovídací schopnost z hlediska komparace poskytuje přepočet celkových příjmů a 
celkových výdajů včetně rozpočtového výsledku hospodaření (přebytek či schodek) na 
jednoho obyvatele. Obdobně jako u absolutních průměrných příjmů a výdajů, tak i u 
přepočtených průměrných příjmů a výdajů dosahovaly nejvyšších hodnot obce Švihov 
(průměrné příjmy 26 tis. Kč na 1 obyvatele a průměrné výdaje 28 tis. Kč na 1 obyvatele) a 
Chudenice (průměrné příjmy 21 tis. Kč na 1 obyvatele a průměrné výdaje 26 tis. Kč na 1 
obyvatele). Naopak nejnižší výsledky hospodaření s příjmy a výdaji na jednoho obyvatele 
vykazovaly obce Křenice a Vřeskovice s vyrovnanými průměrnými příjmy a průměrnými 
výdaji 8 tis. Kč na 1 obyvatele, resp. 9 tis. Kč na 1 obyvatele. Vývoj průměrných příjmů a 
průměrných výdajů na jednoho obyvatele obcí mikroregionu Běleč zobrazuje graf 4. 

Graf 4  Průměrné příjmy a výdaje v obcích za období 2001 – 2008  (v tis. Kč/obyvatele) v 
mikroregionu Běleč 
 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Z hlediska průměrného rozpočtu na jednoho obyvatele vykazují nejlepší výsledky obce 
Chocomyšl (přebytek 1 549 Kč/obyvatele), Únějovice (691 Kč/obyvatele) a Úboč (640 
Kč/obyvatele). Naopak nejhorší výsledky rozpočtového hospodaření vykazovaly obce 
Chudenice (schodek 5 547 Kč/obyvatele), Biřkov (2 892 Kč/obyvatele) a Švihov (1 995 
Kč/obyvatele). 

Co se týká analýzy struktury rozpočtu obcí, byly sledovány dílčí příjmové a dílčí výdajové 
položky.  Z příjmových položek byl sledován podíl daňových, nedaňových, kapitálových 
příjmů a přijatých dotací na celkových dosažitelných příjmech v jednotlivých obcích 
mikroregionu Běleč. Ve všech obcích dosahovaly nejvyššího podílu na celkových příjmech 
daňové příjmy. Tyto daňové příjmy tvořily v průměru analyzovaného období 57,62 % 
celkových příjmů. Druhý největší podíl na celkových příjmech tvořily ve všech obcích přijaté 
dotace, které tvořily v průměru 20,42 %. Nedaňové příjmy zaujímaly 16,64 % celkových 
příjmů a kapitálové příjmy tvořily nejmenší podíl, a to 5,32 % z celkových příjmů obcí. 
V rámci komparace mezi obcemi zaujímaly nejvyšší podíl daňové příjmy 86,03 % 
z celkových příjmů v obci Křenice a 68,62% podíl v obci Vřeskovice. Z hlediska přijatých 
dotací zaujímaly přední místo obec Poleň (dotace ve výši 44,23 % z celkových příjmů) a 
obec Chudenice (dotace ve výši 40,01 % z celkových příjmů). 

Další indikátor ekonomických podmínek analyzovaný v jednotlivých obcích byla zadluženost 
obcí v přepočtu na obyvatele. Pozitivní výsledky vykazovaly obce Kaničky, Křenice, 
Mezihoří, Poleň, Úboč, Únějovice a Všepadly, které potvrdily svou finanční dlouhodobou 
stabilitu. Z hlediska komparace zadluženosti mezi obcemi vykazovaly v průměru nejhorší 
výsledky obce Chudenice, Švihov a Chocomyšl.  Zadluženost v přepočtu  na jednoho 
obyvatele v  jednotlivých obcích mikroregionu je  také značně rozdílná, přičemž průměrná 
zadluženost dosahuje výše 2100,- Kč. 

 

V rámci analýzy rozpočtu obcí mikroregionu Lučina byl komparován vývoj celkových 
příjmů a celkových výdajů. V průměru nejvyšších celkových příjmů (601 731 tis. Kč) a 
celkových výdajů (600 769 tis. Kč) dosahovala obec Tachov, kterou následovaly obce Lom u 
Tachova (celkové průměrné příjmy 26 765 tis. Kč a celkové průměrné výdaje 26 660 tis. Kč) 
a obec Halže (celkové průměrné příjmy 19 041 tis. Kč a celkové průměrné výdaje 19 306 tis. 
Kč). Naopak nejnižších celkových průměrných příjmů (1 234 tis. Kč) a celkových průměrných 
výdajů (978 tis. Kč) dosahovala obec Obora. Komparace průměrných příjmů a průměrných 
výdajů obcí mikroregionu Lučina zobrazuje graf 5. 

 
Analýza výsledku rozpočtového hospodaření je koncipovana jako rozdíl mezi celkovými 
příjmy a celkovými výdaji. Nejpříznivějších výsledků dosáhly svým rozpočtovým přebytkem 
obce Tachov (průměrný přebytek 962 tis. Kč), Tisová (průměrný přebytek 851 tis. Kč) a obec 
Chodský Újezd (průměrný přebytek 775 tis. Kč).  Naopak nejméně příznivý výsledek 
rozpočtového hospodaření vykazovaly obce Milíře (průměrný schodek 882 tis. Kč), Halže 
(průměrný schodek 266 tis. Kč) a obec Kočov (199 tis. Kč). 
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Graf 5 Průměrné příjmy a výdaje v obcích za období 2001 – 2008 (v tis. Kč) v mikroregionu 
Lučina 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

V rámci přesnější komparace z hlediska vyšší vypovídací schopnosti sledovaných 
proměnných byly dále analyzovány celkové příjmy, celkové výdaje a výsledek rozpočtového 
hospodaření v přepočtu na jednoho obyvatele obcí mikroregionu Lučina. V grafu 6 je 
uvedena komparace průměrných celkových příjmů a celkových výdajů na obyvatele, kde 
nejvyšších rozpočtových položek dosahovala v průměru obec Lom u Tachova (průměrné 
příjmy na obyvatele ve výši 66,78 tis. Kč a průměrné výdaje na obyvatele ve výši 66,51 tis. 
Kč), dále obec Tachov (průměrné příjmy na obyvatele ve výši 47,83 tis. Kč a průměrné 
výdaje na obyvatele ve výši 47,75 tis. Kč). Obě obce hospodařily s poměrně vysoce 
vyrovnaným rozpočtem z hlediska příjmů pokrývajících výdaje. Nejnižší rozpočtové položky 
v přepočtu na obyvatele vykazovaly obce Obora (příjmy na obyvatele ve výši 12,24 tis. Kč a 
výdaje na obyvatele ve výši 9,61 tis. Kč) a obec Ctiboř (příjmy na obyvatele ve výši 10,74 tis. 
Kč a výdaje na obyvatele ve výši 9,82 tis. Kč).  
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Graf 6  Průměrné příjmy a výdaje v obcích za období 2001 – 2008  (v tis. Kč/obyvatele) v 
mikroregionu Lučina 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 
V rámci analýzy rozpočtové skladby obcí mikroregionu Lučina byl sledován podíl dílčích 

příjmových položek na celkových příjmech a podíl dílčích výdajových položek na celkových 
výdajích obcí. Co se týká struktury na straně příjmů, nejvyššího podílu dosahovaly v průměru 
ve všech obcích daňové příjmy (41,77 %), dále přijaté dotace (34,23 %), nedaňové příjmy 
(17,63 %) a kapitálové příjmy (6,36 %). Nejvyšší podíl daňových příjmů na celkových 
příjmech vykazovaly obce Obora (72,98 %) a Ctiboř (66,35 %). Z hlediska nejvyššího objemu 
přijatých dotací zaujímaly přední pozice obce Tachov (75,26 %) a obec Zadní Chodov 
(65,28 %). Na straně analýzy výdajových položek byly sledovány podíly běžných a 
kapitálových výdajů na celkových výdajích obcí mikroregionu Lučina. V průměru všechny 
obce vykazovaly většinový podíl běžných výdajů na celkových výdajích (82,88 %) a 
minimální podíl kapitálových výdajů (17,12 %). Z obcí zaujímaly přední postavení Lom u 
Tachova (podíl běžných výdajů na celkových výdajích ve výši 93,62 %) a obec Brod nad 
Tichou (podíl běžných výdajů ve výši 94,32 %).  

Zadluženost obcí mikroregionu Lučina je provedena pomocí ukazatele zadluženosti na 
jednoho obyvatele a jeho hodnoty dosahovaly nejpříznivějších výsledků obce Broumov, 
Ctiboř, Dlouhý Újezd, Lesná, Obora a Zadní Chodov, které vykazovaly nulovou zadluženost. 
Nejvyšší zadluženost na jednoho obyvatele  vykazovaly obce Částkov, Lom u Tachova a 
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Milíře. Zadluženost v přepočtu  na jednoho obyvatele v  jednotlivých obcích mikroregionu je  
rovněž rozdílná, přičemž průměrná zadluženost dosahuje výše 2153,- Kč, což je  nejnižší 
zadluženost v rámci obou analyzovaných mikroregionů.  

Analýza sociálních podmínek a podnikatelského  prostředí obcí  vybraných mikroregionů 
 
V rámci analýzy sociálních faktorů regionální disparity jsou vyhodnocovány ukazatele počtu 
uchazečů o zaměstnání, počet ekonomicky aktivních obyvatel, které indikují vývoj míry 
nezaměstnanosti v příslušné obci vybraného mikroregionu. Výsledné hodnoty jsou uvedeny 
v tabulce 2 a 3 pro jednotlivé obce vybraných mikroregionů.  

Tab. 2 Průměrné hodnoty ukazatelů zaměstnanosti v regionu Běleč za období 2001-2008 

Obec 
Počet uchazečů o 
zaměstnání v % 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo v % 

Míra nezaměstnanosti v 
% 

Výsledné 
pořadí 

Červené Poříčí 2,22 48,89 4,80 3 
Dolany 3,52 47,14 7,10 12 
Chocomyšl  2,75 47,19 5,70 7 
Chudenice 2,72 61,90 3,90 2 
Ježovy 3,14 49,43 6,40 7 
Kaničky 4,85 54,63 8,50 12 
Křenice 5,71 45,71 13,60 16 
Mezihoří 2,29 44,00 4,90 6 
Němčice 1,49 59,70 3,50 1 
Poleň 2,50 43,33 5,80 10 
Švihov 4,32 43,53 10,20 15 
Úboč 2,52 50,66 5,00 5 
Únějovice 3,64 48,18 7,60 12 
Biřkov 1,30 45,45 3,20 3 
Vřeskovice 2,41 43,10 5,50 9 
Všepadly 4,76 50,79 7,80 11 
Průměr 3,13 48,98 6,47  x 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
 
Tab. 3 Průměrné hodnoty ukazatelů zaměstnanosti v regionu Lučina za období 2001-2008 

Obec 
Počet uchazečů o 
zaměstnání v % 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo v % 

Míra nezaměstnanosti 
v % 

Výsledné 
pořadí 

Brod nad Tichou 7,39 54,78 13,30 9 
Broumov 7,14 46,83 15,80 15 
Ctiboř 4,76 54,17 8,80 4 
Částkov 3,70 53,09 6,80 1 
Dlouhý Újezd 3,50 46,18 7,30 5 
Halže 5,44 52,88 10,30 5 
Chodský Újezd 6,27 51,70 12,10 10 
Kočov 7,35 51,47 14,30 12 
Lesná 7,82 51,10 15,10 14 
Lom u Tachova 3,48 52,24 6,80 3 
Milíře 4,28 39,57 10,80 11 
Obora 7,92 50,50 16,40 16 
Studánka 4,09 49,04 8,40 7 
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Tachov 3,95 55,51 7,10 1 
Tisová 7,00 48,15 14,60 13 
Zadní Chodov 6,05 53,02 11,10 8 
Průměr mikroregionu 5,63 50,64 11,19  x 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
 

Analýza dalšího významného faktoru – podnikatelského prostředí a jeho disparit mezi 
vybranými mikroregiony i uvnitř těchto regionů mezi jednotlivými obcemi, byla zaměřena na 
vývoj počtů podnikatelských subjektů a z nich pak živnostníků a jejich podílů přepočtených 
na 1000 obyvatel, což uvádí tab.4 a 5. 

Tab. 4 Komparace počtu a podílu podnikatelských subjektů v obcích mikroregionu Běleč 

Obec 
Podnikatelské 
subjekty 
celkem 

- z toho 
živnostníci 
celkem 

Podíl podnikatelských 
subjektů na 100 
obyvatel 

Podíl 
živnostníků na 
100 obyvatel 

Výsledné 
pořadí 

Biřkov 25 18 18,52 13,33 14 
Červené Poříčí 49 39 21,59 17,18 8 
Dolany 52 39 6,80 5,10 16 
Chocomyšl  31 19 21,09 12,93 12 
Chudenice 155 125 22,14 17,86 6 
Ježovy 55 31 24,23 13,66 7 
Kaničky 10 7 28,57 20,00 3 
Křenice 57 37 32,57 21,14 1 
Mezihoří 21 13 31,34 19,40 3 
Němčice 39 29 32,50 24,17 1 
Poleň 61 46 21,94 16,55 9 
Švihov 409 268 25,80 16,91 5 
Úboč 26 12 23,64 10,91 11 
Únějovice 16 9 20,78 11,69 15 
Vřeskovice 53 43 18,28 14,83 12 
Všepadly 14 8 22,22 12,70 10 
Průměr 67,06 46,44 23,25 15,52       - 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
 
 
Tab. 5 Komparace počtu a podílu podnikatelských subjektů v obcích mikroregionu Lučina  

Obec 
Podnikatelské 
subjekty 
celkem 

- z toho 
živnostníci 
celkem 

Podíl podnikatelských 
subjektů na 100 
obyvatel 

Podíl 
živnostníků na 
100 obyvatel 

Výsledné 
pořadí 

Brod nad Tichou 40 32 17,39 13,91 12 
Broumov 49 39 38,89 30,95 2 
Ctiboř 74 54 22,02 16,07 9 
Částkov 100 64 30,86 19,75 4 
Dlouhý Újezd 115 66 36,62 21,02 3 
Halže 180 127 19,59 13,82 13 
Chodský Újezd 151 106 19,71 13,84 11 
Kočov 41 24 20,10 11,76 13 
Lesná 121 93 24,25 18,64 6 
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Lom u Tachova 64 44 15,92 10,95 16 
Milíře 38 26 20,32 13,90 10 
Obora 45 32 44,55 31,68 1 
Studánka 95 71 22,84 17,07 8 
Tachov 3271 2126 25,99 16,89 7 
Tisová 94 60 19,34 12,35 15 
Zadní Chodov 88 50 31,32 17,79 5 
Průměr 285,38 188,38 25,61 17,52       - 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
 

 

Souhrnné vyhodnocení ekonomických a sociálních disparit vybraných mikroregionů 

 

V metodickém postupu vyhodnocení ekonomických a sociálních disparit, bezprostředně 
navazujícím na takové vyhodnocení v obcích uvnitř vybraných mikroregionů, představuje 
významný analytický nástroj, spočívající ve vyhodnocení uvedených disparit na úrovni 
jednotlivých mikroregionů jako celku. Tento krok umožňuje využití výsledků analýzy stejných 
indikátorů na všech úrovních regionálního členění od obcí a mikroregionů až na úroveň 
vyšších regionálních celků – krajů. 

Specifika sociálních i ekonomických podmínek v konkrétních regionálních celcích i přímo 
v jednotlivých obcích jsou při tomto hodnocení respektována důležitou možností 
dekompozice z vyšších úrovní regionálního členění zpětně na nižší stupně až na obce. 

Vyhodnocení disparit vycházejících z analýzy na úrovni vybraných mikroregionů Běleč a 
Lučina s návazností na předchozí analýzu v jednotlivých obcích těchto mikroregionů, je 
uvedeno v tabulce 6. 

Přesto, že součástí souhrnného vyhodnocení nejsou indikátory z oblastí přírodních 
podmínek je zřejmé z výsledků detailní analýzy v prostředí vybraných 2 mikroregionů, vysoký 
stupeň diferenciace hodnocení opírající se o transparentnost použitých indikátorů. 

Výsledky souhrnného hodnocení ekonomických, sociálních podmínek a podnikatelského 
prostředí ve dvou vybraných regionech v celkovém pořadí dávají na přední pozici 
mikroregion Lučina i když jednotlivé indikátory v obou mikroregionech vypovídají poměrně 
rozdílně. Souhrnné vyhodnocení má umožnit jednotlivým obcím analyzovaných mikroregionů 
komparovat konkrétní pozici obec s průměrem mikroregionu a následně i meziregionální 
komparaci. Všechny zjištěné indikátory je nutné ověřit a také podrobněji v jednotlivých 
obcích doplnit kvalitativním šetřením, které může některé disparity uvést i v jiném pohledu, 
než se jeví jen hodnocení pomocí kvantitativních zvolených indikátorů. 
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Tab. 6 Souhrnné vyhodnocení ekonomických a sociálních disparit vybraných mikroregionů 

Hodnocení ekonomické výkonnosti Pořadí 

Mikroregion 
Průměrné příjmy 
rozpočtu v 1000 Kč 
na 1 obyvatele 

Průměrný přebytek-
schodek rozpočtu v 
1000 Kč na 1 
obyvatele 

Průměrná 
zadluženost obcí 
v Kč na 1 
obyvatele  

Běleč 13,94 -0,70 2100 2 
Lučina 24,82 0,55 2153 1 
Hodnocení sociálních podmínek Pořadí 

Mikroregion Počet uchazečů o 
zaměstnání v % 

Ekonomicky aktivní 
obyvatelstvo v % 

Míra 
nezaměstnanosti 
v %  

Běleč 3,13 48,98 6,47 1 
Lučina 5,63 50,64 11,19 2 
Hodnocení podnikatelského prostředí  Pořadí 

Mikroregion Podíl podnikatelských subjektů 
na 1000 obyvatel 

Podíl živnostníků na 1000 
obyvatel  

Běleč 23,25 15,52 2 
Lučina 25,61 17,52 1 

Konečné pořadí mikroregionů 
Běleč 2 
Lučina 1 

 
 

Závěr 
Výsledky analýzy ekonomických a sociálních faktorů a komparace zpracovaných 
průměrných hodnot zvolených indikátorů ve vybraných mikroregionech a jejich jednotlivých 
obcích v časovém vývoji 2001 – 2008 poskytují základní výchozí a také aktuální měřítka pro 
analýzu disparit v této důležité ekonomické a sociální oblasti a to nejen v rámci vybraného 
souboru. 
Pořadí obcí v mikroregionech vyjadřuje již syntézu úrovně zvolených indikátorů u daného 
faktoru, např. u syntézy sociálních podmínek z indikátorů – míra nezaměstnanosti v %, 
ekonomicky aktivní obyvatelstvo v % a počet uchazečů o zaměstnání v %, u ekonomické 
výkonnosti z indikátorů – průměrné příjmy rozpočtu, průměrný přebytek nebo schodek 
rozpočtu a průměrná zadluženost obcí a posléze u podnikatelského prostředí z indikátorů – 
podíl podnikatelských subjektů a z toho podíl živnostníků. 

Přitom konkrétní hodnota příslušného indikátoru u nejlepší nebo nejhorší obce v pořadí obcí 
daného mikroregionu, popřípadě vážený průměr těchto hodnot ze všech jeho obcí, umožní 
transparentní komparaci v oblasti určitého faktoru nejen mezi vybranými mikroregiony. Tyto 
údaje mají širší využití pro relativní srovnání a posouzení disparit v jiných podmínkách. 
Každý z mikroregionů představovaný souhrnem obcí má konkrétní specifické podmínky a tím 
i výsledky v ekonomice i sociální oblasti. 
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Posouzení přírodních a environmentálních podmínek je rovněž důležité z hlediska posouzení 
kvality života v dané obci, mikroregionu či regionu. Uvedené indikátory posouzení přírodních 
podmínek pouze zjednodušeně ukazují na rovněž poměrně složitou problematiku, kterou je 
nutno se dále detailně zabývat.  

Výsledky přinášejí relevantní podklady pro využití v objektivním posouzení disparit ve vývoji 
v dalších regionech a zejména také pro použití při řízení regionálního rozvoje v podmínkách 
vyšších regionálních celků – především krajů. 

 
Příspěvek uvádí výsledky výzkumného projektu č. WD-57-07-1 „Možnosti řešení disparit 

mezi vybranými regiony“, řešeného z podpory Ministerstva pro místní rozvoj. 
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Rozvoj bydlení na českém venkově 

Dwelling Development in the Czech Countryside 

Edita Jindrová, Vladimíra Šilhánková 

 

Abstrakt: 
Článek je zaměřen na zhodnocení venkovského prostředí z hlediska jeho bytové funkce, 
podmínek a potenciálu a na posouzení faktorů ovlivňujících rozvoj bydlení na venkově na 
příkladu rozboru jednotlivých faktorů majících vliv na bydlení v obcích mikroregionu Orlicko. 

Klíčová slova: 
bydlení, venkov, rozvoj, bytový fond, obyvatelstvo, mikroregion Orlicko 

Abstract: 
The paper is focused on evaluation of countryside area from the dwelling point of view, 
conditions and potential. The paper interested in factors whose influence dwelling 
development in the countryside and shows it on the key study analyses in the micro-region 
Orlicko. 

Key words: 
dwelling, countryside, development, housing fund, inhabitants, micro-region Orlicko 

 

Úvod 
Bydlení je jednou z nejdůležitějších funkcí území a také základní potřebou člověka. 

Bydlení slouží k uspokojení životně důležitých potřeb člověka, proto je na něj kladen velký 
zřetel a je dle něho mimo jiné posuzována kvalita životní úrovně. Bydlení na venkově má ve 
srovnání s městským bydlením svá specifika a často je v současnosti zmiňováno, že se 
český venkov vylidňuje. 

Cíl a metodika 
Článek bude prostřednictvím (mj. statistické korelační) analýzy dat o vývoji bydlení ve 

vybraném periferním venkovském mikroregionu hledat odpověď na otázku „Jak vypadá vývoj 
bydlení na českém venkově a jak spolu jednotlivé faktory souvisejí?“ 

Pro případovou studii byl zvolen soubor obcí venkovského typu v mikroregionu Orlicko. 
Tento mikroregion čítá celkově 31 obcí, z toho 4 menší města. Tento vzorek byl vybrán 
z důvodu jeho polohové perifernosti. Jedná se o příhraniční oblast s nevýhodným 
postavením v integrální prostorové organizaci vyznačující se malou hustotou obyvatel, 
rozptýlenou zástavbou venkovského charakteru, nízkou úrovní infrastruktury a převládajícím 
primárním a sekundárním sektorem. 
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Specifika bydlení na venkově 
Venkovské obce obecně jsou specifické svou diferenciací z hlediska geografické polohy, 

počtu obyvatel, struktury a činností, které se v obcích realizují, odlišným způsobem života, 
intenzivnějšími sociálními vazbami mezi občany, pracovním zaměřením a mnohým dalším. 
Vzhledem k tomu, že existují předpoklady rozvoje v těchto obcích, měly by se diferenciační 
charakteristiky promítnout v sociálních i ekonomických ukazatelích. 

Za hlavní faktor rozvoje obcí a potažmo i bydlení je považována velikost obce. Velikost 
se obvykle určuje jako prostý součet obyvatel s trvalým bydlištěm v dané obci. Vývoj počtu 
obyvatel je charakteristika, kterou lze sledovat v každoročním vývoji.  

Geografická poloha obce se promítne ve vývoji bydlení a zástavby. V procesu 
osídlování vesnic se musí brát v úvahu jejich vzájemná odlehlost. Charakteristika bydlení se 
utváří rozdílnou vzdáleností vůči metropolitním a dalším centrům.  

Venkovská a městská zástavba se liší svými specifickými rysy. Původní obytný 
venkovský prostor se dá podle Merunkové vymezit následovně: 

• menší objemové měřítko staveb i zástavby jako celku, 
• převažující podíl individuální zástavby, 
• vyšší podíl zahrad a jiných nezastavěných ploch, 
• regionální osobitost urbanistického uspořádání, 
• množství přírodních prvků v zastavěném území a přímá návaznost na krajinu, 
• příznivé hygienické podmínky. 

Současné trendy bydlení na vesnici lze rozdělit do tří skupin: 
• hospodářské usedlosti s drobným hospodařením v rámci samozásobení, 
• rodinné farmy a hospodářské usedlosti s rostlinnou a živočišnou výrobou nad 

rámec samozásobitelských potřeb či s realizovanou drobnou podnikatelskou 
činností, 

• čisté bydlení bez chovu hospodářského zvířectva (veškeré obytné objekty 
vznikající v přímé návaznosti na větší spádová města). 

Z výše uvedeného vyplývají klady bydlení na venkově: 
• posílení společenské komunity a společenského života v místě, 
• převažující přesvědčení o kvalitnějším bydlení v rodinných domcích spíše než 

v bytových domech, 
• samostatnost bydlení,  
• kontakt obytných prostor s přírodou, 
• zvuková a vizuální izolace. 

Na druhou stranu existují i zápory a nevýhody spojené s bydlením na venkově. Je to 
především: 

• občanská vybavenost, 
• nízká kvalita veřejné infrastruktury a s tím spojená dopravní dostupnost, 
• zmenšení rozsahu společenského života, 
• vyšší dojížďka do zaměstnání a do škol, 
• zábor zemědělské půdy. 

Vývoj bydlení v mikroregionu Orlicko a faktory jej ovlivňující 

Vývoj celkového počtu obyvatel 
Kolonizace této pohraniční neprostupné zalesněné oblasti byla pravděpodobně 

započata ve druhé polovině dvanáctého století. Velikostní struktura prošla od prvního 
osidlování bouřlivým vývojem. V průběhu času se u poloviny obcí snížil počet obyvatel 
dokonce o více než polovinu. V Červené Vodě, Těchoníně, Studeném a Pastvinách klesl 
počet obyvatel na třetinu maximálního počtu, v Dolní Moravě a Orličkách na čtvrtinu, 
v Českých Petrovicích na pětinu a v Čenkovicích až na pouhou desetinu maximálního počtu 
obyvatel. 
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Při detailnějším pohledu na jednotlivé velikostní skupiny obcí bylo zjištěno, že Orlicko 
zaznamenalo obce s méně než 200 obyvateli až v roce 1950. U všech obcí s výjimkou 
Dlouhoňovic a Klášterce nad Orlicí došlo k výraznému poklesu počtu obyvatel. Na grafu č. 1 
je vidět, že např. v Červené Vodě v roce 1950 vlivem války dramaticky ubyla bezmála 
polovina občanů z původních 5663 (rok 1930) na 2908. Celkový počet obyvatel venkovských 
obcí Orlicka klesal až do roku 1991. Ze sčítání v roce 2001 však vyplynulo, že tyto obce se 
opět začaly zalidňovat. V celkovém součtu od tohoto roku měly přes 17 000 obyvatel. Tento 
trend pokračoval do roku 2010, v roce 2012 už ale počet opět klesl. 

Vývoj počtu obyvatel
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Graf 1: Vývoj po čtu oby vatel v obcích Orlicka 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z ČSÚ 

Celkový počet domů 
Ve 2. polovině 20. století vyvstal obrovský boom ve stavbách bytových domů. Ani region 

Orlicko se tomuto trendu nevyhnul. Politicko-ekonomické změny po roce 1990 měly dopad 
na vývoj v oblasti bydlení a dotkly se samozřejmě i Orlicka. 

  

Celkový počet domů
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Graf 2: Celkový po čet dom ů v obcích mikroregionu Orlicka 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z ČSÚ 
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V grafu 2 je znázorněn celkový součet domů v jednotlivých obcích DSO Orlicko. Tento 
počet zahrnuje do roku 1950 jak obydlené, tak i neobydlené domy. V letech 1961 až 1980 se 
uvádějí data o počtu domů trvale obydlených, od roku 1991 jde opět o celkový počet domů 
(obydlené i neobydlené). 

Jak již počet obyvatel napovídá, nejvíce domů bylo vystavěno v Červené Vodě. 
Pomyslnou druhou pozici zaujímá Bystřec a třetí Kunvald. Na rozdíl od počtu obyvatel zde 
ale nejsou tak zřetelné výkyvy mezi lety 1930 a 1950. U většiny obcí došlo k propadu 
výstavby v letech 1961 – 1980. V roce 1991, kdy se projevilo uvolnění veškerého omezení a 
současně podnikatelské činnosti, tudíž logicky nastal i boom staveb.  

Korelační analýzou1 bylo zjištěno, že úměrně s počtem obyvatel stoupal i počet domů 
(ρ=0,93813) a byla prokázána vzájemná těsná funkční závislost mezi těmito dvěma 
veličinami. 

Trvale obydlené domy 
Podle korelační analýzy bylo zjištěno, že počet trvale obydlených domů rostl/klesal 

úměrně s počtem obyvatel (ρ=0,94473), tzn. funkční těsnou závislost, a podobně je závislý i 
na celkovém počtu domů (ρ=0,88838), i když už o něco méně. Překvapivé je, že u všech 
sledovaných obcí došlo po roce 1980 k poklesu trvale obydlených domů. Důvodem u většiny 
z nich bylo užívání stále většího počtu starších rodinných domů k rekreačním účelům bez 
trvalého bydlení.  

Velikost domů k bydlení lze vyjádřit počtem bytů nebo počtem nadzemních podlaží. 
Současné rodinné domy mají nejčastěji dvě nadzemní podlaží (60%) a více než tři čtvrtiny je 
jednobytových. Největší posun u technického vybavení nastal po roce 2001, a to z důvodu 
plynofikace čtvrtiny venkovských obcí (tím se zvýšil podíl domů na venkově napojených na 
veřejnou síť na 21%). Vodovod byl zaveden do většiny domů již před rokem 1991. V roce 
2001 na něj bylo napojeno 98,9% trvale obydlených bytů. Pouze v Klášterci nad Orlicí 
nemělo vodovod více než 5% domů. V oblasti vytápění domů došlo spíše ke kvalitativním 
změnám. Přínosem pro životní prostředí bylo to, že zatímco v roce 1991 byly téměř dvě 
třetiny domů se zdrojem tepla mimo dům vytápěny z kotelen na pevná paliva, o deset let 
později zůstalo u tohoto způsobu vytápění pouze 3,6% domů. Na veřejnou kanalizaci bylo 
v roce 2011 napojeno zhruba 52% bytů. 

Míra nezaměstnanosti 
Vysoký nesoulad mezi kvantitativní i kvalitativní strukturou v nabídce a poptávce 

pracovních sil je prvotní příčinou nerovnováhy na trhu práce. Ve vývoji nezaměstnanosti 
v mikroreregionu Orlicko jsou patrné pravidelné výkyvy, celkový vývoj a individuální situace 
konkrétních zaměstnavatelů. K pravidelným výkyvům patří nárůst nezaměstnanosti na 
začátku roku a po skončení školního roku. Na jaře se situace zpravidla zlepšuje díky 
sezónním pracím. Králicko se řadí na jedno z nejvyšších míst s nezaměstnaností 
v rámci Pardubického kraje. 

Míra nezaměstnanosti neboli podíl těch ekonomicky aktivních, kteří si nehledají práci, se 
po roce 1989 postupně zvyšovala. Před rokem 1989 formálně nezaměstnanost neexistovala 
(nebo byla velice nízká), proto ji ani statistický úřad v tomto období neevidoval. S celkovou 
transformací ekonomiky došlo i na přirozenou míru nezaměstnanosti. Ta na Orlicku v roce 
1990 představovala velmi nízké hodnoty, většinou do 3%, s výjimkou České Rybné a 
Pastvin. V roce 2001 došlo ke zvýšení počtu nezaměstnaných, nejvyšší nárůst za deset let 
zaznamenaly obce Čenkovice (11,96%), Dolní Morava (19,86%) a Lichkov (14,52%). Při 

                                                           
1 Korelační analýza prověřuje existenční závislost mezi veličinami x a y a zároveň jejich těsnost. Mírou 
intenzity závislosti je koeficient korelace ρ. Koeficient nabývá hodnot od -1 do +1. Je kladný, pokud y 
roste s rostoucím x, a záporný, pokud y klesá s rostoucím x. Čím více se ρ blíží nule, tím více jsou 
body rozhozeny bez trendu a mezi veličinami neexistuje závislost. Čím více se ρ blíží +1 nebo -1, tím 
více je zřejmá funkční těsná závislost mezi veličinami znázorněnými x a y. 
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sčítání v roce 2011 vyšlo najevo, že v Bystřeci, České Rybné, Klášterci nad Orlicí, Líšnici, 
Lukavici, Mladkově, Písečné, Šedivci, Těchoníně a Záchlumí nezaměstnanost mírně 
poklesla a na Dolní Moravě a v Lichkově dokonce poklesla rapidně. Důvodem tohoto skoku 
mohl být zejména na Dolní Moravě rozvoj turistického ruchu. Naopak v Českých Petrovicích, 
Sobkovicích a Orličkách byla vyměřena míra nezaměstnanosti poměrně vysoko (14,30%, 
13,70% a 11%). U Českých Petrovic a Orliček se to dalo předpokládat vzhledem k jejich 
odlehlosti a hlavně nedostupnosti, ovšem vcelku překvapivou míru vykázaly Sobkovice, 
v jejichž katastru sídlí jeden z největších zaměstnavatelů v regionu – Progressa s. r. o.  
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Graf 3: Míra nezam ěstnanosti v obcích Orlicka 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z ČSÚ 

Pomocí korelace bylo celkem překvapivě zjištěno, že s klesající mírou nezaměstnanosti 
sice roste počet obyvatel (ρ=-0,0417), avšak klesá počet domů (ρ=0,04827). Jejich vzájemná 
závislost je ale velmi malá, tzv. volná závislost. 

Migrační přírůstek 
Migrace nám může mnohé napovědět při sledování atraktivity místa z hlediska stálého 

bydlení. Zejména mladí lidé se budou stěhovat na venkov, pokud zde budou mít dostatečné 
zázemí v podobě dobré infrastruktury, občanské vybavenosti, dostupnosti služeb apod. 
Obecně se dá říci, že v typicky venkovských oblastech dochází stále k vylidňování. 
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Graf 4: Migra ční přírůstek v obcích Orlicka 

Zdroj: vlastní zpracování na základě dat z ČSÚ 
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Graf 4 je dělen do třech období, kdy za každé desetiletí (resp. devítiletí) je vypočítáno 
migrační saldo konkrétní obce. K největšímu odlivu obyvatel došlo v letech 1980 až 1989. 
V součtu všech obcí to bylo konkrétně 670 obyvatel. V dalších desetiletích už Orlicko 
zaznamenalo kladné migrační saldo (547 a 166 obyvatel). Největší přírůstek od roku 1980 
nastal v obci Červená Voda (718), Písečná (123) a Lukavice (83). Naopak obce, kde nejvíce 
docházelo k odlivu obyvatel, jsou Těchonín (-249), Mladkov (-165) a Lichkov (-148). Všechny 
tři obce leží blízko hranic, je v nich nepříliš rozvinutá infrastruktura a zejména množství 
vojenských pozůstatků, které by mohly odradit i případné zájemce o bydlení. 

Shrnutí a závěr: 
V úvodu článku byla položena výzkumná otázka „Jak vypadá vývoj bydlení na českém 

venkově a jak spolu jednotlivé faktory souvisejí?“, která byla studována na periferní 
pohraniční oblasti mikroregionu Orlicko. Závislost jednotlivých faktorů byla posuzována 
zejména pomocí korelační analýzy. 

Korelační analýzou bylo zjištěno, že úměrně s počtem obyvatel stoupá počet domů a 
byla prokázána vzájemná těsná funkční závislost mezi těmito dvěma veličinami. Dále bylo 
celkem překvapivě zjištěno, že s klesající mírou nezaměstnanosti sice roste počet obyvatel, 
avšak klesá počet domů. Analýzy potvrdili, že dochází k vylidňování periferního venkovského 
prostoru, a to zejména v závislosti na zvyšující se míře nezaměstnanosti. 

Pomocí uvedených analýz faktorů tedy bylo zjištěno, že k pozitivnímu rozvoji bydlení 
přispívá vysoký počet obyvatel, kteří mají možnost pracovního uplatnění. 
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Variabilita ve tvorbě bohatství v období globalizace 

Variability in wealth creation in the era of globalization  

Ivana Kraftová1 

 

Abstrakt:  
Článek věnuje pozornost změnám ve variabilitě tvorby bohatství v období globalizace a 

současně roli terciárního sektoru z tohoto hlediska. Ukazuje výsledky analýzy 20 
supraregionů světa a vzorku nejchudších a nejbohatších zemí. Cílem je ověřit, zda se 
v období globalizace snižuje variabilita ve tvorbě bohatství a zda na to má vliv růst 
terciárního sektoru. 

Klíčová slova:  
Supraregiony, nejbohatší a nejchudší země, HDP na obyvatele, hrubá přidaná hodnota, 
terciární sektor 

Abstract:  
The article pays attention to changes in the variability of wealth creation in the era of 

globalization, and simultaneously the role of the tertiary sector from this perspective. It shows 
the results of analysis of 20 world´s supra-regions and a sample of poorest and richest 
countries. The aim is to verify whether variability in wealth creation reduces in the era of 
globalization, and whether it affects the growth of the tertiary sector. 

Key words:  
Supra-regions, the richest and poorest countries, GDP per capita, total value added, tertiary 
sector 

JEL Classification: 
O47, R11 

1. Úvod  
Rozvoj postindustriální společnosti2, zintenzivnění globalizačních procesů v poslední 

třetině minulého století vyvolávají otázky spjaté nejen s rozložením ekonomické síly 
jednotlivých zemí světa a jejich seskupení, ale i s dopadem těchto změn na tvorbu bohatství 

                                                           
1 Článek byl zpracován za podpory IGA Univerzity Pardubice v rámci řešení projektu 

SGFES01/2011.
 

2 Podle D. Bella formuje strukturu společnosti, kterou označuje jako postindustriální, již nikoli 
pouze průmyslová produkce statků, ale spíše mají klíčový význam vědění a služby. Předindustriální 
společnost charakterizovala vysoká míra fyzické práce a nutnost těžby surovin. V industriální 
společnosti přišly ke slovu stroje, které byly využívány pro výrobu statků. Postindustriální společnost 
se zase vyznačuje změnou způsobu lidské práce, „díky klíčovému významu teoretických poznatků a 
rostoucí převaze sféry služeb nad sférou výrobní“.  [Bell, 2000]  
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a odstraňování chudoby, resp. otázky s vývojem disparity mezi chudými a bohatými zeměmi. 
Vysoce aktuální otázkou je rovněž dopad mezisektorových a meziodvětvových posunů na 
tento vývoj, a to zejména v souvislosti s dynamikou globalizačních změn a s technicko-
technologickými, ale i sociálními inovacemi - počínaje kvantitativními změnami prvků a jejich 
vztahů až po změnu koncepcí (vznik nového druhu) a změnu principů (vznik nového rodu). 
[Valenta, 1969]. Tyto procesy ve svém souhrnu vyvolávají potřebu verifikace teze o převaze 
terciárního sektoru na tvorbě bohatství v ekonomicky vyspělých zemích. Terciární sektor, 
který je stále více diverzifikovaný a jehož struktura3 podléhá v čase změnám, zahrnuje: 

 odvětví představující dominantní bázi pro rozvoj výměny materiálních a 
nemateriálních hodnot, rozvoj trhů a zejména mobility výrobních faktorů s cílem 
maximalizace ekonomické efektivnosti jejich spojování - tzv. TIT (transport, 
informatika, telekomunikace) -, které lze označit za technologický základ vzniku a 
rozvoje interdependenčního globálního ekonomického systému; [Kraft & Kraftová, 
2009]; 

 na ně napojené odvětví obchodu vč. údržby a oprav; 
 vysoce sofistikované komerční služby (bankovnictví, pojišťovnictví, finanční 

zprostředkování, výzkum a vývoj);  
 odvětví péče o člověka a jeho rozvoj (vzdělávání, zdravotnictví, sociální služby, 

kultura, sport, cestovní ruch, ubytování, stravování), která nejvíce ukazují na 
dosahovanou životní úroveň obyvatel.4 

Vývoj společnosti a její ekonomické základny jsou příčinou a důsledkem současně. 
Probíhající změny nejsou samoúčelné, ve svém souhrnu směřují ke zvyšování blahobytu a 
odstraňování chudoby přes všechny peripetie s tím spojené. Vymezení, měření, ale i 
odstraňování chudoby věnuje pozornost nejen řada teoretiků, ale je na ni soustředěna 
pozornost mezinárodních organizací v čele s OSN [OSN, 2000]. Nejde přitom pouze o 
snižování, resp. eliminaci absolutní chudoby (nedostatek prostředků na uspokojení 
základních potřeb), ale i o snižování relativní chudoby, chápané jako nižší životní standard 
jedince, než má většina dané společnosti bez ohledu na to, zda jedinec vykazuje znaky 
absolutní chudoby [Sarlo, 2007]. Současně nastává i odklon od apriorního vnímání chudoby 
jako nedostatku hmotných statků k exkluzi ze spotřeby základních služeb, tj. zejména 
zdravotnických a vzdělávacích [ILO, 2006].5  

Zkoumání chudoby, resp. blahobytu není spojeno jen s problematikou struktury 
ekonomiky, má zároveň dimenzi prostorovou, hledají se změny prostorového rozložení 
chudoby, vlivy komplexních vztahů mezi chudobou a její lokalizací, geografické aspekty 
výzkumu blahobytu [Milbourne, 2010], kladou se do komparací hranice chudoby regionů a 
států, městských a venkovských oblastí [Mogstad & Langorden & Aaberge, 2007], [Naudé & 
Krugell, 2003]. 

                                                           
3 Podobné členění lze najít i u jiných autorů, např. na i) transportní a zásobovací služby bezprostředně 

podporující průmysl, ii) na obory zabývající se distribucí a obchodem, financemi a pojišťováním,  iii) na odborné a 
obchodní služby jako je zpracování dat,  iv) na oblast, která se stará o uspokojování potřeb obyvatelstva ve 
volném čase (cestování, zábava, sport a rekreace)  a konečně v) na všeobecné služby jako je zdravotnictví, 
školství a správa. [Bell, 2000]  

4 V posledních čtyřech desetiletích jsou evidentní změny trendu vývoje dvou skupin odvětví - na jedné 
straně „odvětví odrážející rozvoj blahobytu člověka“ (ISIC J-P) a na druhé straně tradičně dominantního 
ekonomického odvětví ISIC D (průmysl); u zaostalejších národních ekonomik rovněž odvětví primárního sektoru, 
tj. skupin ISIC A-B. Tento trend je podpořen i vývojem tzv. relace tvrdých investic (ISIC F – stavebnictví) a 
měkkých investic (ISIC I – vázaných na informační a komunikační technologie) ke hrubé přidané hodnotě, který 
v sobě obsahuje přelomové období relace podílů obou typů investic v letech 1984-1989. [Kraft & Kraftová, 2010]  

5 Pro posuzování míry chudoby je vytvořeno více metod. Od ukazatele „threshold poverty“ M. Orshanské 
z roku 1963, jenž má být každoročně aktualizován podle úrovně CPI [Blanck, 2008] se přechází k hodnocení 
pomocí indexů, např. FGT Index5, SST Index5, které pracují s ukazateli typu „poverty rate“, „depth of poverty“,  
„average poverty gap ratio“ [Osberg & Xu, 2008]. Nezřídka se vytvořené indexy propojují, hledají se souvislosti 
mezi nimi, např. Human Poverty Index, Health Exclusion Index a Health Poverty Index [Lopez Pardo, 2007]. 
Přitom stále je užíván jako ukazatel míry bohatství země i hrubý domácí produkt na obyvatele, jako sice 
rozporuplný, nicméně vhodný komparační indikátor [Hájek, 2005]. 
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Současný ekonomický výzkum dochází k řadě - danému tématu relevantních - závěrů. 
D. Woodward hovoří o dvou cestách redukce chudoby: jednak zvýšením příjmů, jednak 
zlepšením životního standardu na dané úrovni příjmů, čímž se snižuje hranice chudoby 
[Woodward, 2010]. Základní otázkou přitom zůstává vztah ekonomického růstu 
k odstraňování chudoby. K tomu např. P. Edward konstatuje, že růst pomáhá chudým, ale 
ještě více bohatým [Edward, 2006]. Ekonomický růst je příčinou i důsledkem změn sektorové 
(a odvětvové) struktury ekonomik jednotlivých zemí. Vyspělé země se vyznačují vyšším 
podílem terciárního sektoru na tvorbě hrubého domácího produktu, což odpovídá klasickému 
Smithovu pojetí dělby práce a specializace, z nichž „…. vyplývá ono zmnohonásobení výroby 
všeho druhu, které v dobře spravované společnosti vytváří všeobecné bohatství, jež se šíří 
až do nejnižších vrstev lidu.“ [Smith, 1776]. O odborném zájmu ekonomů o otázku 
sektorových a odvětvových změn svědčí řada studií a výzkumů, které se dotýkají jak 
způsobu měření strukturálních změn ekonomiky, tak dopadů těchto změn na ekonomický 
růst či regionální rozvoj [Bojnec & Latrufee, 2009], [Barta & Czirfusz & Kukely, 2008], 
[Landesmann, 2000], [Kraftová, 2008], [Kraftová & Kraft, 2008], [Buček & Gerulová & Kováč, 
2008]. V důsledku zvyšování produktivity práce v primárním a posléze sekundárním sektoru 
se uvolňují zdroje (kapitál, práce) pro jejich alokaci v sektoru služeb, jako důležitého znaku 
postindustriální společnosti. To však neznamená, že postindustriální společnost představuje 
úpadek průmyslové výroby proti sektoru terciárnímu [Veselý, 2004]. Nejde o zmenšení 
ekonomického významu sekundárního sektoru v absolutním měřítku. Terciární sektor sám je 
velmi diverzifikovaný a jeho struktura (zachycovaná rovněž statistickými klasifikacemi) se 
mění v důsledku reálných vývojových změn.6 To koresponduje i se změnou významu 
terciárního sektoru při zajišťování a posuzování životní úrovně obyvatel. Na rozdíl od 
sekundárního, ale i primárního sektoru, je sektor služeb spjat s vyšší náročností na práci, 
často i na lidský kapitál. Přitom však produktivita práce - měřená jako podíl přidané hodnoty 
a počtu pracovníků - je hodnotami dosahovanými v terciárním sektoru ve svém souhrnu 
snižována. 

Posuzují-li se celosvětové trendy mezisektorových posunů komplexně, lze odvodit dva 
hlavní – zdánlivě nesourodé - závěry z hlediska růstu bohatství a podílu terciárního sektoru 
na jeho tvorbě: i) terciární sektor dosahuje převažujícího podílu ve vyspělých zemích s 
vysokou hodnotou hrubého domácího produktu (dále jen „HDP“) na obyvatele a s rozvinutým 
sekundárním sektorem; ii) terciární sektor dosahuje významného podílu v zaostalých zemích 
s nízkou hodnotou HDP na obyvatele a se zaostalým sekundárním sektorem. V druhém 
případě jde často o země bohaté na nerostné bohatství (s rozvinutým primárním sektorem) 
a/nebo s výhodnou přírodně-klimatickou lokalizací, která v rámci terciárního sektoru vytváří 
předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. 

Cílem tohoto článku je ověřit dvě hypotézy:  
1. V období globalizace se snižuje variabilita ve tvorbě bohatství ve světových supra-
regionech. 
2. Růst terciárního sektoru v období globalizace působí na snižování variability ve tvorbě 
bohatství při porovnání nejchudších a nejbohatších zemí jednotlivých kontinentů.  

3. Metodické poznámky  
Při výzkumu byla zpracovávána data o HDP, HDP na obyvatele, počtu obyvatel, 

odvětvové a sektorové struktuře vytvořené hrubé přidané hodnoty, kterými disponuje 
UNSTAT a ILO za období 1970-2008. 

V první části výzkumu byla zaměřena pozornost na 20 statisticky podchycovaných 
supraregionů světa, jak uvádí tab. 1. Inspirací byla koncepce Lorencovy křivky pro měření 
nerovností. Analogicky s ní bylo posuzováno kumulované množství obyvatel surpraregionů, 

                                                           
6 Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE platná v ČR od r. 2008 obsahuje značné změny právě ve 

struktuře odvětví a oborů terciárního sektoru, např. nové pojetí informačních a komunikačních služeb, rozšíření 
sekce vzdělávání, podrobnější členění sekce zdravotní a sociální péče. 
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avšak nikoli ke kumulovanému procentu příjmů, ale ke kumulované hodnotě relace hodnoty 
HDP na obyvatele jednotlivých supraregionů k maximální dosažené hodnotě v jednotlivých 
letech. Kromě toho byly komparovány indikátory variability v obou sledovaných letech. 

 
Tab. 1: Statisticky podchycované supraregiony světa 

kontinent počet supra-
regionů  

výčet supraregionů 

Afrika 5 Eastern Africa, Middle Africa, Northern Africa, Southern Africa, 
Western Africa 

Amerika 3 Central America incl. Caribbean, South America, Northern America 
Asie 4 South Central Asia, Eastern Asia, South-Eastern Asia, Western 

Asia 
Evropa 4 Eastern Europe; Northern Europe; Southern Europe; Western 

Europe 
Oceánie 4 Australia and New Zealand; Melanesia; Micronesia; Polynesia 

         Zdroj: vlastní zpracování dle [UNSTAT, 2009] 

 

Druhá část výzkumu se týkala posouzení vývoje terciárního sektoru v letech 1970 a 
2008 u vybraných zemí, a to 

a) míry růstu jeho hrubé přidané hodnoty vůči celkovému růstu hrubé přidané hodnoty; 
b) podílu hrubé přidané hodnoty terciárního sektoru na její celkové hodnotě.  

(Ukazatel hrubé přidané hodnoty je volen pro jeho odvětvové a sektorové statistické 
sledování.) 

Následně byly analyzovány vývojové změny chudých a bohatých zemí ve vztahu 
k celosvětové hodnotě. Vzorek zkoumaných zemí byl vybrán na základě parametru 
dosaženého bohatství (aritmetický průměr HDP na obyvatele za roky 2007-2009). Z každého 
z pěti kontinentů (Afrika, Amerika, Evropa, Asie, Oceánie) byly vybrány 3 země s nejnižším a 
3 země s nejvyšším průměrným HDP na obyvatele, tak vznikl vzorek 30 zemí označený jako 
„5*2*3“. Data nejchudších zemí Evropy (Ukrajina, Bosna a Hercegovina a Srbsko) z roku 
1970 nejsou k dispozici, neboť tyto dnes samostatné země byly součástí Ruska, resp. 
Jugoslávie, proto jsou pro výpočet strukturálních hodnot roku 1970 použita data za celé 
Rusko, resp. Jugoslávii, růstové hodnoty vypočítány nebyly.  

4. Výsledky – diskuse   

4.1 Změny v rozložení tvorby bohatství v supraregionech světa mezi roky 1970 a 2008 
Vývoj úrovně bohatství měřená HDP na obyvatele je ovlivněna jednak vývojem absolutní 

výše HDP ve zvoleném ocenění, jednak vývojem počtu obyvatel. Mezi roky 1970 a 2008 
došlo na celém světě k nárůstu počtu obyvatel o cca 83 % (z 3 686 na 6 750 mil. osob), 
současně vzrostl vytvořený HDP (měřeno v USD ve stálých cenách roku 1990) 3,22krát, tj. 
z původních 11 528 mld USD na 37 124 mld USD.  

Při hodnocení variability vytvořeného HDP, počtu obyvatel a HDP na obyvatele ve 
vymezených 20 supraregionech světa dosahuje nejvyšších hodnot v obou letech variační 
koeficient HDP (1970: 154 %; 2008: 150 %), menší variabilitu vykazuje počet obyvatel (1970: 
138 %; 2008: 139 %), nejnižších hodnot dosahuje variační koeficient HDP na obyvatele 
(1970: 122 %; 2008: 127 %). Z uvedených hodnot vyplývá, že variabilita počtu obyvatel 
zůstala téměř beze změny, variabilita ve tvorbě HDP mezi jednotlivými supraregiony mírně 
klesla, nicméně variabilita relativního ukazatele bohatství (HDP na obyvatele) naopak 
zaznamenala nárůst. Tuto skutečnost způsobil odlišný vývoj počtu obyvatel a tvorby HDP na 
jedné straně v chudých, nevýkonných, na straně druhé v bohatých, výkonných zemích. 
Bezpochyby nejvýznamnější příčinou tohoto výsledku je vývoj ve střední Asii (South Central 
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Asia), která byla v roce 1970 nejchudším supraregionem (na 20. místě); s  HDP na obyvatele 
cca 303 USD při celkovém počtu obyvatel cca 783 mil osob, zatímco v roce 2008 postoupila 
na 16. místo s hodnotou HDP na obyvatele cca 878 USD a s počtem obyvatel 1 729 mil. 
osob. Při indexu růstu počtu obyvatel na úrovni 2,2; vzrostl vytvořený HDP 6,4krát. Velmi 
podobný vývoj zaznamenal i druhý nejlidnatější supraregion východní Asie (Eastern Asia), 
který s růstem obyvatel 1,6 a růstem HDP 4,9 postoupil z 12. místa v roce 1970 na 9. místo 
v roce 2008. Rovněž v supraregionu s maximální hodnotou HDP na obyvatele – Severní 
Americe (Northern America) převýšil index růstu HDP (3,12) index růstu počtu obyvatel 
(1,78). 

Při komparaci rozložení dosahovaných hodnot relativního ukazatele tvorby bohatství 
(HDP na obyvatele) ve vztahu k počtu obyvatel je patrné, že v pěti supraregionech 
s nejvyššími hodnotami HDP na obyvatele nedošlo k výraznější změně (viz graf 1). Naproti 
tomu v druhém i třetím kvadrantu došlo ke změnám, které lze charakterizovat jako trend ke 
zvyšování rovnoměrnosti tvorby HDP na obyvatele v ostatních 15 supraregionech světa. 
V roce 2008 se sice stejně jako v roce 1970 nacházelo 8 supraregiionů v prvním decilu 
velikosti HDP na obyvatele, 7 ve druhém decilu. Stále však existuje propast mezi chudými a 
bohatými zeměmi a co víc – počet obyvatel, které žijí v supraregionech s nízkým HPD na 
obyvatele vzrůstá. 

 

  
 

Graf. 1: Rozložení míry tvorby HDP na obyvatele k počtu obyvatel podle 
supraregionů v roce 1970 a 2008 

Zdroj: vlastní zpracování dle [UNSTAT, 2009] 

Poznámky ke grafu 1: 
V roce 1970: 
První kvadrant s cca 15 % populace, HDP na obyvatele nad 50 % maxima: Severní Amerika, Západní Evropa, 
Austrálie a Nový Zéland, Severní Evropa, Jižní Evropa (řazeno sestupně); 
Druhý kvadrant s cca 47 % populace, HDP na obyvatele mezi 10 a 20 % maximální hodnoty HDP na obyvatele: 
Jižní Afrika, Východní Evropa, Polynésie, Západní Asie, Jižní Amerika, Střední Amerika vč. Karibiku, Východní 
Asie (řazeno sestupně); 
Třetí kvadrant s cca 38 % populace, s nejnižšími hodnotami HDP na obyvatele pod 10 % maxima: Melanésie, 
Severní Afrika, Mikronésie, Střední Afrika, Západní Afrika, Jihovýchodní Asie, Východní Afrika, Střední Asie 
(řazeno sestupně). 
V roce 2008: 
První kvadrant s cca 10 % populace, HDP na obyvatele nad 50 % maxima: Severní Amerika, Západní Evropa, 
Severní Evropa, Austrálie a Nový Zéland, Jižní Evropa (řazeno sestupně); 
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Druhý kvadrant s cca 2 % populace, HDP na obyvatele mezi 15 a 20 % maxima: Polynésie, Východní Asie 
(řazeno sestupně); Na pomezí druhého a třetího kvadrantu 78 % populace, z toho s HDP na obyvatele mezi 10 a 
cca 15 % maxima větší část dané populace: Západní Asie, Jižní Amerika, Střední Amerika vč. Karibiku, Východní 
Evropa Jižní Afrika (řazeno sestupně); s HDP na obyvatele do 10 % maxima menší část dané populace: Severní 
Afrika, Jihovýchodní Asie, Melanésie, Střední Asie (řazeno sestupně); V třetím kvadrantu výrazně blízko počátku 
s cca 10 % populace a s nejnižšími hodnotami HDP na obyvatele pod 10 % maxima: Mikronésie, Západní Afrika; 
Střední Afrika, Východní Afrika (řazeno sestupně). 

4.2 Hrubá přidaná hodnota a terciární sektor vzorku „5*2*3“  
Hodnota hrubé přidané hodnoty (dále jen „HPH“) se mezi roky 1970 a 2008 celosvětově 

zvýšila 3,19krát, přitom HPH samotného terciárního sektoru vykazuje o 12,5 % vyšší míru 
růstu, která je na úrovni 3,59. Přitom roste samotný podíl terciárního sektoru na tvorbě HPH 
z cca 57 % (1970) na 64 % (2008). Hodnoty růstu a struktury HPH vzorku zemí „5*2*3“ 
zachycuje tab. 2. 

 
Tab. 2: Změny v růstu a struktuře HPH nejchudších  

a nejbohatších zemí světa 

skupina zemí růst HPH 
2008/1970 

růst HPH 
terciárního 

sektoru 
2008/1970 

c=b/a podíl 
terciárního 
sektoru na 
HPH v roce 

1970 

podíl 
terciárního 
sektoru na 
HPH v roce 

2008 

f=e/d 

označení sloupce a b c d e f 

nejchudší 2,71 4,27 1,58 35 % 45 % 1,29 
nejbohatší 9,50 17,24 1,81 46 % 60 % 1,30 

nejbohatší/nejchudší 3,51 4,04 x 1,31 1,33 x 
Zdroj: vlastní zpracování dle [UNSTAT, 2009] 

 

Zkoumaný vzorek „5*2*3“ vykazuje mezi roky 1970 a 2008 ve skupině nejchudších zemí 
sice nižší index růstu HPH, ale růst HPH terciárního sektoru byl dynamičtější než 
celosvětový, a to o plných 58 % oproti růstu celkové HPH. Ve skupině nejbohatších zemí 
vzrostla celková HPH oproti celosvětové zhruba třikrát, HPH samotného terciárního sektoru 
pak více než čtyřikrát. Míra růstu HPH terciárního sektoru skupiny nejbohatších zemí se tak 
blíží dvojnásobku míry růstu celkové HPH této skupiny zemí. 

Z hlediska struktury tvorby HPH, resp. podílu terciárního sektoru na ní, vykazuje sice 
vzorek „5*2*3“ stejnou – tj. rostoucí - tendenci jako celý svět, ale celosvětová hodnota je 
výrazně ovlivněna ostatními zeměmi. V roce 1970 byl podíl skupiny nejchudších, ale i 
nejbohatších zemí nižší než celosvětová hodnota. Tato základní relace se nezměnila ani 
v roce 2008, a to přes to, že podíl terciárního sektoru u obou skupin zemí vzrostl o cca 30 %. 
To je beze sporu způsobeno některými extrémy, které se ve zkoumaném vzorku zemí 
vyskytly, např. ve skupině nejchudších zemí jedna africká země (Libérie) vykázala mezi roky 
1970 a 2008 pokles v míře růstu vytvořené HPH, stejně jako v míře růstu HPH vytvořené 
v terciárním sektoru.  

5. Závěr  
Provedená analýza ukazuje, že globalizace ekonomiky nepřináší jednoznačně pozitivní 

trend snižování variability v tvorbě bohatství. Zvolený indikátor – HDP na obyvatele – je 
výrazně ovlivněn vývojem počtu obyvatel, který je dynamičtější v chudých nevýkonných 
zemích než v zemích ekonomicky výkonnějších. Dochází sice ke snižování variability tvorby 
bohatství v méně výkonných supraregionech (15 z 20), avšak zvyšuje se podíl obyvatel 
supraregionů, jeiichž HDP na obyvatele nedosahuje 20 % světového maxima. 
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Přitom z analýzy nevyplynula jednoznačná souvislost mezi dynamikou růstu a výchozí 
úrovní hodnoty HDP na obyvatele. Dokladem toho mohou být tři asijské supraregiony 
(South-Eastern Asia, Eastern Asia a Western Asia), v jejichž případě platí úvaha: čím nižší 
úroveň, tím vyšší dynamika růstu. Naproti tomu vývoj v supraregionech jako Middle Africa, 
Micronesia či Eastern Europe dokládá, že tato jednoduchá implikace neplatí a že je třeba při 
analýzách a prognózách růstu bohatství a úvahách o řešení disparit v jeho tvorbě, resp. 
odstraňování chudoby, počítat s celým spektrem ekonomických, stejně jako 
mimoekonomických příčin. 

Ověřování druhé hypotézy prokázalo, že sice k růstu podílu terciárního sektoru na tvorbě 
HPH dochází, a to ve skupině zemí nejchudších a nejbohatších zhruba stejnou měrou, avšak 
z hlediska dynamiky růstu HPH tohoto sektoru zvyšují nejbohatší země svůj náskok. Rozvoj 
terciárního sektoru v globalizačním období tedy není s to přispět ke snížení variability, což 
dokládá skutečnost, že výsledná hodnota  variačního koeficientu HDP na obyvatele roku 
2008 oproti roku 1970 vzrostla o 7 procentních bodů. To jen potvrzuje zmíněnou Edwardovu 
tezi o tom, že růst pomáhá chudým, ale ještě více bohatým.  
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Některé regionální a sociálně ekonomické aspekty 
dřevařského průmyslu v České republice  

 

Some regional and socio-economic aspects of 
woodworking industry in the Czech Republic 

 
Václav Kupčák 

 

Abstrakt: 
Průmysl zpracování dřeva v České republice má dlouhou tradici. Historickým aspektem 
tohoto oboru je také prostorové umístění výrobců v regionech a související sociálně 
ekonomický charakter. Příspěvek je zaměřen na současné sociálně ekonomické aspekty 
dřevozpracujícího průmyslu v České republice - zejména zaměstnanosti jako součást 
možných řešení regionálních disparit. 

Klíčová slova: 
dřevařský průmysl v České republice, dřevozpracující průmysl, celuózo-papírenský průmysl, 
nábytkářství, regionální aspekty 
 
Abstract: 
Woodworking has a long tradition in the Czech Republic. Historical aspect of this branch is 
also space location of producers in regions and connected aspects of social-economic 
character. The paper is focused on region structure of woodworking industry and connected 
socio-economic aspects – especially employment as part of possible solutions of regional 
disparities. 
 

Key words:  
woodworking industry in the Czech Republic, wood-processing industry, cellulose-paper 
industry, furniture production, regions aspects  
 

Úvod 
Průmysl zpracování dřeva v České republice (ČR) patří k odvětvím s úctyhodnou 

tradicí. Zpracovatelé dříví a posléze vznik dřevařských firem, jejich četnost, kapacita a 
rozmístění historicky souvisel s lesnatostí území, resp. dostupností dřevní suroviny. 
Zpracování dříví je tak součástí tzv. lesnicko-dřevařského sektoru (komplexu), obdobně jako 
zemědělsko-potravinářský komplex. 

Dostatek trvale obnovitelné surovinové základny domácího původu je i dnes zásadní 
výhodou zpracování a využití dřeva v ČR. V lesích ČR se ročně vytěží okolo 16 mil. m3 dříví, 
z toho téměř 90 % jehličnatého. K těmto podmínkám přistupuje zvyšující se význam dřeva 
jako obnovitelné ekologické suroviny v rámci strategie trvale udržitelného života (Rio de 
Janeiro 1996), i v rámci dalších strategických dokumentů Evropské unie (EU). Výrobky z 
dříví jsou plně ekologické, odpovídají všem environmentálním zásadám a většinou (kromě 
aglomerovaných desek) jsou také při zpracování nenáročné na energii. Dřevo je tak 
materiálem s budoucností. [4] 

V poslední době vystupují ve spojitosti s některými odvětvími otázky rozvoje regionů 
– v ekonomických, hospodářsko-politických, sociálních i environmentálních souvislostech. 
Jejich komplexní řešení předpokládá analýzy regionů - z pohledu přírodních, sociálních i 
kulturních zdrojů, výrobního potenciálu a ekonomické výkonnosti. Takto lze analyzovat i 
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podnikatelské prostředí a identifikovat rozhodující faktory a směry vývoje v 
národohospodářských i regionálních rámcích. Předpokládá to provedení prostorové 
identifikace subjektů předmětného odvětví, analýzu jejich zaměstnanosti, ale i dalších 
dispozic, jako například profesní vzdělávání, působení příslušných občanských sdružení, i 
možností použití veřejných financí pro rozvoj regionu. [2] 

Ekonomie venkovského rozvoje (také rurální ekonomie) se zabývá heterogenitou 
populace ve venkovských oblastech, jejich různými potřebami, možnostmi nezemědělských 
aktivit, přístupem k veřejným statkům a službám, i blahobytem společnosti v těchto 
oblastech. Rurální ekonomie studuje možné zdroje příjmů ve venkovských oblastech, 
efektivitu venkovských institucí a jejich schopnost spolupráce při zabezpečování veřejných 
statků; sleduje, jaké je spojení mezi zemědělskými a nezemědělskými aktivitami. [5] 

Podle údajů Evropské komise představuje venkovský prostor více než 80 % území 
EU. V ČR je v současnosti více než 5 600 venkovských obcí (89 % ze všech obcí), jež 
spravují území větší než 73 % plochy státu. [3] 

Příspěvek se zabývá současnou strukturou, stavem, vývojovými tendencemi i 
příležitostmi dřevařského průmyslu ČR. Zaměřuje se na regionální pohled a související 
socioekonomické aspekty podniků dřevařského průmyslu - zejména ve vztahu 
k zaměstnanosti, v neposlední řadě i použití veřejných finančních prostředků ve prospěch 
rozvoje regionů či venkova. 

Charakteristika a struktura dřevařského průmyslu v rámci národního 
hospodářství ČR 

V národohospodářském pojetí je současný dřevařský průmysl ČR odvětvově zařazen 
pod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, jako součást zpracovatelského průmyslu.  Na 
tvorbě celkového hrubého domácího produktu ČR se tento zpracovatelský průmysl 
dlouhodoběji podílí přes 25 %, z toho dřevařský průmysl se pohybuje okolo 3 %, se cca 130 
tis. zaměstnanci (meziročně 2009-2010 byl však zaznamenán výrazný pokles – ze 127 tis. 
na necelých 107 tis. zaměstnanců). [1] 

Podle klasifikace ekonomických činností CZ_NACE1  je dřevařský průmysl v rámci 
sekce C - Zpracovatelský průmysl zařazen do subsekcí: 
- 16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, 
kromě nábytku (dříve dřevozpracující průmysl*),  
- 17 Výroba papíru a výrobků z papíru (dříve celulózo-papírenský průmysl*), 
- 31 Výroba nábytku, 
- 32 Ostatní zpracovatelský průmysl.  

Z hlediska výroby subsekce 16 zahrnuje zejména výrobu pilařskou, výrobu dýh, 
překližkových výrobků a aglomerovaných dřevařských výrobků, a výrobu stavebně 
truhlářskou a tesařskou (včetně dřevostaveb). Produkty zde zastupují  především: jehličnaté 
a listnaté řezivo, velkoplošné materiály - dřevotřískové desky (DTD), dřevovláknité desky 
(DVD) a překližky. Subsekce v roce 2010 zaměstnávala 36 tis. zaměstnanců. 

Kapacity výroby řeziva v ČR zastupují v rozhodující míře velkozpracovatelé (cca 
40 % výrobních kapacit), následují střední a menší podniky (s pořezem 10 - 100 tis. m3 ročně 
- cca 30 % výroby) a malé podniky s pořezem do 10 tis. m3/rok. Kategorie podniků s počtem 
osob 1000 a více není vůbec zastoupena. Z hlediska zaměstnanosti je však významným 
faktem, že cca 70 % pracovníků působí v malých podnicích a mikropodnicích. Jejich význam 
je však značný - zejména ve venkovských a odlehlých oblastech, s minimem 
zaměstnaneckých příležitostí. 

Výroba papíru a výrobků z papíru je v ČR založena na obnovitelných surovinách 
(především jehličnatá vláknina) a na druhotných surovinách (sběrový papír). Zahrnuje obory: 
výroba vlákniny, papíru a lepenky, a výroba zboží z papíru a lepenky. Produkce se 

                                                 
1 Mezinárodní nomenklaturu ekonomických činností NACE (Nomenclature generale des Activitées économique 
dans les Communautés Européennes) používá Evropská unie (resp. Evropská společenství) od roku 1970. *V ČR 
od roku 2009 nahradila odvětvovou klasifikaci ekonomických činností - OKEČ. 
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v rozhodující míře uskutečňuje v rámci velkých společností. Výrobky nacházejí uplatnění 
v ostatních odvětvích zpracovatelského průmyslu, především v polygrafickém průmyslu. 
Subsekce v roce 2010 zaměstnávala okolo 18 tis. zaměstnanců. 

Výroba nábytku a ostatní zpracovatelský průmysl jsou zastoupeny zejména vlastní 
výrobou nábytku, dále zde patří výroba hudebních nástrojů a výroba sportovního zboží. 
V ČR působí v tomto odvětví kolem dvaceti velkých firem, středních firem je okolo 120. 
Téměř 90 % z počtu nábytkářských firem představují opět menší a malé firmy (s počtem 
pracovníků do 50 osob), které povětšině kombinují nábytkářskou výrobu s dalším příbuzným 
sortimentem. Častá je zde výroba na zakázku. V rámci subsekcí 31 a 32 bylo v roce 2010 
zaměstnáno 51 tis. zaměstnanců. 

Souhrnný přehled o počtech zaměstnaných osob podle odvětví dřevařského 
průmyslu – dle subsekcí uvádí tabulka č. 1. 
 
Tab. 1: Vývoj počtu zaměstnaných osob podle odvětví  

Pracovníci (osob) 2006 2007 2008 2009 2010 
Sub 16 44 919    44 751 43 844 39 015 35 682 
Sub 17 21 066     21 848 20 981 18 769 18 118 
Sub 31, Sub 32 62 448  61 457 60 141 54 814 50 834 
Celkem 128 433 130 063 126 974 114 607 106 644 
Zdroj: [1] 

Odvětví dřevařského průmyslu podle regionů  
Základní regionální strukturu ČR od roku 2000 tvoří 14 krajů: Jihočeský kraj, 

Jihomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královehradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský 
kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Praha, Středočeský kraj, Ústecký kraj, 
Kraj Vysočina, Zlínský kraj.  

Se subsekcí 16 Zpracování dřeva je možno se setkat ve všech krajích. Těžiště 
odvětví je však hlavně v krajích Vysočina (tržby za vlastní výrobky a služby se pohybují okolo 
20 %, zaměstnanci = 9 %), v Plzeňském (9 % resp. 8 %) a Jihočeském kraji (9 % resp. 10 
%). V těchto krajích je dostatek dřevní hmoty, takže se jedná o logickou příčinnou 
souvztažnost. V kraji Vysočina se také nachází většina z velkých podniků, jimiž jsou Stora 
Enso Timber, s.r.o. ve Ždírci nad Doubravou (pilařský průmysl), dále Kronospan CR, s.r.o. v 
Jihlavě a Dřevozpracující družstvo Lukavec v Lukavci u Pelhřimova (aglomerované 
materiály). V Moravskoslezském kraji působí velkokapacitní výrobce řeziva – rakouská firma 
Franz Mayr-Melnhof Säge und Hobelwerke GmbH v Paskově. Produkcí dřevostaveb 
(dřevěné domy a domky) je zde známá firma RD Rýmařov, s.r.o.  

Regionální struktura subsekce 17 Výroba papíru a výrobků z papíru ukazuje, že 
rozhodující výrobci jsou v Ústeckém kraji (13 % z celkové zaměstnanosti v rámci subsekce), 
následují kraje Moravskoslezský, Olomoucký a Středočeský. Vzhledem k charakteru výroby 
zde hrají rozhodující úlohu velké společnosti (250 - 999 zaměstnanců) s podílem více než 51 
% na počtu zaměstnanců v odvětví. V organizacích střední velikostní skupiny (50 - 249 
zaměstnanců) působí okolo 30 % zaměstnanců. K největším výrobcům v ČR patří Mondi 
Štětí a.s. ve Štětí, dále Biocel Paskov, a.s. v Paskově, kde nosným produktem je 
magnesiumbisulfitová bělená buničina. 

Výroba nábytku a ostatní zpracovatelský průmysl (subsekce 31, 32) jsou opět odvětví 
zastoupené ve všech krajích republiky. Nejsilnějším „nábytkářským“ krajem z hlediska 
zaměstnanosti je Jihomoravský kraj, kde má výroba dlouholetou tradici. Velkou váhu má 
produkce nábytku také v krajích Středočeském, Jihočeském a Vysočina. K největším 
výrobcům nábytku v ČR patří aliance společností Jitona a.s. Soběslav. Z ostatních 
zpracovatelských produkcí - k proslulým českým výrobcům hudebních nástrojů patří Petrof, 
spol. s r.o. v Hradci Králové a Amati - Denak, s.r.o. v Kraslicích. Jako relativně silný se také 
projevuje kraj Liberecký, kde je vysoká koncentrace výroby bižuterie. Ostatní zpracovatelský 
průmysl je svou sortimentní skladbou velmi pestrý a přináší významnou zaměstnanost 
ženám, zdravotně postiženým občanům i občanům v důchodovém věku. 
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Dřevařský průmysl a veřejné finance 
Použití veřejných finančních prostředků u podniků dřevařského průmyslu ve prospěch 

rozvoje regionů či venkova lze spatřovat především prostřednictvím dotací ze strukturálních 
fondů EU (do roku 2013). Zejména se jedná o program Rozvoj a program Podpora zakládání 
podniků a jejich rozvoje.   

Cílem programu Rozvoj je podpořit růst výkonů a konkurenceschopnosti malých a 
středních podniků ve vybraných regionech ČR pomocí dotací na nákup technologického 
vybavení. Podmínkou je, že žadatel nesmí spadat do kategorie drobného podniku v obci s 
počtem obyvatel do 2 tisíc. Žadatel musí být buď malý podnik do 50 zaměstnanců, nebo 
střední podnik mající do 250 zaměstnanců (pozn.: definice malého a středního podnikatele je 
upravena Nařízením Komise (ES) č. 800/2008). Podporovanými regiony jsou strukturálně 
postižené regiony, hospodářsky slabé regiony, okresy s vyšší mírou nezaměstnanosti a 
regiony s nadprůměrnou nezaměstnaností. 

Program Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje směřuje ke zvýšení 
konkurenceschopnosti drobných podnikatelů působících na venkově pomocí investičně 
zaměřených projektů. Příjemci podpory mohou být fyzické a právnické osoby (i bez historie), 
které splňují podmínky pro zařazení do kategorie mikropodniků (= podnik do 10ti 
zaměstnanců). Projekt musí být fyzicky realizován v obci s počtem do 2 tis. obyvatel (místem 
realizace projektu je míněno místo, kde bude fyzicky umístěna technologie nebo provedena 
stavba, nejedná se o sídlo společnosti).  

Shrnutí: 
Produkce a zpracování dříví v ČR disponují výhodou tradice a dostatkem trvale 

obnovitelné surovinové základny domácího původu.  
V dřevozpracujícím průmyslu ČR dochází k zásadní koncentraci a dominantní úlohu 

v tržním zhodnocení tuzemského surového dříví má několik málo firem, které díky silné 
účasti zahraničního kapitálu disponují moderními kapacitami. Svou činnost však orientují 
zatím především na výrobu polotovarů s vysokým podílem suroviny a nízkým zastoupením 
přidané hodnoty (řezivo), převážně s cílem jejich exportu do země investora, resp. reexportu 
do třetích zemí.  

Z pohledu zaměstnanosti je u dřevozpracujícího průmyslu nejvyšší počet pracovníků 
v kategorii mikropodniků - téměř 39 tis. osob, přičemž značný počet těchto podniků se 
nachází v okrajových oblastech ČR, kde je minimum pracovních příležitostí. Obdobná 
situace je u výroby nábytku i ostatního zpracovatelského průmyslu. To vše podtrhuje význam 
odvětví dřevařského průmyslu z regionálních pohledů a v socioekonomických souvislostech, 
a vedle samotného rozvoje regionů (zejména krajů) - u malých a středních podniků lze 
shledávat perspektivu i v kontextu s podporovanými aktivitami ve prospěch rozvoje venkova 
EU. 

Současný vývoj zaměstnanosti v dřevařském průmyslu ČR má však od roku 2007 
výrazně sestupnou tendenci. Zejména se to týká dřevozpracujícího průmyslu, výroby 
nábytku a ostatního zpracovatelského průmyslu. To vyvolává potřebu dalších analýz – 
především ve věci konkurenceschopnosti příslušných podniků, eventuálně pak jejich podpor 
s použitím veřejných financí. 

Z hlediska možnosti čerpání dotačních prostředků do oblasti dřevařského průmyslu je  
nejdůležitějším zdrojem finančních prostředků Operační program Podnikání a inovace. Je 
hlavním programovým dokumentem realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti 
v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního 
podnikání na období 2007–2013. 
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Závěrem je možno konstatovat, že dřevařský průmysl je pro ČR i EU z ekonomického 
hlediska důležitým, a z pohledu spotřeby disponibilní ekologické a obnovitelné suroviny – 
dříví, perspektivním oborem. Zajištění konkurenceschopnosti podniků dřevařského  průmyslu 
v rámci EU proto patří mezi klíčové úkoly ČR.  

 

 

Literatura: 
 
[1] Anonymus. 2010. Panorama zpracovatelského průmyslu 2010: http://www.mpo.cz/ 
[2] JÁNSKÝ, J., KUPČÁK, V., ŽIVĚLOVÁ, I. 2008. Regional aspects of wood-working 
industry in the Czech Republic. INTERCATHEDRA. 2008. sv. 24, č. 1, s. 40-43. ISSN 1640-
3622 
[3] KUPČÁK, V. 2008. Lesy a jejich význam při rozvoji regionů v České republice.  [CD-
ROM].  In FINANCOVANIE 2008 LESY-DREVO. TU Zvolen 2008, 8 s. ISBN 978-80-228-
1919-0 
[4] KUPČÁK V., ŠMÍDA Z. 2009. Podnikatelské prostředí a auditing v lesním hospodářství. 
Auditor, roč. XVI (6/2009), s. 4 - 7, Komora auditorů ČR Praha, ISSN 1210-9096 
[5] PĚLUCHA, M. a kol. 2006. Rozvoj venkova v programovacím období 2007–2013 
v kontextu reforem SZP EU. IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., Praha 2006, ISBN 
80–86684–42–3 

 
Příspěvek uvádí další výsledky výzkumného projektu č. WD-57-07-1 „Možnosti řešení 
disparit mezi vybranými regiony“, řešeného za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

 

Kontaktní adresa autora: 
doc. Ing. Václav Kupčák, CSc., Ústav regionální a podnikové ekonomiky, Fakulta 
regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 
613 00 Brno, Česká republika, e-mail: kupcak@mendelu.cz 
 

157



Odkaz J. G. Mendela v činnosti ÚEPZ FRRMS  

Heritage of J. G. Mendel at ÚEPZ FRRMS activities  

Ivana Lampartová, Ilja Vyskot, Alice Kozumplíková  

 

Abstrakt:  
Environmentologie jako moderní syntézní věda je odborným základem ÚEPZ FRRMS. 
Využívá poznatků ekologie a souvisejících přírodních věd. Zahrnuje ochranu přírody, 
monitoring složek životního prostředí, využívaní složek přírodních zdrojů a energií, apod. 
Historickou osobností a vědeckým vzorem byl J. G. Mendel. Ústav Environmentalistiky 
a přírodních zdrojů na jeho odkaz odborně interaktivně navazuje. Zajišťuje komplexní 
odbornosti environmentálního pilíře TUR. Vědeckovýzkumná činnost zahrnuje oblasti 
environmetální ch aspektů regionálního rozvoje, ochrany přírody a přírodních zdrojů, krajinné 
územní plánování a polyfunkční využívání krajiny. Mezinárodně oceněné jsou autorské 
metody kvantifikace hodnocení přírodních zdrojů, se specifikou na ekosystémy lesů. 

Klíčová slova:  
Přírodní zdroje, Environmentologie, J. G. Mendel, ÚEPZ  

Abstract:  
Environmentology as a modern synthesis science is the specialist basis for the Department 
of Environmentalistics and Natural Resources as a professional and pedagogical part of the 
Faculty of Regional Development and International Studies. This science uses knowledge of 
ecology and related sciences. It includes the nature conservation, environmental monitoring, 
the use of the natural resources and energy, etc. The historical figure and scientific model 
was J. G. Mendel. The Department of Environmentalistics and Natural Resources 
professionally interactively builds on his legacy. The department provides comprehensive 
expertise in the field of the environmental pillar of sustainable development. Research 
activities include the environmetal aspects of regional development, nature and natural 
resources conservation, landscape planning and multifunctional land use. Published author's 
methods quantification of natural resources evaluation with specifics on forest ecosystems 
are internationally awarded. 

Key words:  
Natural resources, Environmentology, J. G. Mendel, ÚEPZ  

Úvod  
Fakulta Regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS) je novou moderní fakultou 
Mendelovy univerzity v Brně, reflektující světový trend regionalismu a teritoriálního rozvoje. 
Během své čtyřleté existence se kontinuálně rozvíjí a zajišťuje ucelenou odbornost studentů 
v trvale udržitelném rozvoji (TUR) v regionálním i světovém měřítku.  

Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů je vědecko-pedagogickým pracovištěm 
fakulty, které zajišťuje komplexní odbornosti environmentálního pilíře trvale udržitelného 
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rozvoje ve strategické, koncepční i regionální úrovni na poli vědeckém, pedagogickém 
i provozním. 

Odkaz J. G. Mendela v odborné činnosti ústavu 
J. G. Mendel, jako zakladatel genetiky, měl i širší okruh vědních zájmů. Byl geniálním 
pozorovatelem přírody, který dokázal mnohé její zákonitosti pochopit a popsat. V roce 1870 
Mendel např. dokumentoval poprvé atmosférický úkaz - tornádo, odborně nazývaný tromba. 
Prováděl meteorologická pozorování, která vlastnoručně zapisoval a vyhodnocoval. Je 
autorem mnoha meteorologických pojednání. Prováděl také sledování koncentrací ozónu 
a pozorování slunečních skvrn. Meteorologická pozorování uskutečnil v Opatství sv. Tomáše 
v Brně.(MUNZAR, 1994). 

Ústav Environmentalistiky a přírodních zdrojů (ÚEPZ) se hlásí k historickému odkazu 
J. G. Mendela. ÚEPZ se zabývá přírodními zdroji, jejich analýzou, kvantifikací, hodnocením a 
interakcemi jednotlivých aspektů environmentálních složek. Zaměřuje se na studium a 
posuzování jejich funkcí a možností celospolečenských utilizací. Ústav je autorem 
mezinárodně uznávané metodiky ekosystémového hodnocení krajiny, resp. lesů, stavu  
funkčních potenciálů a aktuální účinnosti. V těchto souvislostech zkoumá i parametry  a 
mikroklimatické charakteristiky  komparativních sekulárních ekosystémů např. oblasti Chřibů.  

Výsledky analytické vědecko-výzkumné činnosti (VV) ústavu jsou aplikovány 
v následných  odborných oblastech : 
 
Environmentální aspekty regionálního rozvoje 
 problematika péče o krajinu a její složky 
 lesy a jejich význam v životním prostředí 
 voda v krajině 
 
Ochrana přírody a přírodních zdrojů 
 obecná a zvláštní ochrana 
 územní a druhová ochrana 
 optimalizace využívání přírodních zdrojů 
 
Krajinné a územní plánování 
 strategie a koncepce územního rozvoje 
 specifické aspekty krajinného plánování 
 limity využívání území 
 hodnocení dopadů lidských činností na životní prostředí 
 
Polyfunkční využívání krajiny 
 rekreace a turistika 
 revitalizace krajinných složek 
 pozemkové úpravy 
 integrace produkčního a mimoprodukčního využívání krajiny 

 
Učitelé ústavu se pravidelně zapojují do VV činnosti prostřednictvím řešení VV projektů 
(VaV, TAČR, FRVŠ, NAZV aj.). V současnosti participují na řešeném projektu TAČR č. 
TA01020326 (aktivní do roku 2014), v rámci FRRMS byl podán projekt FRVŠ. Aktuálně jsou 
připravovány další VV projekty do TA ČR a bezpečnostního výzkumu MV ČR.   
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Pracovníci využívají ke své VV činnosti moderní nástroje zdrojů a zpracovávání dat 
(klimatická a biometrická měřící technika, CAD, GIS, GPS, Statistika, a další), datové zdroje 
poskytují systémy sekulárních výzkumných ploch. 

Publikační činnost ústavu 
Publikační činnost je zaměřena na prezentaci výsledků VV projektů a výsledků odborných 
a disertačních prací v uvedených tematických oblastech. Příspěvky jsou publikovány 
v monografiích, ve vědeckých časopisech, sbornících z konferencí a tematických 
periodikách.  

Pracovníci ústavu jsou pravidelně členy vědeckých a organizačních výborů pořádaných 
vědeckých konferencí a seminářů pro praxi. 

Spolupráce ústavu s praxí 
V rámci spolupráce s praxí jsou navazovány kontakty se zástupci vládních i nevládních 
institucí, obchodními společnostmi i neziskovým sektorem. Jako příklady lze uvést 
dlouhodobou realizační spolupráci s organizacemi:  
 Lesy města Brna, Lesy města Hradec Králové; VAK Brno, a.s.; magistrát města Brna; 

ČHMÚ Brno, OLIVIA, s.r.o., CDV, v.v.i., LČR, s.p., VLS ČR, s.p.,  
 

Aktuální odbprná spolupráce ústavu s externími partnery: 
 MŽP ČR – sekce ochrany přírody a krajiny – funkční potenciály lesů 
 MMR ČR – sekce turistického ruchu a rozvoje – optimalizace rekreačního využití krajiny 
 MZe  - tematická sekce „ sucho „ – vodní režim krajiny, potenciály lesů 
 MZe – Národní lesnický program – sekce KA 3, 9, 12, 13, – státní lesnická politika 
 Asociace ČR – „Voda v krajině“ – garance sekce Lesy a voda 
 UE-ČR Platforma – „Voda“ – projektová  činnost – ochrana vodních zdrojů 
 LČR – program 2010 – koncepce a řešení veřejného zájmu v lesích 
 Lesy m. Brna – koncepce příměstských lesů města Brna 
 ÚHÚL -  koncepce výkonu státní správy – Lesy a voda 
 Lesy m. Hradec Králové – koncepce městských lesů Hradec Králové 
 FSC ČR – certifikace lesů ČR – environmentální sekce 
 AOPK ČR – plány péče ZCHÚ a území NATURA 
 MAS Ústí nad Orlicí – opatření na podporu rekreačního a hydricko-vodohospodářského 

potenciálu krajiny 
 MAS Živé Pomezí – Jevišovicko-Moravskokrumlovsko  
 GEOPARK Vysočina – konzultační činnost 
 CHKO Moravský kras – odborná a pedagogická spolupráce 
 GEOTEST Brno a.s. – odborná a pedagogická spolupráce 
 CDV v.v.i. -  unifikace měřičských metod – zpřístupnění krajiny 
 Singltrek s.r.o. -  cyklotrasy a cyklostezky  ve zpřístupnění krajiny 
 Geostar s. r. o. – geotechnika účelových komunikací  
 Ateliér FONTES s.r.o. – projekční činnost CAD 
 Krajský úřad – Jihočeský kraj -  NP Šumava 
 Krajský úřad – Jihomoravský kraj – lesnická strategie 
 ORP krajů ČR – poradenská činnost 
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Pedagogická činnost ústavu 
Ústav zajišťuje na FRRMS výuku celkem 18 předmětů (tab. 1). Jednotliví učitelé ústavu se 
dále podílí na výuce na ostatních fakultách MENDELU v Brně a na Institutu celoživotního 
vzdělávání a U3V. Vyučující ústavu jsou zkušenými pedagogy, využívají moderní didaktické 
metody a pomůcky. Pedagogická činnosti je zaměřena na předávání jak základních znalostí 
a dovedností, tak i na orientaci studentů v aktuálním dění a strategiích vyučovaných oborů. 
Pro magisterské studium jsou často využívány přednáškové bloky externistů a konzultační 
formy výuky. 

 

                      Tab. 1 Seznam vyučovaných předmětů ÚEPZ na FRRMS  

Název Období 
Globální environmentalistika ZS 
Globální environmentalistika v AJ ZS 
Krajinné a územní plánování v regionálním rozvoji LS 
Krajinné a územní plánování v regionálním rozvoji 
v AJ LS 

Revitalizace a rekultivace v regionálním rozvoji ZS 
Hodnocení vlivů na životní prostředí ZS 
Krajinná rekreologie jako součást regionálního 
rozvoje ZS 

Lesy v regionálním rozvoji ZS 
Lesy v regionálním rozvoji v AJ ZS 
Péče o životní prostředí ZS 
Péče o životní prostředí v AJ ZS 
Pozemkové úpravy a evidence ZS 
Tvorba a ochrana krajiny LS 
Tvorba a ochrana krajiny v AJ LS 
Základy environmentalistiky ZS 
Základy environmentalistiky v AJ ZS 
Udržitelný rozvoj regionu LS 
Udržitelný rozvoj regionu v AJ LS 

 

Pedagogové ústavu zajišťují výuku i v doktorských studijních programech a jsou aktivní 
školitelé v PGS.  Vedou řadu diplomových a bakalářských prací. 

Shrnutí:  
Ústav Environmentalistiky a přírodních zdrojů se řadí k aktivním pracovištím zabývající se 
vědou zvanou environmentologie, která využívá poznatků z různých dalších vědních oborů 
jako např. ekologie, geografie, chemie, fyziky a ekonomie. Tento vědní obor zkoumá 
vzájemné působení člověka a ekosystémů, zahrnuje ochranu přírody, monitoring složek, 
životního prostředí, využívání přírodních zdrojů, nakládání s energiemi, péče o zdraví lidské 
populace apod. Ústav svou činností podporuje propojení-syntézu této vědy s udržitelným 
rozvojem regionů. 

Literatura:  
Munzar, J. Gregor Mendel and urban environment. Moravian geogr. Reports, 1994, V 2, č. 2, 

s. 49-51. Dostupné z: http://www.amet.cz/webmendel/GJMurbanenvironment.pdf.  
ÚEPZ : Vědecko-výzkumná činnost ústavu. 2012, interní dokumenty 
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Možnosti zavedení útvaru interního auditu do podniků 

Possibility of Integrating the IAS in companies 

Marianna Luzanová 

Abstrakt:  
Podle některých studií je dnes ve světě přibližně jeden milion pracovníků, kteří se v té či oné 
formě zabývají interním auditem. Jaké jsou cíle a výsledky této činnosti v podnicích?  
Úloha interního auditu jako řídícího systému podniku předpokládá kombinaci tří prvků: 
rozdělení moci, rotace personálu, využití a analýza účetních výkazů. Později se funkce 
interního auditu značně rozšířily, přeměnily se do organizace a koordinace činností 
směřovaných na zabezpečení stabilního vývoje aktiv (ve finanční oblasti), kontrolu 
pravdivosti účetních výkazů a zvýšení efektivity operací a činností, dodržování předepsané 
politiky a procesů ve společnosti.  

Klíčová slova: 
Interní audit, vnitřní kontrola, management kvality, certifikace, mezinárodní standardy.  

Abstract:  
According to some studies today in the world is about one million employees which deal with 
internal audit. What are the objectives and results of this function in enterprises? The role of 
internal audit as an enterprise management system is that it provides a combination of three 
elements: sharing authorities, rotation of employees, utilization and analysis of financial 
statements. 
Later, the functions of internal audit greatly expanded, transformed into the organization and 
coordination of activities directed to ensuring permanent development of the assets (in its 
financial part), checking the veracity of the accounts and increasing efficiency of operations 
and activities, compliance with prescribed policies and processes in society. 

Key words:  
Internal audit, international standards, internal control, quality management, certification.   

 

Úvod  
Pojetí vnitřní kontrola (která se později transformovala do podoby interního auditu) se 

objevilo v lexikonu na počátku 18. století, od té doby prošlo výrazným vývojem. Je nutné 
uvést pojem, který se používá ne ve smyslu standardů managementu kvality, ale pojem, 
který se vyvinul z profesních standardů mezinárodního Institutu interních auditorů IIA: „Interní 
audit je nezávislá, objektivně ujišťovací a poradenská činnost zaměřená na přidávání 
hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat 
jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti 
systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a řízení a správy organizace“. 

Existuje názor, že interní audit je rentgenem výrobního procesu. „Prosvěcuje“ silné a 
slabé stránky činnosti organizace, je zdrojem životní síly organizace, nese určitý potenciál 
zabezpečující plynulé fungování a přežití v tržním prostředí.  
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Na druhou stranu, v současné době existuje mnoho organizací, ve kterých převládá 
spíše skeptický a kritický vztah k internímu auditu a k odborníkům z této oblasti.   

Tento článek je způsobem, dozvědět se o tom, proč podniky zavádí procesy a nástroje 
interního auditu a jaké cíle jsou sledovány ze strany vlastníků a manažerů organizace. A 
dále se pokusíme odpovědět na otázku, jak těchto cílů dosáhnout nejefektivnějším 
způsobem. Nabízí se další otázky pro diskuzi: Proč si řídící pracovníci zvyšují náklady 
integrování systému interního auditu? Proč jsou ochotni hradit dodatečně mzdové náklady 
interním auditorům a dalším pracovníkům, jichž se interní audit dotkne? 

V tomto článku se budeme zabývat právě interním auditem systému managementu 
kvality. Můžeme zdůraznit čtyři skupiny základních cílů: 

• Systém varování při zjištění nesouladů při provedení interního auditu systému 
managementu kvality, 

• Systém varování při zjištění nesouladů při provedení jiných kontrol a auditů, 
• Systém hodnocení souladu s vnitřními předpisy organizace, dodržení stanovených 

pravidel, snížení a eliminace rizik, zlepšení činnosti,  
• Systém hodnocení dodavatelů.   
V následujícím textu se budeme postupně věnovat jednotlivým přístupům k zavedení 

útvaru interního auditu v organizaci.    

Honba za certifikací 
První přímý a velice motivující faktor je zavedení procesů interního auditu za účelem 

splnit požadavky externího auditu. Standard ISO 9001:2000 v článku 8.2.2 stanovuje, že 
organizace musí provádět interní audity v určitých časových intervalech, aby se zjistilo, zda 
systém managementu kvality odpovídá jejím činnostem, požadavkům mezinárodního 
standardu a požadavkům kladeným na systém managementu kvality, který je vyžadován 
samotnou organizací. Je důležité zjistit, zda systém managementu kvality je integrován 
efektivně a je dodržován během provozu podniku. 

Je pravda, že interní audit pomáhá připravit se na externí kontrolu. Čím více nesouladů 
bude zjištěno, tím méně chyb a nedostatků se bude napravovat po provedení externího 
auditu. Kvalifikovaní interní auditoři vytvářejí přidanou hodnotu podniku při provedení 
podrobného a velice přísného auditu tím, že pomáhají projít procesem certifikace.  

Co je nutné zabezpečit pro realizaci tohoto plánu: 
• Podpora ze strany řídících pracovníků. Při přípravě organizace na externí certifikaci 

řídící pracovníci předávají své kompetence do rukou interních auditorů a doporučují 
ostatním zaměstnancům řídit se jejich pokyny.  

• Dostatečná kvalifikace auditorů a existence určité motivace. Ta motivace může 
spočívat v základním cíli interního auditu – odstranění nesouladů a nedostatků 
v činnosti podniku a získání požadovaného certifikátu kvality.  

• Soulad vnitřních předpisů organizace s požadavky ISO. To se především váže na 
poradce organizace, proto je nutné pečlivě vybírat poradenské služby.  

 

Kontroly 
Druhý a obecnější motivační faktor vytvoření útvaru interního auditu je eliminace, nebo 

zamezení problémů při jiných kontrolách. Všechny organizace podléhají povinnosti 
absolvovat kontroly vyplývající z platných právních předpisů: hygienické kontroly, požární 
ochrana a bezpečnost práce, finanční a celní kontroly, kontroly prováděné Českou obchodní 
inspekcí apod. Všechny typy kontrol předpokládají určitá rizika spojená především 
s opatřeními nebo sankcemi, až odnětím licence, zastavením činnosti organizace a trestním 
stiháním odpovědných pracovníků. Proto je důležité zavést rozšířenou funkci interního 
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auditu, která předpokládá kontrolu nesouladů s vnitřními předpisy, ale též soulad 
s požadavky vnějších kontrol prováděných v souladu s obecně závaznými předpisy.   

Podobná rozšířená funkce interního auditu předpokládá též rozšířenou kvalifikaci 
interních auditorů. Ne vždycky interní auditor bude kompetentní ve všech oblastech 
podléhajících kontrolám. Je účelné angažovat technické odborníky, specialisty z jiných 
orgánů, kteří se lépe vyznají v problematice.  

Stoji za zmínku, že při první a druhé variantě není možné očekávat a požadovat od 
auditorů „zázračné“ výsledky. Interní audit jenom zjišťuje nesoulady se stanovenými pravidly. 
Pokud jsou tato pravidla špatná, je důležité řešit problém zásadnějším způsobem – změnou 
vnitřních předpisů a směrnic organizace.  

Postupně ke zlepšení 
Interní audit hraje významnou roli při zlepšení výkonnosti podniku, určení potenciálu, 

zjištění možnosti zlepšení a uskutečnění změn vedoucích ke zlepšení. Třetí důvod zavedení 
útvaru interního auditu předpokládá ještě větší nadsazenost a kvalifikaci interních auditorů.  

V tomto modelu existuje též pravděpodobnost zapojení vnějších odborníků. Interní 
auditor uskutečňuje de fakto vnitřní benchmarking, přenos lepších praktik a zkušeností 
z jednoho oddělení do druhého. V aktivní a efektivní společnosti se tyto zkušenosti předávají 
každopádně (za podmínky dobrého vnitřního komunikačního systému v organizaci). Ve 
„špatné“ organizaci připomínky auditora stejně nebudou brány v úvahu. V tomto případě 
funguje plán odstranění největších nesouladů, ale už nezbývá čas na implementaci zlepšení. 
Vysoce kvalifikovaný auditor z vnějšího okolí má větší zkušenosti z jiných společností, 
pozná, jaká schémata fungování by se mohla osvědčit v dané společnosti.       

 

Schémata organizace útvaru interního auditu ve společnosti 
Praktiky západních organizací doporučují tři schémata organizace útvaru interního 

auditu ve společnosti: 
• Zřízení vlastního útvaru 
• Využití služeb externích odborníků (například z hlavní kanceláře mateřské 

společnosti) 
• Zapojení vnějších expertů z oblasti interního auditu 
Podle výzkumu provedeného společností Ernst & Young, největší procento velkých 

společností využívá první varianty. Nejméně často se vyskytují případy využití služeb 
externích odborníků.  

Co se týče efektivních kroků při provedení interního auditu, chtěli bychom zdůraznit 
některé z nich a vyjmenovat nástroje, které zlepšují proces provedení auditu a výsledky.  

• Při pokusech rozšířit cíle auditu a neomezovat se na pouhé zjištění nesouladů se 
otevírá jiná dimenze, která se nazývá auditem procesů. V prvním případě ověřujeme 
občas nesouvisející požadavky standardů nebo jiných požadavků vnějšího okolí; 
v případě rozšířeného auditu postupně zjišťujeme celou posloupnost činností ve 
výrobním procesu. V průběhu interního auditu je nutné zapojovat nejaktivnější 
specialisty z procesu odběratelů, kteří vědí o všech slabých stránkách ve své 
činnosti a mohou vyjmenovat kritické ukazatele v tomto procesu.   

• Může se využít zapojení interních auditorů ze společností působících v příbuzných 
oblastech (za podmínky, že nejsou přímým konkurentem auditované společnosti). 
Tímto získáme nový pohled profesionálů na naši činnost a můžeme využít 
zkušeností podobných organizací.  
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•  Má význam občasné zapojení do provedení auditu představitele systému 
managementu kvality ze strany řídicích pracovníků. Toto může zvýšit hodnota 
provedeného interního auditu.  

• Je důležité neuplatňovat administrativní sankce za chyby auditorů, které vedly 
k nesouladům (přílišná přísnost může vést k tomu, že příště chyba bude utajena). Je 
nutné uplatňovat sankce v tom případě, pokud nebudou podniknuty žádné kroky 
k odstranění zjištěných nedostatků a chyb.   

• V auditorské zprávě je nutné zvýraznit sloupec „příčiny nesouladů“. Tento sloupec 
opakovaně připomíná auditovanému subjektu, že je nutné vypracovat právě 
nápravné strategie a zamezit výskytu podobných chyb v budoucnosti.  

• Je možné se poučit z úspěšných zkušeností významných certifikačních orgánů, 
dávat pozor na formy dokumentů, metody provedení auditů, metody přípravy a 
zajištění kvalifikace auditorů, tj. na veškeré nástroje používané těmito orgány.  

• Velice účinným nástrojem je využití dotazníků při provedení interního auditu. 
Vyhodnocení odpovědí respondentů poskytuje transparentnější pohled na samotný 
proces auditu, poskytuje možnost nastavení správného průběhu kontroly.  

• Velice důležité je použití pojmů a výrazů pochopitelných pro všechny objekty auditu. 
Není možné používat odborné výrazy, pokud pracovníci neznají význam těchto slov.  

• Musíme si uvědomit, že interní audit je proces, který snižuje rizika, ale nemůže je 
stoprocentně odstranit. Především si to musí uvědomit řídící pracovník. Jsou 
příklady, když řídící pracovníci spoléhají na systém managementu kvality natolik, že 
nepřipouštějí žádnou chybu v organizaci. Cílem efektivního systému interního auditu 
je vytváření procesů, s jejichž pomocí včas zjistíme a odstraníme chyby a nedostatky 
v systémech a přispějeme k efektivnější činnosti celého podniku.  

• Další možností je automatizace činnosti interního auditu. Odborníci z různých oblastí 
si často stěžují na značnou byrokracii v této oblasti. Přitom se většina času věnuje 
právě na papírování a zařizování dokumentů, než na samotný proces. Je důležité 
sestavit především plán auditu, v průběhu provedení auditu je nutné sestavit report a 
protokol, na konci auditu poskytnout výstup provedeného auditu ve formě auditorské 
zprávy. V současné době je možné pořídit si speciální programy, které budou 
přispívat k rychlejšímu vyřízení povinných záležitostí, zejména papírování. 

Správná volba 
Poslední přístup k internímu auditu se může realizovat paralelně s prvními třemi 

přístupy. Jedná se o provedení interních auditů v dodavatelských společnostech. V poslední 
době tento aspekt nabývá na významu. Je evidentní, že ne v každém případě a při každé 
objednávce je nutné využívat tohoto nástroje, ale v případě klíčových dodavatelů a velkých 
objednávek je to velice účinný nástroj. Stále převládá názor, že pokud se partner ukázal být 
nedůvěryhodným, je to chyba organizace, ne partnera. Právě organizace vybírá dodavatele 
a posuzuje veškerá rizika spojená s partnerstvím. Provedení kontroly druhé strany je tím 
předcházejícím nástrojem začínající spolupráce. V tomto případě je mnohem jednodušší 
výběr kompetentních auditorů: hlavním auditorem může být profesionální interní auditor 
organizace, který zná proces auditu a může efektivně organizovat tuto činnost; technickými 
odborníky mohou být specialisté, kteří mohou ohodnotit činnost dodavatele. Interní auditor 
v tomto případě nemá přednostní roli, ale pouze organizuje proces auditu.  

Co se týče dalšího vývoje interního auditu, tak dle již zmíněného výzkumu společnosti 
Ernst & Young by většina respondentů chtěla, aby se jejich útvary interního auditu více 
věnovaly takovým otázkám, jako hodnocení podnikových procesů, rizik a efektivity činnosti, 
faktorů spojených s informačními technologiemi.  

Chtěli bychom zmínit, že tam, kde je vyžadována externí kontrola v souladu 
s mezinárodními standardy řady ISO, resp. s jinými normami, je provedení interního auditu 
nutností. Z toho vyplývá, že se náklady na tyto procesy stejně objeví. Nabízí se otázka, jakou 
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výhodu můžeme získat v důsledku realizace těchto investic? Minimálně bychom se mohli 
připravit na proces externího auditu, v nejlepším případě bychom zlepšili celkové postavení a 
efektivnost v organizaci. A proto můžeme vyvodit, že je nutné rozšiřovat funkce interního 
auditu a vybrat si třetí uvedenou strategii.  

Vytvoření systému interního auditu v souladu s metodologií ISO 19011 představuje 
velice efektivní nástroj pro provedení interních auditů. Ve standardu je stanoveno, že 
nehledě na to, že je mezinárodní standard používán pro audity systému managementu 
kvality, jeho uživatelé mohou adaptovat nástroje a pokyny obsažené v tomto standardu do 
jiných typů auditů, včetně auditů jiných systémů managementu.  

V současné době je existence útvaru interního auditu v organizaci považována za 
efektivní faktor bez ohledu na to, zda v organizaci je zaveden systém managementu kvality 
nebo ne. Existence útvaru interního auditu zvyšuje důvěryhodnost a přispívá k lepšímu 
vnímání organizace ze strany investorů. V návaznosti na činnost interních auditorů se vyvíjí 
nejlepší praktiky corporate governance, nakonec se postupně přechází od pouhé kontroly 
k integrovaným systémům řízení v organizaci, propojení všech procesů a zavedení auditů 
všech oblastí činnosti.  
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Regionální politika Kraje Vysočina  

Regional Policy of the region Vysočina  

Libuše Měrtlová 

Abstrakt:  
Regionální politika náleží k důležitým aktivitám, které se snaží  řídit a vyrovnávat negativní 
dopady regionálních disparit a hledat endogenní zdroje regionálního rozvoje. Hlavním cílem 
příspěvku je popsat rozvojový potenciál krajů České republiky, jeho vývoj a dynamiku vývoje 
ve vybraných letech a definovat pozici Kraje Vysočina v porovnání s ostatními regiony. 
Analýza používá vybrané klíčové ekonomické indikátory jako regionální HDP, tvorbu hrubého 
fixního kapitálu a čistý disponibilní důchod domácností. Druhá část příspěvku je zaměřena na 
regionální politiku Kraje Vysočina, zvláště na použití Fondu Vysočiny jako nástroje její 
realizace. 

Klíčová slova:  
regionální politika, regionální disparity, ukazatele ekonomického rozvoje, regiony České 
republiky  

Abstract:  
Regional policy belongs to the important activities leading up to the equalization of the 

negative expressions of the regional disparities and looking for the endogenous sources for 
the regions development. The main aim of this article is to describe and compare the 
developing potential of the Czech Republic regions, its progress and dynamics during the 
selected years and to find the position of the Vysocina region among the other regions. The 
analysis uses some of the key economic indicators such as regional GDP, gross fixed capital 
creation und nat disposable income of households. The second part of this paper is intents 
on regional policy of the Vysočina region, especially on the Found of Vysočina, as tool of its 
realization.   

Key words:  
Regional Policy, Regional Disparities, Economic Development Indicators, Czech Republic 
Regions 

Úvod  
Regionální politika by měla především akcentovat tři základní funkce, které má 

zabezpečovat: podporu využití regionálního potenciálu území a zabezpečení dlouhodobě 
udržitelného trvalého růstu, řešení dlouhodobé regionální nerovnováhy, zejména negativních 
regionálních disparit a zachování nebo zlepšování současné úrovně životního prostředí. 
Podle Wokouna [6] koncentrace regionálních problémů do určitých území může vést ke 
vzniku regionů například s vysokou nezaměstnaností či jinými sociálními problémy, s nízkou 
hospodářskou výkonností, se špatnou kvalitou životního prostředí, přičemž lze identifikovat 
několik základních typů problémových regionů a sice regiony s upadajícími či stagnujícími 
odvětvími, regiony s nedostatečným využitím vlastních zdrojů a regiony nedostatečně 
vybavené přírodními zdroji.  To je potom zdrojem ekonomické nerovnováhy uvnitř území 
státu, která se projevuje zvyšováním zejména ekonomických disparit s dopadem do oblasti 
ekonomické, sociální a mnohdy i environmentální. 
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Důležitou skutečností druhé poloviny 90. let bylo zahájení přípravy na vstup České 

republiky do EU. Bylo potřeba vypracovat soubor programových dokumentů pro jednotlivé 
úrovně státu: na centrální úrovni – Strategii regionálního rozvoje ČR a na regionálních 
úrovních vytvořit regiony soudržnosti a krajské zřízení. V rámci těchto územních struktur 
potom bylo nutné připravit Regionální operační programy pro regiony soudržnosti a Strategie 
rozvoje krajů a Programy rozvoje krajů pro tyto budoucí územní jednotky. Na mikroregionální 
úrovni byly zpracovány Strategie nebo Programy rozvoje mikroregionů tam, kde tyto byly 
vytvořeny. Na místní úrovni tuto úlohu plnily Programy rozvoje obcí. Vytvoření regionální 
struktury a vznik české regionální politiky byly základním předpokladem pro možnost čerpání 
finančních prostředků z rozpočtu EU jak v předvstupním období, tak i v období po vstupu ČR 
do EU.  

Současné moderní pojetí regionálního rozvoje zdůrazňuje význam hledání endogenních 
zdrojů rozvoje a jejich aktivizaci prostřednictvím vytváření motivovaných a zainteresovaných 
subjektů uvnitř regionu ve spolupráci veřejné správy s podnikatelským sektorem [4]. Z těchto 
základních požadavků vychází i Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 – 2020 
[3]. Jejím cílem je na základě provedené analýzy stavu a vývoje regionálních disparit 
formulovat předpoklady pro efektivní regionální politiku v jednotlivých regionech.  

Odborné cíle přípěvku jsou zaměřeny na shromáždění, zpracování a interpretování dat 
týkajících se jednak ekonomických ukazatelů regionálního rozvoje v letech 2000 až 2010, 
zejména z oblasti hrubého domácího produktu (dále HDP), tvorby hrubého fixního kapitálu 
(dále THFK) a úrovně čistého disponibilního důchodu domácností (ČDD) podle jednotlivých 
regionů. Tyto ukazatele jednak charakterizují ekonomickou výkonnost regionů, která je 
předpokladem pro další oblasti rozvoje území a dále zkoumají i předpoklady pro ekonomické 
zabezpečení domácností. Údaje byly čerpány ze statistik regionálních účtů ČSÚ. Ve druhé 
části příspěvku je představena konkrétní regionální politika Kraje Vysočina v roce 2011, která 
je analyzována na podkladě Programu rozvoje  Kraje Vysočina [2] a Výroční zprávy Kraje 
Vysočina za rok 2011. Hlavním nástrojem pro její realizaci je Fond Vysočiny [1] a dotační 
tituly v rámci kohezní politiky EU. 

1. Ekonomické porovnání krajů  
První část této kapitoly bude věnována zkoumání dosažených ekonomických výsledků  

v rámci jednotlivých krajů, s vysvětlením pravděpodobných příčin vývoje ukazatelů. 
Regionální hrubý domácí produkt vykazoval v průběhu let 2000 – 2007 setrvalý růst. 
Dynamika tohoto růstu je nejvyšší v Hlavním městě Praze, kde došlo v těchto letech 
k nárůstu o 177,6 %, ve Středočeském kraji je nárůst  66,7 %, v Jihomoravském  nárůst 
představuje 59,60 %. Nejmenší nárůst v tomto období mají kraje Karlovarský (37 %), 
Liberecký (38,5 %), Pardubický (56,5 %) a Vysočina (63 %). V roce 2008 došlo k poklesu 
HDP v Plzeňském kraji a v Kraji Vysočina. V roce 2009 dochází k nárůstu HDP pouze  
v Ústeckém kraji, ostatní regiony vykazují propad HDP s větším propadem v krajích, které 
jsou ekonomicky silné – Hl. m. Praha, Středočeský, Jihomoravský kraj a s menším 
propadem u regionů zaostávajících. V roce 2010 došlo u 6 krajů ke zvýšení HDP, u ostatních 
je vidět stagnaci nebo ještě pokračující pokles. HDP Prahy je v roce 2010 o 3/5 vyšší než 
HDP Jihomoravského kraje, který je na 2. místě  a činí 359 000 Kč v běžných cenách na  
1 obyvatele.  
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Regionální HDP v b.c.
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Graf 1: Porovnání vývoje regionálního HDP v mil. Kč 
Zdroj: czso.cz, výpočty vlastní 

 

Pokud bychom hodnotili uvedené ekonomické ukazatele v detailnějším členění podle 
mikroregionů, je na 1. místě region Otrokovic, kde je HDP na obyvatele ve výši 1 111 785 
Kč, na 2. místě Mladá Boleslav s 880 849 Kč a na 3. místě Praha s hodnotou HDP 760 925 
Kč na obyvatele. V okolí těchto tradičních průmyslových a obslužných center jsou oblasti 
s vyššími hodnotami HDP, slabých hodnot dosahují periferní oblasti v pohraničí a u měst, 
která jsou mimo prostorové disperze ekonomických činností z jader [3]. 

Tvorba hrubého fixního kapitálu 
Tento ukazatel představuje hodnotu pořízení majetku hmotných i nehmotných investic, 

který neslouží ke spotřebě, ale je dále využíván pro další produktivní činnost. Je základním 
předpokladem pro ekonomický rozvoj regionu v dlouhodobém časovém horizontu. 
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Graf 2: Tvorba hrubého fixního kapitálu 
Zdroj: czso.cz, výpočty vlastní 

Na tvorbě hrubého fixního kapitálu má v České republice největší podíl Hlavní město 
Praha, které je zastoupeno od roku 2006 více než 30% podílem, následuje Jihomoravský 
kraj s více než 10 % podílem za poslední 4 roky, po něm Středočeský kraj těsně pod 10 % 
a Moravskoslezský kraj, který dohání Středočeský kraj. S nejmenším podílem je dlouhodobě 
Karlovarský kraj (pod 2 %), Liberecký kraj, Pardubický kraj, Kraj Vysočina a Zlínský kraj. 
Nejmenší dynamiku vykazuje Jihočeský kraj, který v průběhu 10 let vykazuje snížení podílu 
THFK na obyvatele o 2%. Nepříjemné je to, že podíl na THFK ČR ve většině krajů  
 na konci spektra dlouhodobě klesá. Ústecký, Plzeňský a Olomoucký jsou ve středu hodnot, 
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které se pohybují kolem 5 – 7 %. ČR má THFK na obyvatele v průměru ve výši 89 108 Kč, 
nejvyšší je v Praze (239263 Kč), kde je vyšší proti průměru ČR o 168 %.  

Čistý disponibilní důchod domácností 
Tento ukazatel je jedním ze základních ukazatelů, které charakterizují atraktivitu území. 

Tato je dána vzdělanostními charakteristikami obyvatel a také velikostí územního trhu. Na 
velikost trhu má vliv počet obyvatelstva, kupní síla obyvatelstva, charakterizovaná čistým 
disponibilním důchodem domácností a geografická dostupnost trhu. Ukazatel ČDD úzce 
koreluje s HDP na obyvatele. V roce 2010 je nejvyšší hodnota ČDD na obyvatele v Praze  
a činí 308 073 Kč. Z ostatních krajů dosahuje nejvyšší hodnotu ukazatele Středočeský kraj, 
následovaný Moravskoslezským a Jihomoravským krajem. Nejnižších hodnot ČDD je 
dosahováno v Karlovarském a Libereckém kraji, následuje kraj Pardubický a Vysočina. 
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Graf 3: Čistý disponibilní důchod domácností v regionech 
Zdroj: czso.cz, výpočty vlastní 

2. Strategie rozvoje Kraje Vysočina a základní dokumenty kraje  
Vize kraje Vysočina je následující: „Chceme být zdravým krajem, který bude nejen 

atraktivním místem pro práci, ale také pro volný čas a poznávání. Krajem, který umí být 
nápomocen svým občanům i subjektům působícím v regionu a který jim umí dát příležitost 
pro jejich další rozvoj. Budeme se snažit o to, aby naše Vysočina zůstala krajem  
s prosperující ekonomikou, živým venkovem a kvalitním životním prostředím.“ Kraj Vysočina 
zpracovává podle zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje v rámci 
samostatné působnosti kraje Program rozvoje Kraje Vysočina (PRK), který je základním 
plánovacím dokumentem zpracovávaným na období 4 – 5 let [2].  

Program rozvoje Kraje Vysočina z dlouhodobého hlediska formuluje tyto hlavní cíle v 
rámci 6 prioritních os, které jsou zaměřené na následující okruhy: 

PO 1: Podnikání, zaměstnanost, vzdělávání, výzkum, inovace 
PO 2: Zdravotnictví a sociální služby, volnočasové aktivity 
PO 3: Technická infrastruktura 
PO 4: Venkov, multifunkční zemědělství, lesní hospodářství 
PO 5: Životní prostředí 
PO 6: Cestovní ruch a péče o kulturní dědictví 
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Pro zabezpečení plnění cílů v rámci stanovených prioritních os PRK jsou dále 
vypracovány jednotlivé dílčí dokumenty, ve kterých jsou blíže specifikované cíle a úkoly, 
které vedou k jejich splnění: Koncepce volnočasových aktivit v kraji, Zdravotní plán Kraje 
Vysočina, Páteřní síť Kraje Vysočina, Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina, 
Zásady územního rozvoje, Plán odpadového hospodářství, Program ke zlepšení kvality 
ovzduší, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací a Územní energetická koncepce kraje.  

Pro období let 2014 – 2020 byla zpracována Strategie rozvoje Kraje Vysočina [5] 
v souvislosti s přípravou kraje na nové plánovací období EU „Evropa 2020“, která je 
zaměřená na dosažení nového hospodářského růstu. Pro posílení 
konkurenceschopnosti Kraje Vysočina bylo stanoveno 5 prioritních os:  

1. Vysočina jako atraktivní venkovský prostor, 
2. Lidé na Vysočině, 
3. Ochrana přírodního bohatství, 
4. Moderní infrastruktura, 
5. Konkurenceschopná ekonomika 
Pro uvedené období byla stanovena konkrétní opatření, strategické projekty  

a indikátory, podle kterých se budou hodnotit  stanovené cíle v rozvoji kraje a vazbu na 
národní strategické dokumenty a  dokumenty EU. 

Fond Vysočiny 
Byl zřízen krajem v roce 2002 jako nástroj, který podporuje dosažení cílů 

stanovených v PRK a Strategii Kraje Vysočina. V rámci Fondu Vysočiny Kraj vyhlašuje 
grantové programy zaměřené na nejrůznější oblasti, přičemž žadatelem může být 
prakticky kdokoliv, počínaje obcemi a mikroregiony, až po neziskové organizace, firmy 
 i jednotlivce. Fond  sdružuje část rozvojových prostředků Kraje, které jsou poskytovány 
na vyhlášené grantové projekty, které vyhlašuje zastupitelstvo Kraje na návrhy 
jednotlivých komisí rady kraje, výbory zastupitelstva kraje a jednotlivými odbory 
Krajského úřadu Kraje Vysočina. celý proces se řídí Statutem účelového Fondu 
Vysočiny. Další důležitou a  úspěšně naplňovanou funkcí Fondu Vysočiny je připravovat 
subjekty Kraje Vysočina na čerpání strukturálních fondů Evropské unie[1]. 

 
V roce 2011 bylo z Fondu Vysočiny poskytnuto celkem na jednotlivé projekty podle 

oblastí 44,3 mil. Kč. Nejvýznamnější skupinou žadatelů o grantové projekty byly obce a 
města, následovali drobní podnikatelé a neziskové organizace. Dotace byly poskytovány 
na pořizování nových technologií, výrobních zařízení, rozšíření podnikatelských prostor a 
na budování doprovodné struktury cestovního ruchu. U neziskových organizací byly 
dotace čerpány na investice v oblasti zkvalitňování poskytovaných služeb, podporu 
sportovních zařízení a pořádání kulturních akcí. V roce 2011 bylo uspokojeno 53,6 % 
podaných žádostí. podmínkou pro přidělení dotace je i finanční spoluúčast žádajícího 
subjektu. Průměrná výše vlastních prostředků žadatele na 1 Kč přidělených dotací činila 
1,92 Kč. Využitím prostředků z Fondu Vysočiny tak vznikly v roce 2011 na Vysočině 
nové projekty v celkové hodnotě 111 514 540 Kč. 

Shrnutí 
Na ekonomickou výkonnost regionů má vliv přírodní a sociální prostředí, kdy přírodní 

faktory ztrácejí na svém významu a jsou nahrazovány technologickým pokrokem při 
formování struktury regionálních ekonomik. Tato situace není jen specifikem České 
republiky, ale je patrná ve všech vyspělých zemích ve stále rostoucí míře. Význam 
přírodního a sociálního prostředí přetrvává v oblasti zemědělství, případně cestovního ruchu, 
kde tyto faktory mohou hrát značnou roli. Mnohem větší význam pro rozvoj regionu má jeho 
ekonomická síla daná úrovní průmyslových odvětví, zejména odvětví s nabídkou 
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sofistikovaných produktů, které jsou výsledkem inovací založených na znalostech a vědě  
a výzkumu. V mnoha regionech naší republiky je ekonomika založena na zpracovatelském, 
hlavně automobilovém průmyslu, což představuje určité riziko s ohledem na rychle rostoucí 
sektory tohoto průmyslu ve východních zemích. 

Dalším důležitým zdrojem pro rozvoj regionálních ekonomik je vybudování infrastruktury, 
zejména dopravní jak v silniční, tak železniční dopravě, navazujících na hlavní evropské tahy 
tak, aby byla vytvořena větší atraktivita území pro zahraniční investory. Rozvoj informačních 
a telekomunikačních technologií jsou dalším základním prostředkem pro zvyšování 
technologické připravenosti regionů. S tím souvisí i otázka dobudování institucionální 
struktury veřejné správy, zlepšení vybavení ICT ve veřejném sektoru a zlepšení efektivnosti 
jeho fungování.  

Lidské zdroje potom představují nejvýznamnější složku rozvojového potenciálu území. 
Lidské zdroje jsou zároveň vstupem do ekonomického transformačního procesu, zároveň ale  
i faktorem, který rozhoduje o využívání ostatních místních zdrojů regionu. Kvalifikovaná 
pracovní síla je proto klíčovým faktorem rozvoje regionu. Nedostatkem ČR je nízký objem 
investic do vysokého školství, nedostatek vysokoškolsky vzdělaných pracovníků  
v technických oborech, nedostatečný počet pracovníků zaměstnaných ve vědě a výzkumu, 
malá spolupráce výzkumného a podnikatelského sektoru, malá kapacita center pro transfer 
technologií, nedostatek vědeckotechnologických parků, podnikatelských inkubátorů a dalších  
institucí pro přenos a rychlý rozvoj nových technologií v podnikatelském sektoru.  

Řešení těchto otázek, které zároveň znamenají podmínky pro zvýšení 
konkurenceschopnosti regionů, i celé České republiky je dlouhodobou záležitostí. Bude 
nutné tyto otázky řešit ve spolupráci státních i regionálních orgánů veřejné správy, 
podnikatelského sektoru, vzdělávacích institucí i neziskových organizací. Vytváření 
institucionální spolupráce, komunikování dlouhodobých záměrů rozvoje regionů a zapojení 
jak všech regionálních subjektů, tak i státních  do spolupráce je cestou, jak tyto otázky řešit. 
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Participativní přístupy evaluace agro-environmentálních 
programů v kontextu udržitelného rozvoje venkovských 

regionů 
 

Participatory approaches to evaluation of agri-
environmental programs in the context of sustainable 

development of rural regions 
 

Simona Miškolci 
 
 
Abstrakt: 
Procesy rozvoje venkovských oblastí jsou stále častěji formovány interaktivně. Pro udržování 
a posilování vztahů mezi venkovskými a městskými oblastmi v rámci udržitelného rozvoje je 
proto významné jak množství, tak kvalita toku informací a znalostí. Z hlediska politických 
implikací, udržitelný rozvoj venkova vyžaduje zavádění nových účinných mechanismů, které 
budou chránit a podporovat místní formy inovací. Zásadní problém současného agregátního 
způsobu evaluace veřejných politik spočívá ve faktu, že při něm není možné zjistit, které 
názorové pozice mohou jejich zastánci opustit či upravit s ohledem na svá morální či 
náboženská přesvědčení.  Cílem příspěvku je, na základě analýzy omezení současného 
teoreticko-metodologického rámce ekonomických přístupů evaluace, navrhnout zdokonalení 
metodiky participativních přístupů v evaluaci  agro-environmentálních programů.   
 
Klíčová slova: 
Rozvoj venkova, agro-environmentální program, evaluace, participativní přístup, CV 
  
Abstract: 
Development processes in rural areas are increasingly shaped interactively. Hence the 
quality as well as the quantity of knowledge flows between rural and urban networks is likely 
to become more important in sustaining urban-rural relationships in the context of rural 
sustainability.  In terms of policy implications, sustainable rural development requires the 
introduction of new effective mechanisms to protect and promote local forms of innovation. 
The fundamental problem of the current aggregation approach to evaluation of public policies 
lies in the fact that it is not possible to determine which opinions and positions can their 
proponents leave or change with regard to their moral or religious beliefs. Based on analysis 
of the limitations of the current theoretical and methodological framework of economic 
evaluation approaches, the aim of this paper is to develop methodology applying 
participatory approaches for evaluation of agri-environmental programs.   
 
Key words: 
Rural development, agri-environmental program, evaluation, participatory approach, CV 
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Úvod 

Venkovský prostor je místem střetu vzájemně si konkurujících hodnot a požadavků, 
kladených v souvislosti s rozvojem využití regionálních zdrojů jednotlivými společenskými 
skupinami a komunitami. Cíle ekonomického rozvoje, ochrany přírody, uchovávání a 
rozvíjení společenských a kulturních hodnot jsou často zdrojem konfliktů při rozhodování o 
způsobu využití půdy a dalších regionálních zdrojů. Komplexní povaha politických problémů 
souvisejících s udržitelností společenského rozvoje, kterým společnost čelí na začátku 
třetího milénia (zdravotní nezávadnost potravin, obavy z geneticky modifikovaných 
organismů, rostoucí míra znečištění a další) vyžaduje využívání nejnovějších vědeckých 
poznatků a zohlednění dlouhodobých dopadů v procesu politického rozhodování.  Vědci a 
politici jsou konfrontováni s problémy, „ kdy fakta jsou nejistá, hodnoty diskutabilní, hmotné 
zájmy vysoké a rozhodnutí urgentní“ (Funtowicz a Ravetz, 1994).  

Politická diskuse o strategiích udržitelného rozvoje venkovského prostoru a podpoře 
mimoprodukčních funkcí zemědělství vyžaduje kromě analýzy technických možností a 
environmentálních omezení současných systémů produkce, také analýzu společenské 
poptávky po netržních výstupech, které jsou produkovány ve sdružené produkci s 
komoditními (tržními) výstupy zemědělství. Z tohoto důvodu je nezbytné neustále 
zdokonalovat metody ekonomické analýzy, zvyšovat jejich empirickou relevanci a rozšiřovat 
ekonomické modely zaváděním stále realističtějších (komplexnějších) předpokladů. V tomto 
kontextu se transparentnost politického rozhodování stává nezbytnou zásadou formování 
zemědělské politiky. 

Společným jmenovatelem současných diskusí o transparentnosti a účasti veřejnosti 
na politickém rozhodování je potřeba nových přístupů, které kladou důraz na obousměrnou 
vertikální interakci mezi politiky a veřejností stejně jako horizontální interakci mezi účastníky 
rozhodovacího procesu.  Logika tvorby státních institucí, která počítá s nezájmem o veřejné 
dění jako s přirozenou daností a snaží se jej překonávat různými standardizovanými 
procedurami, začala být kritizována coby demokratický deficit.  V demokratické společnosti je 
proto potřeba rozvíjet nové deliberativní přístupy, které kladou důraz na uznání identity 
jednotlivých společenských aktérů (jednotlivců/sociálních skupin)a jejich cíle a hodnoty. 

Cílem příspěvku je na základě kritické analýzy vhodnosti teoreticko-metodologického 
rámce participativních přístupů ekonomické evaluace netržních environmentálních statků a 
jejích aplikací ve venkovském prostoru identifikovat hlavní omezení tohoto přístupu. 
Pozornost je zaměřena zejména na metody socioekonomického výzkumu preferencí pro 
netržní statky, které jsou v evaluaci agro-environmetálních programů zdrojem informací pro 
zdůvodnění a hodnocení efektivnosti politické podpory. Druhá část příspěvku diskutuje 
přínosy zdokonalení nejčastěji využívané metodiky kontingentního hodnocení o využití 
deliberace v procesu výzkumu metodou CV. 
 

 

Teoretická východiska: Participativní přístupy v ekonomické evaluaci  

Úsilí o implementaci filosofie Evropského modelu multifunkčního zemědělství v 
prostředí dynamicky se rozvíjející světové ekonomiky sebou přináší potřebu reakce na celou 
řadu veřejně politických problémů globálního i regionálního charakteru, dotýkajících se samé 
podstaty rozvoje tohoto odvětví v kvalitativně nových podmínkách globalizace světového 
hospodářství a v dlouhodobém rámci. Pro udržitelný rozvoj venkovského prostoru nestačí 
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samotný požadavek, aby byl multifunkčně využíván. Struktura a úroveň jednotlivých funkcí 
by měla být v souladu se společenskými potřebami a v rámci mezí fyzických možností 
prostředí optimalizována.  

Veřejně-politický problém prohlubujících se rozdílů mezi společenskými požadavky, 
kladenými na tento sektor a vývojem nabídky vyvolávající potřebu státních intervencí je z 
ekonomického pohledu teoreticky zdůvodňován tržním selháním. Je argumentováno, že část 
výstupů zemědělské činnosti, mezi které jsou řazeny environmentální služby, má povahu 
veřejných statků produkovaných jako externality produkce zemědělských komodit. Trh 
prostřednictvím cen nevysílá odpovídající signály, které by motivovaly producenty k efektivní 
alokaci zdrojů k uspokojení společenské poptávky po těchto nekomoditních statcích 
(mimoprodukčních funkcích). Politická podpora mimoprodukčních funkcí multifunkčního 
zemědělství v ekonomickém pojetí vyjadřuje snahu maximalizovat společenský prospěch, 
docílit odpovídající efektivnost alokace zdrojů a zabránit deformacím ve výrobě a obchodu. 
Cílem vědeckého zkoumání je mimo jiné formulace vědecky podložených argumentů pro 
zdůvodnění a optimalizaci podpory udržitelného rozvoje zemědělství a venkova v měnících 
se společensko-hospodářských podmínkách. Participativní prvek v tvorbě politik je 
reprezentován nutností ověření/prokázání existence společenské poptávky po vymezených 
typech nekomoditních výstupů, jejichž produkce má být podporována. Výzkum společenské 
poptávky po nekomoditních environmentálních výstupech zemědělství má potenciál 
poskytnout vyváženější pohled na alokaci a řízení využívání přírodních zdrojů v regionu. 
Umožňuje rovnocenné zohlednění komoditních a environmentálních výstupů ať již jsou 
obchodovány, nebo ne.  

Participativní přístupy evaluace agro-environmentálních programů jsou založeny na 
přímém odhalení preferencí prostřednictvím socioekonomického výzkumu a 
experimentálních technik. Lidé jsou žádáni o vyjádření preferencí pro zkoumané změny v 
životním prostředí, tzn. vyjádření jejich maximální WTP (ochoty platit) v případě pozitivních 
dopadů nebo minimální WTA (ochoty přijmout) kompenzaci v případě negativních efektů. 
Obecně se předpokládá, že úroveň kvality/kvantity environmentálních statků není volena 
jednotlivci, ale třetí stranou (zemědělci nebo prostřednictvím vládní politiky podpory 
mimoprodukčních funkcí). Proto zjišťované míry hodnoty odpovídají Hicksovu 
kompenzačnímu nebo ekvivalentnímu přebytku. K nejpoužívanějším metodám přímého 
přístupu patří metoda kontingentního hodnocení (CV- Contingent Valuation), metoda 
experimentálního výběru (CE – Choice Experiment) a metoda kontingentního pořádku (CR – 
Contingent Ranking). Výhodou přímého participativního přístupu je ve srovnání s nákladově 
orientovanými a dalšími přístupy netržní evaluace možnost odhadu komplexní ekonomické 
hodnoty, tzn. jak užitných tak neužitných hodnot daného statku.   Validita výsledků, které je 
možno těmito přístupy dosáhnout, je však vysoce závislá: 

 
• na kvalitě evaluačních scénářů: je nezbytné zajistit, aby evaluační scénáře 

vycházely z vědecky podložených kauzálních vztahů mezi zemědělskou produkcí a 
jejími environmentálními dopady, což vyžaduje úzkou mezioborovou vědeckou 
spolupráci. Dále je nezbytné, aby zahrnovaly  výhradně ty efekty, které mohou být 
politickým zásahem ovlivněny.  

• na schopnosti výzkumníků získat relevantní odhady společenské hodnoty všech 
vymezených netržních souvislostí politického zásahu.  Vzhledem k tomu, že 
environmentální přínosy mohou být vědecky potvrzeny až s určitým časovým 
zpožděním, ekonomická evaluace je často zaměřena na výzkum hodnoty (měřené 
ochotou platit  - WTP) předpokládaných přínosů pro životní prostředí na základě 
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hypotézy, že k těmto důsledkům skutečně vlivem politického opatření dojde. Vědecky 
podložený důkaz, že ochota veřejnosti platit převyšuje náklady implementace 
politického opatření je sice pro ex-ante evaluaci politik významná, avšak musí být 
dále podpořena vědeckými důkazy o skutečných dopadech státní intervence na 
životní prostředí. 
 
Nejpoužívanější, ale zároveň jednou z nejvíce kontroverzních metod je metoda 

kontingentního hodnocení (CV).  Kritika je soustředěna jak na základní teoretická východiska 
neoklasické ekonomie – předpoklady racionální volby a maximalizace blahobytu, tak na 
možnosti zkreslení odhadu hodnot v průběhu výzkumu způsobené volbou měřítka hodnot 
(WTP/WTA), hypotetického scénáře a jeho rámování, způsobu získávání odhadů hodnot, 
ovlivňování výzkumníkem a mnohé další.  Příspěvek bude zaměřen na problémy, vyplývající 
z přijetí dvou základních koncepcí racionální volby v politické teorii: (1) utilitární a (2) 
deontologické.  

Utilitární přístup, ze kterého vychází současné CV metody při evaluaci politik, 
předpokládá, že hlavním společenským cílem je maximalizace blahobytu, který je tvořen 
agregací individuálních preferencí vyjádřených prostřednictvím ochoty platit (WTP). 
Uplatňuje premisu, že účelem racionální činnosti je zvyšovat blahobyt jednotlivců, kteří tvoří 
společnost a zároveň, že každý jednotlivec dokáže nejlépe posoudit, jaký užitek v určité 
situaci pociťuje. Volba mezi politickými alternativami pak probíhá prostřednictvím evaluace 
jejich dopadů prostřednictvím agregace vyjádřených individuálních preferencí. 

Pokud je aplikován deontologický přístup, politické rozhodování probíhá na základě 
logiky rozpoznání podstaty problému a posouzení vhodnosti řešení na základě 
vyhodnocení souladu s pravidly, principy nebo přesvědčeními o společensky přijatelné volbě. 
V tomto kontextu se jednotlivci neptají „Která varianta je pro mne osobně nejpřínosnější?“ 
jako v případě utilitárního přístupu, ale „Která varianta je nejpřínosnější pro nás 
(společnost)?“ 

Výše uvedené koncepce zavádějí do politické teorie rozlišení mezi spotřebitelskými a 
občanskými preferencemi. Environmentální ekonomové argumentují, že společnost by měla 
alokovat zdroje podle spotřebitelských preferencí těm, kteří jsou ochotni za ně nejvíce 
zaplatit a tím maximalizovat agregovaný společenský blahobyt. Tento názor reprezentuje 
zároveň současnou obecnou politickou pozici. Přestože jsou v rámci environmentální 
ekonomie obezřetně propracovávány metody oceňování netržních environmentálních statků, 
v diskusi o politice mají lidé tendenci vyjadřovat spíše společenské preference (co by 
společnost měla dělat), než teorií předpokládané individuální preference (co je dobré pro ně 
osobně). V teorii ekonomické evaluace je tento problém označován jako problém omezené 
racionality, kdy jednotlivec místo maximalizace vlastního blahobytu zaujímá při vyjadřování 
preferencí deontologické stanovisko a upřednostňuje altruistické a etické hodnoty. Jestliže 
například hodnota odkazu snižuje současný blahobyt, otázkou je, na kterou stranu bilance 
nákladů a přínosů politického programu by měla být zahrnuta. 

Vliv občanských preferencí může být proto považován za problém při aplikaci CV 
výzkumu v politických otázkách.  Pro diskusi tohoto problému ekonomické evaluace lze pro 
další analýzu v tomto příspěvku vymezit dvě výzkumné otázky: 

 
1. Jak významně se tento problém projevuje v evaluaci agro-environmentálních 

programů v ČR? 
2. Jak zdokonalit metodologii CV a její využití v politické analýze? 
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Výsledky a diskuse 

Řešení první otázky vychází ze sekundárních informací z výzkumných studií 
zaměřených na evaluaci mimoprodukčních přístupů zemědělství v ČR. Pro možnost 
vyhodnocení zastoupení a vyjádření občanských preferencí je nezbytné, aby byly ve 
struktuře výzkumu a publikace výsledků evaluačních studií zařazeny otázky, zjišťující u 
participantů důvody pro vyjádření konkrétní hodnoty WTP. Tyto otázky bývají do evaluačních 
studií výzkumníky standardně zařazovány, aby bylo možno vysvětlit vyjádření jak kladné, tak 
záporné WTP. S jejich využitím lze usuzovat, která složka komplexní ekonomické hodnoty je 
ve vyjádřené WTP nejvýznamnější. Pro výběr evaluačních studií byla uplatněna následující 
kritéria:    

• předmět oceňování: environmentální náklady / přínosy zemědělství; 
• území:  Česká republika; 
• metoda evaluace: participační preferenční metoda (pro zajištění metodologické 

konsistence byly voleny studie uplatňující metodu kontingentního hodnocení - CV); 
• struktura výzkumu: zahrnuty otázky vysvětlující WTP. 

 Základní informace o vybraných studiích jsou uvedeny v Tabulce 1. 

Tabulka 1: Základní charakteristiky vybraných evaluačních studií 

Reference 
 

Předmět evaluace   
  

Rozsah a území   
 

Metoda 
evaluace 
  

Vysvětlení 
WTP  

Havlík  
(2001) 

Evaluace krajinotvorných 
přínosů zemědělství 
v CHKO 

Regionální  
CHKO Žďárské Vrchy 

CV-OE, TC   
Částečně 

Illová  
(2003) 

Evaluace krajinotvorných 
přínosů zemědělství v 
CHKO 

Regionální 
CHKO Litovelské 
Pomoraví 

CV-OE, TC  
Ano 

Kubíčková 
(2004) 

Evaluace krajinotvorných 
přínosů zemědělství v 
CHKO   

Regionální 
PLA Bílé Karpaty 

CV-OE and DC, 
TC 

 
Ano 

Miškolci 
(2008) 

Evaluace 
mimoprodukčních přínosů 
multifunkčního 
zemědělství   

Regionální 
Jiho-východ Morava 

CV - OE  
Dekomposice 
WTP s využitím 
AHP 

 
Ano 

Poznámky: 
CHKO – chráněná krajinná oblast 
CV – OE:  Kontingentní oceňování – otevřená otázka na WTP 
CV – DC:  Kontingentní oceňování – dichotomická otázka na WTP - referendum 
TC –  Metoda cestovních nákladů 
AHP – Metoda analytického hierarchického procesu 
EOP – Metoda ovlivnění produkce 
 

Do analýzy byly zahrnuty studie, které byly zaměřeny na evaluaci politiky podpory 
zemědělství. Zároveň obsahovaly otázky, kdy bylo od respondentů zjišťováno, z jakých 
důvodů jsou ochotni platit za poskytování environmentálních přínosů. Pokud respondenti 
vyjádřili ochotu platit z důvodů altruistických, jsou považováni za respondenty, kteří vyjádřili 
své občanské preference. 

Z analýzy struktury a výsledků evaluačních studií charakterizovaných v Tabulce 1 
vyplývá, že téměř dvě třetiny respondentů, kteří vyjádřili kladnou hodnotu  WTP, ji 
vysvětlovali altruistickými motivy (65 – 80 % respondentů s WTP > 0). Navíc ve dvou 
případech altruistické hodnoty (pasivního užití) byly uváděny častěji než instrumentální 
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(hodnoty přímého a nepřímého užití odpovídající spotřebitelským preferencím). Je tedy 
nezbytné při dalším zdokonalování metodologie tento teoretický problém vyřešit.  

Přijatelným způsobem řešení problému občanských preferencí v evaluačních studiích 
je nahrazení CBA využitím přístupů teorie veřejné volby.  WTP je zde využívána pouze pro 
stanovení pořadí preferencí nebo vzájemné jejich vzájemné srovnávání.  Vyjádřené 
preference jsou srovnávány pouze mezi sebou a není nutné je vztahovat k určité absolutní 
úrovni uspokojení potřeb (blahobytu). Není potom tak významné, zda jednotlivci vyjadřují své 
občanské či spotřebitelské preference. Tato strategie může pomoci překonat kritiku 
teoretického předpokladu, který propojuje preference s blahobytem a vypořádat se 
s problémem agregace WTP. Navíc Posner (1981) ke konceptu hodnoty ekonomie blahobytu 
uvádí, že vyjádřená hodnota založena spíše na tom, kolik jsme ochotni za daný statek 
zaplatit, než na užitku, který z daného statku odvozujeme.  Hlavní přínos výzkumu WTP pro 
politickou analýzu vidí Sagoff (1998) v tom, že WTP je pak možno využít také jako měřítko 
směn, které jsou lidé ochotni uskutečnit mezi tím, co chtějí sami a co chtějí s ohledem na 
ostatní.  
 
Tabulka 2:  Vyjádření občanských preferencí v evaluačních studiích 
 
Vybrané indikátory struktury 
respondentů podle 
vyjádřených preferencí   

Havlík 
(2001) 

Illová 
(2003) 

Kubíčková 
(2004) 

Miškolci 
(2008) 

 Průměrné hodnoty   
Aritmet. 
průměr 

 Vážený 
průměr 

Počet respondentů (n) 187 227 1441 408 x 2263* 
Kladná hodnota (WTP > 0) 78,07% 63,00% 58,43 % 63,25% 65,69% 61,38% 
Nevyjádřená hodnota 21,93% 37,00% 41,57 % 36,75% 34,31% 38,62% 
Nulová hodnota (WTP = 0)  2,67% 2,63% 32,62 % 4,64% 10,64% 22,99% 
Negativní hodnota   (WTP < 0) n.a.  2,63% 2,2 % 3,21% 2,01% 2,45% 
Respondenti s positivním 
kvalitativním hodnocením    

90% 89% 89% 82% 87,50% 87,82% 

Motivy instrumentální hodnoty 
(WTP > 0) 

n.a. 77,60% 68,20% 40,80% x x 

 Altruistické motivy – 
občanské preference        (WTP 
> 0) 

n.a. 81,00% 65,50% 81,00% x x 

 
*   Počet respondentů všech analyzovaných studií celkem 
n.a. =  není k dispozici 
  

Tím se také otevírají možnosti pro další zdokonalování metodologie 
socioekonomického výzkumu. Jednou z možností jak zahrnout do analýzy jednotlivce, kteří 
uvažují při svém rozhodování i jiné hodnoty než svůj blahobyt, je využití deliberativních 
přístupů socioekonomického výzkumu. Metoda kontingentního hodnocení je v politické 
analýze využívána především pro diagnostické účely. Cílem je vyšetřit existující preference 
pro veřejné statky.  Podstata deliberativního přístupu k evaluaci spočívá ve způsobu, jakým 
jsou v deliberativní diskusi (deliberaci) formulovány argumenty. Zásadní selhání agregátního 
způsobu tvorby kolektivních politik vidí Cohen (1996) v tom, že při něm není možné zjistit, 
které názorové pozice mohou jejich zastánci opustit či upravit (a které nikoli) s ohledem na 
svá morální či náboženská přesvědčení (ibid.: 98–99). Deliberace počítá s tím, že její 
účastníci jsou ochotni slevit ze svých požadavků, či je pozměnit s ohledem na ostatní. Každý 
účastník deliberace formuluje racionální argumenty s ohledem na přesvědčení a preference 
ostatních ve stálé reflexi primární hodnoty občanské rovnosti. Argumenty a odhady hodnot, 
které nepočítají s přesvědčeními a hodnotami ostatních, pak není možné považovat za 
racionální.  Výsledná politika může vycházet z hlasování, s jehož výsledkem nemusí někteří 
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souhlasit, ale podstatné je, že formulace argumentů a společenských hodnot v diskusi 
probíhá tímto vzájemně reflexivním způsobem – výsledek by i tak měl mít blíže ke konsensu 
a ti, jejichž názory jsou v důsledku potlačeny, by se neměli cítit ve svých nárocích ignorováni. 
Cílem deliberativního procesu tedy není zpřesnit původní odhady CV, ale dosáhnout 
uvážlivého soudu na základě důkazů a argumentů, který může spíše sloužit jako doporučení 
než jako důkaz. Ve skupinové diskusi jsou jednotlivci žádání, aby zvažovali vhodnost 
politického programu po společnost jako celek.  Pak jejich WTP může reprezentovat 
představu o spravedlivém podílu na úhradě nákladů na veřejný statek a ne hodnotu zvýšení 
či snížení blahobytu. Využití deliberativních procesů tak umožňuje zároveň překonat námitky 
proti uplatnění CBA jako nedemokratické metody v politickém rozhodování.  

Dalšími kritickými oblastmi metody CV, které je možno s využitím deliberativních 
procesů překonat, je nebezpečí zkreslení výsledků z následujících důvodů: 

 
• různého rámování veřejně politického problému;  
• lidé inklinují k tomu, že nemají dobře definované hodnoty pro veřejné statky; 
• musí vyjádřit WTP, aniž by měl možnost své hodnoty formovat a v tomto směru se 

také zvyšuje nebezpečí ovlivnění výzkumníkem. 
 
Využití deliberativního přístupu (skupinové diskuse či sociálního experimentu) 

umožnuje zohlednit skutečnost, že pro jednotlivce je velmi obtížné vyjádřit WTP, protože 
nemají pro veřejné statky předem stanovený a jasně strukturovaný preferenční pořádek a 
přesto musí svou WTP vyjádřit. Pomáhá účastníkům skupiny hodnotové soudy ve vzájemné 
interakci vytvořit.  Přestože účastníci výzkumu předem nemají přesně určen preferenční 
pořádek, je možno tímto způsobem dospět k legitimním a spolehlivým hodnotovým soudům 
v podmínkách relevantních pro veřejnou volbu. Hodnotové soudy jsou formovány jako 
výsledek deliberace, reflexe a sociálního učení.  Takto vymezené preference pak mohou být 
souvislé a stabilní, protože tato metoda umožňuje jednotlivcům dospět ve skupině 
k informovaným a dobře zváženým hodnotovým soudům a vyhnout se tak zkreslení odhadů 
hodnoty v důsledku rámování, zobecňování atd.  

Přínos deliberativního přístupu pro evaluační výzkum spočívá také v tom, že je 
možno ponechat na účastnících, aby si mezi sebou vyjasnili, co oceňují a proč. Zároveň je 
možno diskutovat, kdo by měl za environmentální statky platit a tím řešit i otázky 
spravedlnosti a další etické otázky relevantní pro tento socioekonomický výzkum. 

 
 

Shrnutí a závěr 
 

Veřejně-politické problémy prohlubujících se rozdílů mezi společenskými požadavky 
kladenými na rozvoj venkova a roli zemědělského sektoru ve venkovském prostoru a 
vývojem nabídky vyvolávají potřebu státních intervencí. Zásahy státu prostřednictvím 
cílených programů podpory zejména mimoprodukčních funkcí zemědělství však musí 
splňovat  principy udržitelnosti a integrace s ostatními politikami rozvoje venkova. Vyžadují	  
formulaci vědecky podložených argumentů pro zdůvodnění a optimalizaci podpory 
udržitelného rozvoje zemědělství a venkova v měnících se společensko-hospodářských 
podmínkách.   

Participativní prvek v tvorbě politik je reprezentován nutností ověření/prokázání 
existence společenské poptávky po vymezených typech nekomoditních výstupů, jejichž 
produkce má být podporována. Participativní přístupy evaluace agro-environmentálních 
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programů jsou založeny na přímém odhalení preferencí pro netržní environmentální přínosy 
prostřednictvím socioekonomického výzkumu a experimentálních technik. Výhodou tohoto 
přímého participativního přístupu je (ve srovnání s nákladově orientovanými a dalšími 
přístupy netržní evaluace), možnost odhadu komplexní ekonomické hodnoty, tzn. jak 
užitných tak neužitných hodnot daného statku. Validita výsledků, které je možno těmito 
přístupy dosáhnout, je však vysoce závislá na kvalitě hypotetických scénářů, které jsou 
k evaluaci politických opatření využívány a schopnosti výzkumníků získat relevantní odhady 
společenské hodnoty všech vymezených netržních souvislostí politického zásahu.   

Utilitární a deontologické koncepce racionální volby	   zavádějí do politické teorie 
rozlišení mezi spotřebitelskými a občanskými preferencemi.	  V teorii ekonomické evaluace je 
tento problém označován jako problém omezené racionality, kdy jednotlivec místo 
maximalizace vlastního blahobytu zaujímá při vyjadřování preferencí deontologické 
stanovisko a upřednostňuje altruistické a etické hodnoty.	    Z analýzy struktury a výsledků 
evaluačních studií zaměřených na hodnocení netržních přínosů podpory zemědělství v ČR 
vyplývá, že téměř dvě třetiny respondentů, kteří vyjádřili kladnou hodnotu  WTP, ji 
vysvětlovali altruistickými motivy a vyjádřili tak ve výzkumu své občanské, ne individuální 
spotřebitelské preference.   

Tím se také otevírají možnosti pro další zdokonalování metodologie participativního 
socio-ekonomického výzkumu zahrnutím deliberativních metod do procesu výzkumu. 
Podstata deliberativního přístupu k evaluaci spočívá ve způsobu, jakým jsou v deliberativní 
diskusi (deliberaci) formulovány argumenty. Každý účastník deliberace formuluje racionální 
argumenty s ohledem na přesvědčení a preference ostatních ve stálé reflexi primární 
hodnoty občanské rovnosti. Hodnotové soudy jsou formovány jako výsledek deliberace, 
reflexe a sociálního učení. Využití deliberativního přístupu (skupinové diskuse či sociálního 
experimentu) tak umožnuje odstranit celou řadu teoreticko-medotologických problémů 
evaluace netržních dopadů politických opatření. 
 

Tento příspěvek vznikl v rámci řešení Výzkumného záměru  PEF MZLU v Brně MSM 
6215648904 Česká ekonomika v procesech integrace a globalizace a vývoj agrárního 
sektoru a sektoru služeb v nových podmínkách integrovaného agrárního trhu jako součást 
řešení Tematického směru 05: Sociálně ekonomické souvislosti trvale udržitelného 
multifunkčního zemědělství a opatření agrární a regionální politiky. 
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Regionalizace a predikce rozvoje venkovů mezi Brnem, 
Břeclaví a Znojmem  

Regionalization and Prediction of Future Development in 
Regions Situated Between the Towns of Brno, Břeclav and 

Znojmo  

Lukáš Nevěděl 

Abstrakt: 
Cílem příspěvku je seznámit účastníky konference s provedenou regionalizací venkovů mezi 
Brnem, Břeclaví a Znojmem. Regionalizace byla provedena na základě prací M. Hampla a 
kol. (1996a a 1996 b), dopravní dostupnosti, vývoje aktuálních i delších časových řad 
demografických ukazatelů jednotlivých obcí, na základě vývoje nezaměstnanosti a 
zaměstnanosti v obcích a sektorech v uvedeném území. 
Z výchozích dat byla primárně vytvořena typologie dle Evropské komise, která představovala 
meziprodukt. Vývoj v posledních letech lze charakterizovat především divergencí, a to i 
divergencí v rámci tak zdánlivě jednolitého venkovského území dle krajinného rázu, jakým je 
zkoumaný prostor. 
Divergentní procesy můžeme řešit pomocí vybraných přístupů. Přístup top-down (z centrální 
úrovně směrem do regionů) byl v současnosti nahrazen aktivitami bottom-up (ve smyslu 
mysli globálně, jednej lokálně, využij místní potenciál, vztahy a vazby). Ve venkovských 
územích se dnes prosazuje princip LEADER, který lze charakterizovat naplněním síťováním, 
inovacemi, rozvojem identit a jejich percepcí. 
Princip LEADER má podle informací dle podkladů pro přípravu Dohody o partnerství pro 
programové období 2014 – 2020 hrát velmi podstatnou roli v budoucnosti. Právě vnitřní 
aktivity měly vliv na druhou fázi regionalizace zkoumaného území, která je výstupem 
příspěvku. Závěrem je přiložena predikce možného budoucího vývoje v integrovanějších 
venkovských mikroregionech ve zkoumaném území. 

Klíčová slova: 
Regionalizace, predikce vývoje, venkov, LEADER 

Abstract: 
The aim of the present paper is to introduce the accomplished level of regionalization in 
regions situated between the towns of Brno, Břeclav, and Znojmo. The process of 
regionalization has been carried out on the basis on Hampl’s et al. (1996a, 1996b) work, 
transportation accessibility, the development of both current and long-term time series of 
individual communities’ demographic data, and the development of employment and 
unemployment rates in different economic sectors in the communities of the regions in 
question. 
As an intermediate product of the study, a typology based on the European Commission 
typology has been created using the initial dataset. Regionalization, polarization, disparity, 
and other related phenomena are some of the current issues awaiting serious in-depth 
inquiry. Divergence is probably the most salient characteristics of the development in the 
past few years; divergence can also be traced in the seemingly homogenous landscape of 
the regions in question. 
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Processes of divergence can be dealt with using several strategies. The top-down strategy 
(from the center to the regions) has recently been replaced with bottom-up strategies (“think 
globally, act locally”, or, in other words, make use of the local potential, ties and relations). 
The LEADER principle has been gaining more and more ground in the regions recently. This 
approach is best characterized by network realization, innovations, and the development and 
perception of identities. 
According to the materials provided for the preparation of Partnership Agreement for years 
2014-2020, the LEADER principle is expected to play an important role in the future. In fact, 
it was the internal activities that substantially influenced the second phase of regionalization 
in the given area, the progress and the result of which presents the core of this paper. 
Finally, the prediction of the possible future development is provided for some of the area’s 
more closely integrated microregions. 

Key words: 
Regionalization, prediction of future development, countryside, LEADER 

Úvod:  
Definovat venkov je velmi obtížné. Může být využita definice negativní, kdy venkovem je 

vše, co není městem a divočinou (viz Woods, 2005). Nastává ale komplikace s definováním 
obou předchozích termínů. Pro definici venkova se standardně využívají různé 
charakteristiky, indikátory a numerické hodnoty hustoty osídlení, maximální velikosti, 
spádovosti (centrality). Tyto kvantitativní ukazatele se v různých měřítcích značně liší, 
metody a metodiky vymezení venkova se vyvíjí a obtížně lze stanovit, zda - li je možné na 
základě indikátorů říci, co je venkovem a co nikoliv (Ira, 2003). 

Opačný postup, tj. definice pozitivní, má rovněž svá úskalí. Předpokládá, že venkovem 
je to území, kde se lidé cítí být venkovany, kde lidé řeknou, že mají náves a nikoliv náměstí; 
dává se tedy přednost sociologii, psychologii, tj. identitě (Paasi, 2003; Chromý – Janů, 2003; 
Kučera – Kuldová, 2006) a symbolům. Architekti případně hodnotí tvář vesnice a krajinný 
ráz. Uvedené pojetí může mít prostorové diskrepance, ale během posledních let mu rurální 
geografové, rurálními sociologové, behavirálními geografové a environmentalisté začínají 
dávat přednost (Binek et al., 2006). Kvantitativní charakteristika však nemůže být zcela 
vyloučena. 

Cíl: 
Cílem práce bylo provést regionalizaci dlouhodobě zkoumaného venkovského území 

(respektive území venkovů) mezi městy Brnem, Břeclaví a Znojmem dle dostupných dat. 
Z uvedených zjištění byla vytvořena regionalizace venkovů dle typologie Evropské komise 
(bude uvedena v řešení). 

 Po vzoru kulturního obratu v geografii ale autor nezůstal u cíle popsaného v předchozím 
odstavci. Kulturní obrat v geografii již v 70. letech minulého století upozorňoval, že postupy 
založené na analýze „tvrdých dat“ např. v ČR z Českého statistického úřadu (princip top-
down) jsou nedostatečné a je nutné na tyto předpoklady (polarizované regiony) aplikovat 
aktivity bottom-up (Blažek – Uhlíř, 2002).  

Proto byla zohledněna historie území a dále autor příspěvku prováděl dlouhodobě 
dotazníková šetření (Spišiak et al., 2002), rozhovory a následně i jednání ve focus groups a 
samotnou aktivní participaci mezi venkovským obyvatelstvem, podnikateli, neziskovou 
sférou, starosty, projektovými manažery a dalšími leadery a zjišťoval jejich mentální mapy 
území a percepce budoucího vývoje (Bradshah et al., 2001; Crang, 2005; Cloke at al., 2008). 
Autor příspěvku zkoumal stávající networking (Murdoch, 2000; De Rooij, 2006) mezi aktéry i 
dotčenými v obcích mezi Brnem, Břeclaví a Znojmem. 
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Metodika: 
Výchozí regionalizace byla provedena na základě časových řad demografických 

ukazatelů, a to od prvního sčítání po sčítání v roce 2001 a dále z časových řad každoročních 
demografických ukazatelů o porodnosti, úmrtnosti a migraci z dat Českého statistického 
úřadu. Dalším zdrojem informací byly hodnoty registrované míry nezaměstnanosti a data o 
vyjížďce a dojížďce, zaměstnanosti v jednotlivých sektorech (rovněž data Českého 
statistického úřadu), na základě kterých byla vypočtena mj. komplexní funkční velikost 
jednotlivých obcí a byly po vzoru socio-ekonomické regionalizace, kterou proslavil profesor 
Hampl (1996a, 1996b), definovány jednotlivá centra a jejich nodální regiony. Centra a 
nodální regiony byly dále verifikovány dopravní dostupností (Seidenglanz, 2007), 
akcesibilitou a daty z místní a obecní statistiky o vybavenosti jednotlivých obcí. Tento postup 
představoval práce dle klasické regional science. Plná data k úvodní fázi - viz: 
http://is.muni.cz/th/63908/prif_d?info=1;zpet=%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dnev%C4
%9Bd%C4%9Bl%20agenda:th%26start%3D1. 

Uvedená data byla triangulována kvalitativními metodami (Cloke at al., 2008). Klíčovým 
konceptem, který byl v této fázi využit, byl networking a vzájemné interakce leaderů i 
dotčených lidí. Vnitřní aktivity lidí lépe vyčistily výslednou regionalizaci a ukázaly možné 
směry rozvoje území. Právě vnitřní (endogenní) aktivity budou hrát v budoucím 
programovém období klíčovou roli v regionálním rozvoji mezi Brnem, Břeclaví a Znojmem. 

Řešení: 
Venkovské oblasti jsou charakteristické jedinečnými kulturními, hospodářskými 

a sociálními vazbami, zvláštními řemeslnými aktivitami a krajinnou rozmanitostí, což přináší 
kapacity pro další rozvoj. Podrobněji lze členit venkovské oblasti na příměstské, mezilehlé a 
odlehlé, což dokládá níže uvedený obrázek: 

 
Obr. 1: Regionalizace zkoumaného území dle metodiky Evropské komise 

Zdroj: vlastní zpracování 
 

Po provedení analýzy dostupných dat byla provedena dotazníková šetření, rozhovory, 
etnografická šetření až aktivní participace autora příspěvku se zaměstnanci, zaměstnavateli, 
starosty, mikroregionálními manažery, faráři a dalšími leadery či dotčenými ve zkoumaném 
území (obecně lidmi). Výsledky šetření jsou prezentovány na výše uvedeném odkaze. Tyto 
informace vedly k provedení aktuální finální regionalizace s definicí možných směrů vývoje 
ve zkoumaném území v aktuálním čase. 
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Ukázalo se, že velmi významný vliv na stávající regionalizaci mají historické události, 
které mají dlouhou setrvačnost. Klíčovou roli hraje i lokální identita a „zakořenění“. 
Agregované výsledky této regionalizace jsou uvedeny v následující kapitole příspěvku: 

Diskuse a závěr: 
Na základě výše popsaných cílů práce, metodiky a řešení byla definována níže uvedená 

území a jejich možný budoucí vývoj: 

 
Obr. 2: Regionalizace zkoumaného území po zohledn ění analýzy ve řejně 

dostupných údaj ů a po provedených kvalitativních šet řeních 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
A) Int egrovaná území Hanáckého Slovácka v č. Poho řelicka 
Suburbanizovaná území se budou stále více funkčně propojovat s městem Brnem. Lze 

zde očekávat sociálně – kulturní konflikty v rámci současné sociální stratifikace území, 
jejichž výsledky nemůžeme předem vhodně předikovat, přesto se lze domnívat, že místní 
lidé bez ohledu na to, zda budou přistěhovalí (aplikující koncept rurální idyly či pouhé 
ubytovny) nebo starousedlíci, se budou snažit udržovat venkovskou komunitu. Důležitým 
faktorem bude, zda zde budou chtít dlouhodoběji žít. Území bude využívat pozitivních efektů 
města Brna, bude ale dopravně a obslužně více zatíženo individuální i veřejnou dopravou. 

V území v současnosti chybí významnější plochy pro relaxaci – mimo Výhonu, případně 
lužních lesů. Místní budou pravděpodobně pro krátkodobou častou rekreaci hledat atrakce 
v blízkém okolí – Kounicko, Kraví Hora, Podluží, CHKO Pálava, případně v severním sektoru 
města Brna. Vzhledem k ekonomickému ocenění práce v Brně budou vyhledávat dražší 
nabídky bydlení. Zemědělská výroba bude pod tlakem řady jiných aktivit. 
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Tuto oblast tvoří dle obr. 2. Pohořelicko, Kounicko, Brněnsko, Cezava, hiát Cezava, 
Kloboucko a Hustopečsko s velmi slabými centry v Pohořelicích a Hustopečích. 

 
B) Podluží, Lednicko-valtický areál 
Lze předpokládat, že oblasti využijí kulturních aktivit, atraktivit území a sociálního 

kapitálu venkovských komunit. Území nabízí velmi zajímavé možnosti pro rekreaci a 
turizmus, takže lze očekávat rozvoj ubytovacích a stravovacích aktivit, volnočasových 
programů či marketingu (Lednice bude novým centrem cestovního ruchu), což přinese 
pracovní příležitosti místnímu obyvatelstvu a vyváží tak nabídky práce v městě Břeclavi, 
i když i ta je nyní částečně orientována jako významný dopravní uzel v České republice. 

Další pracovní možnosti přecházejí do sektoru (zde ne moc dobře placených) služeb; 
předpokládá se růst jazykové vybavenosti obyvatelstva díky turizmu. I nadále zde bude 
fungovat intenzivní zemědělská výroba a kvalitní průmyslová produkce, které jsou 
významným zaměstnavatelem a hráčem v rozvoji venkova a města Břeclavi. 

Tuto oblast tvoří Podluží a Lednicko-valtický areál s městem Břeclav jakožto centrem. 
 
C) Mikulovsko, Hrušovansko  
Kulturní kapitál je významně menší nežli v bodě B), přesto zbylá charakteristika 

odpovídá zkoumanému území. Pro obě území bude důležité zlepšení dopravní a technické 
infrastruktury. Mikulovsko bude těžit z rozvoje kulturní a rekreační zóny v Pasohlávkách 
(nový pól rozvoje), ač samotné Pasohlávky jsou na hranici s integrovaným územím 
Hanáckého Slovácka včetně Pohořelicka, které spáduje na město Brno. 

Tuto oblast tvoří Hrušovansko a Mikulovsko s centrem v městě Mikulově. 
 
D) Miroslavsko a úpatí Krumlovského lesa  
V oblasti bude nadále fungovat intenzivní zemědělská výroba, která je významným 

zaměstnavatelem a hráčem v rozvoji venkova. Obecným trendem bude prosazování kvality 
života a trvale udržitelného rozvoje území. 

Tuto oblast tvoří Miroslavsko a Moravskokrumlovsko-východ. 
 
E) Jevišovka, Dyje  
Jedná se o území v prozatímní spirále úpadku (ohroženo emigrací, stárnutím, absencí 

služeb, pracovních nabídek atp.). 
V rámci zkoumaného území se jedná o hospodářsky nejslabší území! 
Tuto oblast tvoří Jevišovka a Dyje. 
 
F) Znojemsko a Šatovsko  
V území je patrný efekt suburbanizace Znojma a efekt příhraničí, i když s chudým 

rakouským regionem. Existuje možnost případné integrace s příhraničím za účelem 
spolupráce. 

Tuto oblast tvoří Znojemsko a Šatovsko. 
 
Předkládaný příspěvek zohlednil aktéry na různých řádovostních úrovních (leadeři, 

starostové a lidé) a jejich zasíťování včetně percepce vývoje území. Důraz byl kladen na 
endogenní (vnitřní) rozvoj, což je plně v souladu s aktuálními trendy, které se projevily např. 
v definování Dohody o partnerství pro programové období 2014 – 2020. 
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Podpora malých a středních podniků v regionu –           
Tylex Letovice a.s., Letovice 

Support of small and medium-sized enterprises                                 
in the region – Tylex Letovice a.s., Letovice     

Josef Novák 

 

Abstrakt:  
Textilní výroba v malých a středních podnicích má v České republice, obzvláště pak 
v Jihomoravském regionu, dlouhou a bohatou tradici. Tento příspěvek se zabývá nejen 
historií jednoho z posledních textilních výrobců, ale především jeho vývojem po roce 1989 a 
na začátku 21. století. Cílem tohoto příspěvku je poukázat na úskalí, kterými musela 
společnost projít a která nadále doprovázejí českého výrobce v jeho snaze o přežití. Podpora 
státu a regionu, v jakékoliv formě, jsou a zůstanou i do budoucna potřebné a rozhodující. 

 

Klíčová slova:  
textilní výroba, vývoj, úskalí, malé a střední podniky, Jihomoravský region 

Abstract:  
Textile production in small and medium-sized enterprises in the Czech Republic, especially            
in the South Moravian region, has long and rich tradition. This paper addresses not only the 
history of one of the last textile manufacturers, but also the changes of 1989 and the 
beginning of the 21st century. The aim is to highlight the difficulties which the company had 
to pass and which continue to accompany the producer in his pursuit of survival. Support of 
the state and the region, in any form, are still and also remain in the future necessary and 
crucial. 

Key words:  
Textile production, development, difficulties, small and medium-sized enterprises, the South 
Moravian region 

Úvod  

1.1.              Význam MSP v regionech 
Mimořádné významnou součástí české ekonomiky jsou především malé a střední 

podniky (MSP). Jejich velmi zásadní sociální přínos je dán možností širokého a zcela 
samostatného uplatnění jedinců, jednotlivých občanů. Podnikatelé v MSP jsou odpovědni 
sami sobě a jsou tudíž přirozeně nuceni k optimálním výkonům. 

Význam MSP tkví dále v tom, že jejich činnost je bezprostředně spojena s místem 
podnikání, tj. s konkrétními regiony. Podnikatelé nejenže vytvářejí v příslušném regionu 
pracovní místa, ale napomáhají také v široké míře jeho rozvoji. MSP mají totiž ve srovnání   
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s velkými firmami daleko větší flexibilitu a jsou schopny rychle reagovat na nové vývojové 
trendy. Jsou iniciátory a autory velkého množství inovací. 

Mezi významné problémy, kterým v současné době MSP čelí, patří zejména:    
a) omezená možnost přístupu ke kapitálovým zdrojům                                                                      
b) výkyvy na trhu mají dopad než na podniky velké                                                                              
c) omezená možnost v zaměstnávání odborníků                                                                                     
d) nefunkční legislativa a její nepřehlednost                                                                                            
e) zhoršující se dostupnost finančních zdrojů a úvěrů                                                                             
f) omezená možnost účastnit se veřejných soutěží a získávání veřejných zakázek                                  
g) velmi malé šance účastnit se oblasti podnikání, kde je potřeba velká investice 

Strategie Evropa 2020 a všechny materiály, vypracované kompetentními českými 
orgány a institucemi, s dalším rozvojem a podporou MSP, jako jednou z priorit zvyšování 
konkurenceschopnosti ČR, nadále počítají a budou tento sektor, a potažmo i rozvoj regionů, 
podporovat. Nicméně shora uvedené problémy při podnikání MSP zůstávají, za stávající 
dluhové krize, stále v nezměněné platnosti. Nově se k nim řadí ta skutečnost, že MSP není 
umožněno ve větším měřítku zapojení do vědecko-výzkumných aktivit. Stalo se nešvarem, 
že veřejnoprávní instituce, včetně vysokých škol, pracují na zakázku velkých podniků a 
zahraničních klientů. Dalším neduhem je stále narůstající podíl MSP jako subdodavatelů 
zahraničních velkoproducentů. 

 

1.2.              Podpora malých a středních podniků 
Malé a střední podniky dnes hrají rozhodující roli v ekonomickém prostředí a růstu 

České republiky. Z tohoto důvodu je pro ně mimořádně důležitá jejích podpora jak se strany 
státu, tak i se strany regionů, ve kterých se tyto subjekty nacházejí.  

Podpora malých a středních podniků může být poskytnuta široké spektrum činností, 
např.: 
 projekty zaměřené na investice, 
 výchovu a vzdělávání ve vzdělávacích programech středních škol ukončených výučním 

listem, 
 zvyšování odbornosti dospělých, 
 hospodářské a technické poradenství, 
 projekty sdružení pro rozvoj MSP k posílení jejich postavení na trhu, 
 získávání informací o podnikání, 
 projekty výzkumu a vývoje, jejichž výsledky malí a střední podnikatelé využívají, 
 projekty v regionech se soustředěnou podporou státu a v ostatních regionech, jejichž 

podporování státem je žádoucí z jiných důvodů, 
 vytváření nových pracovních míst, 
 navazování kontaktů a spolupráce se zahraničními partnery, účast na výstavách 

a veletrzích, 
 zavedení systémů kvality produkce a řízení podniků,  
 projekty zaměřené na investice spojené s ochranou životního prostředí. 

 
Citované možnosti podpory mohou mít samozřejmě různé formy: 

 návratné finanční výpomoci, 
 dotace, 
 finančního příspěvku, 
 záruky, 
 úvěru se sníženou úrokovou sazbou. 

 
Mezi subjekty oprávněné podporu MSP poskytnout patří především: 
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 ministerstva, 
 agentura pro podporu podnikání a investic (Czechinvest), 
 česká agentura pro podporu obchodu (CzechTrade), 
 Design centrum ČR, 
 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. 
 

1.3.               Tradice textilní výroby v Jihomoravském regionu 
      Počátek historie textilního průmyslu na jižní Moravě se datuje od druhé poloviny          
18. století. V regionu postupně docházelo ke vzniku a rozvoji textilních manufaktur.  
Z dostupných pramenů lze doložit, že již v roce 1780 se na území dnešního Jihomoravského 
kraje nacházelo více než 20 textilních manufaktur. Během následující industrializace regionu 
se stalo Brno a okolí velmi významným centrem textilní výroby, zejména produktů na bázi 
vlny. Brno stalo významným centrem vlnařské výroby s odbytišti v řadě zemí Evropy včetně 
Turecka (ŠKVAŘIL, 1970). 
      V roce 1814 získalo Brno další primát, když zde byly do textilní výroby poprvé                  
v monarchii uvedeny i první parní stroje (ZŘÍDKAVESELÝ, 1993). Nebývalý rozkvět byl navíc 
v roce 1839 podpořen zprovozněním železniční tratě mezi Brnem a Vídní a brzy na to i 
výstavbou tratí směřujících z moravské metropole do všech ostatních směrů (ŠKVAŘIL, 
1970). 
       Textilní průmysl se v regionu jižné Moravy rozvíjel postupně a velmi rychlým tempem. 
S malými výjimkami, kterými byly ovlivněny buď krizovými, nebo válečnými událostmi, se 
Brno a okolí propracovávalo na přední místo v textilní výrobě v Československu. Ne 
nadarmo se oblast kolem Brna dočkala přívětivého názvu Moravský Manchester. 
        V roce 1989 patřil textilní průmysl v regionu mezi nejrozvinutější průmyslová odvětví a 
zaměstnával významnou část obyvatel regionu. Další vývoj tohoto odvětví je ilustrován na 
následujícím příkladu, který se zřejmě již opakovat nebude. Přechod ze socialismu do 
kapitalismu je s největší pravděpodobností historicky neopakovatelný. 
 

2.       Tylex Letovice a.s. – firma s 180 letou tradicí  
 
Bylo to před neuvěřitelnými 180 lety, kdy se poprvé daly do pohybu tajně dovezené 

stroje na výrobu tylu v Letovicích. Tím byl poprvé historicky porušen anglický monopol a 
Letovice se tak staly prvním místem na kontinentu, kde byla vybudována továrna na výrobu 
tohoto textilu. Výroba se od samého začátku potýkala s neuvěřitelnými překážkami, 
především pak s kvalifikovanou obsluhou na kontinentě zatím zcela neznámých strojů. 
Rovněž angličtí výrobci nezůstali chladnými a vyhlášenou cenovou válkou se snažili novou 
konkurenci zlikvidovat. Továrna postupně vzkvétala a na dlouhá desetiletí se stala nejen pro 
Letovice, ale pro široké okolí pracovní příležitostí. 

Značné komplikace nastaly rozpadem habsburské monarchie, kdy se narušily obchodní 
vztahy, a podstatným způsobem se propadl prodej výrobků firmy.  Následující hospodářská 
krize přinutila poprvé v historii firmy drasticky zrevidovat počet zaměstnanců. Produkce však 
zůstala ve svém základním sortimentu zachována. Ke změně dochází až po vypuknutí 2. 
světové války, kdy podstatná část výroby přešla na výrobu textilu pro vojenské účely. 

Po skončení války rodina majitele Letovice opustila, vedoucí představitelé firmy byli 
usvědčeni z kolaborace a podnik byl na základě Benešových dekretů znárodněn. Výroba 
v následujících letech a v roce 1965 dosáhla dokonce šestinásobku v porovnání s výrobou 
z roku 1938. Výroba i nadále rostla, což si vynutilo další investice hlavně v sedmdesátých 
letech, přičemž poslední velká výstavba se realizovala v období 1975-1980. 

Novodobý příběh Tylexu po roce 1989 je příběhem opačným, o zmenšování a 
zmenšování až do podoby dnešní. Dnes je Tylex spíše malá, než střední firma. 
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Zajímavým pohledem je i vývoj počtu pracovníků. Před rokem 1989 měl Tylex 1 700 lidí. 
Patřil do skupiny textilních firem pod GŘ Pletařského průmyslu v Písku. Výrobní program byl 
záclony, krajky, výšivky a prošívky a dětské punčochové kalhoty. Produkce představovala 
více než 20 milionů metrů čtverečních záclonovin, krajek, krajkovin a výšivek ročně, 
určených zejména na československý trh, ale i do zahraničí – Anglie, Německa a severských 
zemí prostřednictvím PZO Centrotex.  ( dnes jsou to 2,5 mil.m2 ) Výroba dětských 
punčochových kalhot (klasických hnědých se švem) v závodě Podivín na Moravě pokrývala 
velkou část tuzemské poptávky. Výroba proševů na výrobu dětských „oteplovaček“ se 
exportovala v plném rozsahu do bývalého SSSR.  

Na konci 80. let došlo k rozsáhlé, zásadní investici – výrobní haly, technologie 
zušlechťování, kotelna a další. Tylex měl velké zázemí  - výchova vlastních učňů, jesle, 
školka, lékaři, stravování, rekreační zařízení,…  

Tylex byl zainvestován a byl v dané době jedním z pilířů zaměstnanosti v Letovicích a 
širším okolí.  

Takto vyzbrojen vstoupil do roku velkých celospolečenských změn 1990. Nezbytné 
personální změny proběhly a Tylex vykročil na práh nové doby. Ti, kdo jej v té době vedli, 
neměli žádné zkušenosti z vyspělého světa – v dobrém i špatné smyslu.  Proběhla rychlá 
transformace na státní a.s. Výroba a prodej běžel zatím bezproblémově jako dříve. Celistvost 
společnosti zůstala zachována, žádné restituční nároky nebyly, neboť veškerý majetek patřil 
státu.  

Léta 1990 – 1996 lze charakterizovat jako dobu vysoké konjunktury. Tylex získal do 
vínku dvě přechodné výhody, a to jako exportující firma velkou devalvaci měny v roce 1991 a 
změnu obratové daně na DPH v roce 1993.  Dosahoval vysokých tržeb v řádu 500 mil.Kč a 
zisků až 80 mil.Kč. Vedení Tylexu pracovalo spolehlivě a čestně hospodařilo s tímto státním 
majetkem. Z realizovaných zisků byly opraveny budovy s citem pro tehdejší  160 letou 
historii. Na rozšíření a modernizací výroby byly zakoupeny nové stroje a zařízení.  Vedení si 
však kladlo otázku, proč není o tak prosperující firmu zájem za strany zahraničních investorů. 
Prodány byly v té době úspěšně Rakona, Škoda Auto, vodárenské, energetické společnosti, 
odpadové hospodářství atd. Nikoho nenapadlo a nikdo si nedokázal představit, že 
prosperující textilní výroba v Čechách nebude mít v dalších letech na růžích ustláno, že bude 
obrazně řečeno „hozena přes palubu“. Nikoho z nevědomých nenapadlo, že chytří 
zahraniční investoři si vybírají to, co je dlouhodobě perspektivní. Tak se také stalo.  

Tylexu bylo tudíž přisouzeno vstoupit v roce 1993 do kupónové privatizace. V prvních 
letech se vedení zodpovídalo novým neznámým investorům, kteří o textilu, až na výjimky, 
neměli vůbec žádné ponětí. Všichni si libovali a divili se, že tehdejší vedení firmy má tak 
nízké platy a nepožaduje, v té době žádné tolik populární další benefity.  

Postupně Tylex nahospodařil slušné jmění, které mu dovolilo, aby v letech 1996 – 1998 
realizoval velké nezbytné ekologické investice a nakoupil další moderní stroje. Nicméně 
v této době již obrat začal klesat, což bohužel nikoho nevyburcovalo k tomu, aby se příčinami 
poklesu zabýval. Tučná léta a nezkušenost vykonaly své.  

V roce 1998 se po 10 letech v kapitalismu začaly projevovat první příznaky globalizace 
podnikatelského prostředí se všemi chybami z této originální situace v Československu. 
Houstla síť houževnatých a nikým nekontrolovaných vietnamských tržnic a obchodů, jako 
atomový mrak se Evropou valily dovozy laciného zboží z Číny.  Pro nezájem v severských 
zemích se nevratně zastavila výroba na 100 let starých a stále spolehlivých strojích na 
výrobu bavlněných krajek a záclon. Rozpadl se trh ve východní Evropě. Systém monopolu 
zahraničního obchodu definitivně skončil, rozpuštěn byl i PZO Centrotex. Tylex musel 
okamžitě převzít export do vlastní režie, a to bez předchozích dostatečných zkušeností a 
potřebných zahraničně obchodních znalostí. 

V této etapě plných dramatických změn, vstupuje do hry nový majitel. Nastoleny byly 
velkolepé rozvojové plány do budoucna. Vedení podniku bylo, včetně generálního ředitele, 
vyměněno. Bylo nutno postupovat, jak kázala doba, zcela moderním (v té době módním) 
způsobem. Na základě teoretických marketingových pouček (nutno dodat v té době již 
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překonaných) a značně necitlivou personální politikou, se vedení firmy podařilo poškodit 
nevratně vazby na trhu a významně zhoršit firemní kulturu. Nadešlo období velkých 
necitlivých experimentů, vytváření nových podnikových struktur a funkcí. Vše staré bylo 
najednou špatné. Rozumné rozvojové plány zůstaly jen na papíře. Tylex pak s odstupem 
času zjistil, že prioritou nového majitele byla především jeho dobrá finanční kondice. 
Zanechal tak v roce 2000 Tylex jako prohranou zástavu u ČSOB s mnohem menším 
objemem zdrojů. 

Za této situace koupil Tylex další nový majitel. V letech 2000 – 2004 se podařilo již 
značně zmenšenou a v aktivitách okleštěnou firmu restrukturalizovat a dosáhnout zpět 
ziskového hospodaření. V následujících letech i v Tylexu v plném rozsahu zafungovala 
celosvětová entusiastická atmosféra: „ je dobře a bude a musí být ještě lépe“. Poučení z let 
minulých se nekonalo. V důsledku toho se enormní investice střetly v roce 2007 s počínající 
hospodářskou krizí. Tylex se dostal do nerovného závodu v přizpůsobování svých aktivit 
prudce klesající poptávkou na trhu, výrazně podporovanou hysterickou mediální kampaní.  
Dochází k prudkému poklesu tržeb a k výraznému poklesu disponibilních bankovních zdrojů.  

 

Stav zaměstnanců Tylex a.s.              
1997 - 2008

 
 
Léta 2008 – 2012 lze charakterizovat doslova jako boj o přežití. Vyvstala otázka, kterou 

v historii firmy nebyl zatím nikdo nucen řešit. Dokáže se Tylex vyrovnat s dlouhodobým 
poklesem tržeb. Bude firma schopna drasticky redukovat náklady tak, aby byla schopna 
splatit své nemalé závazky a zvrátit chod firmy opět k ziskovému hospodaření?  

Aktuální tržby jsou 100 mil. Kč, počet zaměstnanců čítá 100 lidí. Firma dále vyrábí a 
exportuje. I nadále má velkou odpovědnost, stovka zaměstnanců, to je 100 lidských osudů, 
pro které se Tylex snaží zajistit práci v této době, kdy Evropa po dlouhé době procitla 
z opojení posledních 20 let, z toho, že „ je dobře a bude ještě lépe“. Bohužel na většinu 
podpory MSP Tylex nedosáhne, protože drtivá většina nabízených aktivit je za úplatu. A 
volné finanční prostředky společnosti chybí! Dokonce se v některých případech může zdát, 
že státní orgány jsou vůči malým a středním podnikům daleko přísnější než k podnikům 
velkým, především vůči těm, kde je silný zahraniční kapitál. 

Nacházíme se na konci neopakovatelných 20 let nové éry rozvoje hospodářství v ČR. 
Víme mnohem více, ale jen z toho co jsme měli udělat jinak v minulosti. Nevíme zase nic 
z toho,  jak se správně zachovat do budoucnosti.  
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Shrnutí:  
Jedno z důležitých poselství po všech, draze zaplacených, zkušenostech by mělo být, že 

je třeba podporovat a rozvíjet vlastní výrobu v zemi, zachovat a všemožně podporovat 
tradiční výrobu v regionech. Dát lidem práci, chránit historické hodnoty, chovat se moudře, 
neklást podnikání nesčetné byrokratické překážky a nevzhlížet ke globalizaci jako synonymu 
3. tisíciletí.  Je nevyhnutelné zvýšit zájem o regionální výrobky a vzbudit ve spotřebitelích 
dostatečnou míru pocitu příslušnosti k zemi a regionu tak, jak je tomu např. v Polsku nebo v 
Německu. V tomto směru bude zřejmě pomoc státu a regionálních institucí nevyhnutelná. 
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Analýza migračního pohybu obyvatelstva Olomouckého 
kraje 

 

Analysis of the migration movement in the Olomouc 
region 

Milan Palát 

 

Abstrakt 
Příspěvek je zaměřen na analýzu vývoje migračního pohybu obyvatelstva Olomouckého 

kraje. Ve sledovaném období 2003–2011 je saldo migrace je kladné. Projekce budoucího 
vývoje pohybu obyvatelstva byla stanovena pomocí statistických metod časových řad. Práce 
obsahuje popisné charakteristiky přistěhovalých a vystěhovalých do Olomouckého kraje a 
analýzu migračního pohybu dle pohlaví, okresů a věkové struktury. V průběhu roku 2012 
dojde v Olomouckém kraji ke snížení počtu přistěhovalých a vystěhovalých. Největší počet 
obyvatel se dlouhodobě stěhuje do okresu Olomouc.   

Klíčová slova 
region, demografie, obyvatelstvo, demografické ukazatele, migrace 

Abstract 
The paper is aimed at the migration development analysis of the Olomouc region. In the 

reference period 2003–2011 the balance of migration is positive. The projection of further 
development of population movement was estimated using the statistical methods of time 
series. The descriptive characteristics of immigrants and emigrants in the Olomouc region 
and the analyses of migration by sex, districts and age structure are part of this paper. In 
2012 a decrease is expected in the number of immigrants and emigrants in the Olomouc 
region. The highest number of inhabitants is moving to the Olomouc district in the long term. 

Key words 
region, demography, population, demographic indicators, migration  

 

Úvod  
Zabezpečení rovnoměrného rozvoje regionů a snižování disparit mezi jednotlivými 

regiony patří k hlavním cílům regionální politiky nejen v České republice, ale i v celé 
Evropské unii. Předpokladem stanovení vhodných nástrojů regionální politiky je objektivizace 
regionálních disparit na různých úrovních vymezení regionů. 

Jednotlivé mikroregiony se vyvíjí nerovnoměrně, je proto nezbytné zajistit,  
zda rozdíly mezi mikroregiony nepřekročily určitou hranici. Tyto disparity se snaží stát 
kompenzovat prostřednictvím dotací z fondů Evropské Unie. Dotace jsou jednotlivým 
regionům připisovány na základě provedené analýzy hodnot ukazatelů demografické a 
ekonomické úrovně. Výsledky uvedené v příspěvku jsou dílčím výstupem projektu MMR č. 
WD-57-07-1 „Možnosti řešení disparit mezi vybranými regiony“. 

195



Materiál a metodika 
Cílem práce je analýza migračního pohybu obyvatelstva Olomouckého kraje ve 

sledovaném období let 1991–2010. V tomto období jsou analyzovány demografické 
ukazatele charakterizující migraci. Časové řady demografických ukazatelů byly vyrovnány 
vhodnými regresními funkcemi (Palát, 2008, 2009, 2011; Palát, Maca 2004, 2005). Zdrojem 
dat byla databáze Českého statistického úřadu, dostupná na internetových www.czso.cz. 

Výsledky a diskuse 
Počet přistěhovalých a vystěhovalých je v jednotlivých letech referenčního období 1991-

2010 poměrně vyrovnaný (Obr. 1).  Nejvýraznější rozdíl mezi počtem přistěhovalých a 
vystěhovalých byl zaznamenán v roce 2007, kdy se do Olomouckého kraje přistěhovalo 
6 983 obyvatel a vystěhovalo se 5 559 obyvatel. Hodnota migračního salda se rovná 1 424 a 
je nejvyšší hodnotou ve sledovaném období. Podobně v roce 1992 je hodnota migračního 
salda 1 157. Migrační pohyb je poměrně vyrovnaný, migrační saldo kolísá v blízkosti 
nulových hodnot. Výrazným výkyvem je již zmíněná hodnota migračního salda v roce 2007.   

 

 
Obr. 1: Vývoj migračního pohybu obyvatelstva a migračního salda v Olomouckém 

kraji (zdroj: data ČSÚ, vlastní výpočty) 
 

Pokud čtvrtletní hodnoty proložíme trendovou funkcí, můžeme předpovědět budoucí 
hodnoty přistěhovalých (Obr. 2). Časová řada byla vyrovnána pomocí paraboly, tvaru:  
yt =1 280,01 –  6,74t – 1,05t2. Index korelace je roven 0,42.  
Přepokládané hodnoty přistěhovalých do Olomouckého kraje jsou pro  čtyři čtvrtletí 2012: 
první čtvrtletí 794, druhé čtvrtletí 748l, třetí čtvrtletí 699 a čtvrté čtvrtletí 648 obyvatel. 

 
Obr. 2: Trend přistěhovalých v letech 2003 až 2011 v Olomouckém kraji (zdroj: data 

ČSÚ, vlastní výpočty) 
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Časová řada počtu vystěhovalých obyvatel byla vyrovnána taktéž pomocí paraboly 
tvaru: yt = 1231,19 – 3,52t – 0,63t2. (Obr. 3). Index korelace je roven 0,44.    Předpokládané 
počty vystěhovalých obyvatel pak pro jednotlivá čtvrtletí roku 2012 činí: pro první čtvrtletí 
949, pro druhé čtvrtletí 922, pro třetí 893 a pro čtvrté čtvrtletí 863 obyvatel. 

 

 
Obr. 3: Trend vystěhovalých v letech 2003 až 2011 v Olomouckém kraji (zdroj: data 

ČSÚ, vlastní výpočty) 
 
Absolutní přírůstky přistěhovalých, resp. vystěhovalých v Olomouckém kraji v letech 

1992 až 2010 uvádí Obr. 4 a Obr. 5. 
 

 
Obr. 4: Absolutní přírůstky přistěhovalých v letech 1992 až 2010 v Olomouckém 

kraji (zdroj: data ČSÚ, vlastní výpočty) 
 

 
Obr. 5: Absolutní přírůstky vystěhovalých v letech 1991 až 2010 v Olomouckém 

kraji (zdroj: data ČSÚ, vlastní výpočty) 

Přistěhovalí a vystěhovalí dle pohlaví 
Podíl  přistěhovalých  mužů a žen do Olomouckého kraje je relativně vyrovnaný (Obr. 

6). Pouze v roce 2007 je podíl přistěhovalých mužů  mírně vyšší než žen. V tomto roce se do 
Olomouckého kraje přistěhovalo 4 046 mužů oproti 2 937 ženám. 
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Obr. 6: Podíl přistěhovalých mužů a žen v letech 2004 až 2011 v Olomouckém kraji 

(zdroj: data ČSÚ, vlastní výpočty) 
 
Podíl vystěhovalých mužů a žen je podobně jako v předchozí situaci vyrovnaný (Obr. 7). 

K nejmenšímu rozdílu mezi počtem vystěhovalých mužů a žen došlo v roce 2008, kdy se 
z Olomouckého kraje vystěhovalo o 13 žen více než mužů. 

 

 
Obr. 7: Podíl vystěhovalých mužů a žen v letech 2004 až 2011 v Olomouckém kraji 

(zdroj: data ČSÚ, vlastní výpočty) 

 
Přistěhovalí a vystěhovalí dle okresů  

Do Olomouckého kraje patří pět okresů: Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a 
Šumperk. Počet obyvatel přistěhovalých v letech 2004 až 2011 do jednotlivých okresů je 
přímo úměrný počtu obyvatel žijících v těchto okresech Olomouckého kraje.  Do okresu 
Olomouc, ve kterém sídlí okresní město, se v průběhu let 2004 až 2011 přistěhovalo 19 781 
obyvatel, z toho 9893 mužů a 9 888 žen. Jedná se o nejvyrovnanější rozdíl mezi 
přistěhovalými muži a ženami ve sledovaném období (Obr. 8). 

 
Obr. 8: Počet přistěhovalých dle okresů v letech 2004 až 2011 (zdroj: data ČSÚ, 

vlastní výpočty) 
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Nejvíce obyvatel se ve sledovaném období vystěhovalo v okresu Olomouc (Obr. 9), 
konkrétně 17 799, počet přistěhovalých činil 19 781 (Tabulka 1). Hodnota migračního salda 
odpovídá hodnotě 1 982 a udává, že ve sledovaném období počet obyvatel okresu Olomouc 
vzrostl vlivem stěhování obyvatel o 1 982 osob (Obr. 9).  

Tab. 1:  Migrační saldo přistěhovalých a vystěhovalých v letech 2004 až 2011 

Okresy Přistěhovalí Vystěhovalí Migrační 
saldo 

Jeseník 3 633 4 714 -1 081 
Olomouc 19 781 17 799 1 982 
Prostějov 9 417 8 056 1 361 
Přerov 11 820 12 555 -735 
Šumperk 7 315 9 066 -1 751 

Zdroj: data ČSÚ, vlastní výpočty 
 

 
Obr. 9: Počet vystěhovalých dle okresů v letech 2004 až 2011 (zdroj: data ČSÚ, 

vlastní výpočty) 

Přistěhovalí a vystěhovalí dle věkové struktury  
Za účelem analýzy stěhování obyvatelstva podle věkové struktury, bylo obyvatelstvo 

rozděleno do tří skupin podle tzv. ekonomických hranic: věku: 0–14 předproduktivní věk, 15–
64 produktivní věk, 65 a více postproduktivní věk. 

Z tabulky 2 vyplývá, že v letech 2004 až 2010 se do Olomouckého kraje přistěhovalo 
nejvíce osob v produktivním věku. V procentním zastoupení je tato skutečnost zobrazena 
v Obr. 10. Lze předpokládat, že vysoké hodnoty přistěhovalých do Olomouckého kraje 
v produktivním věku zaznamenávají stěhovaní obyvatelstva za prací, případně za účelem 
studia nebo sňatku. Druhou nejpočetnější skupinou přistěhovalých do Olomouckého kraje ve 
sledovaném období jsou přistěhovalí v předproduktivním věku, kteří se pravděpodobně 
stěhují v závislosti na svých rodičích. 
Tab. 2: Přistěhovalí dle věkové struktury v Olomouckém kraji v letech 2004 až 2010 

Roky Celkem 0–14 15–64 65 a více let 

2004 4 273 600 3 467 206 

2005 4 471 650 3 583 238 

2006 5 201 700 4 297 204 

2007 6 983 742 6 015 226 

2008 4 554 680 3 695 179 

2009 3 822 696 2 943 183 
2010 4 000 731 3 023 246 

Zdroj: data ČSÚ, vlastní výpočty 
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Obr. 10: Podíl přistěhovalých dle věkové struktury v Olomouckém kraji v letech 

2004 až 2010 (zdroj: data ČSÚ, vlastní výpočty) 
Z Olomouckého kraje se ve sledovaném období vystěhovalo nejvíce obyvatel 

v produktivním věku, následováni byli obyvateli ve věku předproduktivním (Tab. 3, Obr. 11). 
Tab. 3: Vystěhovalí dle věkové struktury v Olomouckém kraji v letech 2004 až 2010 

Roky Celkem 0–14 15–64 65 a více let 

2004 5 088 614 4 294 180 

2005 4 437 629 3 567 241 

2006 4 598 653 3 728 217 

2007 5 559 735 4 604 220 

2008 4 893 751 3 965 177 

2009 4 347 648 3 503 196 

2010 4 534 776 3 550 208 
Zdroj: data ČSÚ, vlastní výpočty 

 
Obr. 11: Podíl přistěhovalých dle věkové struktury v Olomouckém kraji v letech 

2004 až 2010 (Zdroj: data ČSÚ, vlastní výpočty) 
 

Shrnutí:  
Nejvíce obyvatel se v rámci Olomouckého kraje přestěhovalo v roce 2007. Důvodem 

vysokého migračního salda je podle Českého statistického úřadu zahraniční stěhování. 
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V roce 2007 se do Olomouckého kraje ze zahraničí přistěhovalo 3 451 osob. Největší podíl 
připadal na osoby z Ukrajiny (43,1%) a Slovenska (16,0%).   

Ze záporné hodnoty průměrného absolutního přírůstku přistěhovalých vyplývá, že ve 
sledovaném období, tedy v průběhu let 1991až 2010, se počet přistěhovalých snížil. Na 
základě průběhu trendu přistěhovalých můžeme i v roce 2012 předpokládat snížení počtu 
přistěhovalých do Olomouckého kraje. Na konci roku 2012 by se měl počet přistěhovalých 
rovnat 648 osobám, což je o 191 přistěhovalých osob méně než na konci roku 2011. A 
zároveň je tento počet osob nejmenší za posledních deset let. 

Trend migračního salda obyvatelstva Olomouckého kraje se odvíjí od počtu 
přistěhovalých a vystěhovalých. V průběhu roku 2012 by měla hodnota migračního salda růst 
směrem k záporným hodnotám. Na konci roku 2012 dosáhne podle výpočtů hodnoty –215 
obyvatel. Hodnota migračního salda pro rok 2012, vypočtená součtem jednotlivých čtvrtletí 
daného roku, se rovná –738.  

Z výsledků provedené analýzy tedy vyplývá, že do Olomouckého kraje se od roku 2003 
do roku 2011přistěhovalo celkem  41 984 osob a vystěhovalo se z něj 41 861 osob. Migrační 
saldo má hodnotu 123. Počet přistěhovalých do Olomouckého kraje je tedy o 123 osob vyšší 
než počet vystěhovalých. V posledních třech letech (od roku 2008) je však migrační saldo 
záporné a tento trend by měl podle výpočtů pokračovat i v roce 2012. 

Pokud se zaměříme na analýzu migrace podle pohlaví, do Olomouckého kraje se více 
stěhují zpravidla muži než ženy. Hodnoty vystěhovalých podle pohlaví ukazují, že podíl 
vystěhovalých mužů a žen je téměř vyrovnaný. 

Nejvíce osob se v letech 2004 až 2011 stěhovalo do okresu Olomouc. Důsledkem je 
pravděpodobně fakt, že v tomto okresu sídlí okresní město a přistěhovalé osoby zde snáze 
získají například zaměstnání. Nejméně obyvatel se ve sledovaném  

Z celkového počtu osob, které se v jednotlivých letech sledovaného období do 
Olomouckého kraje přistěhovaly nebo vystěhovaly, bylo více než 90% v produktivním věku.  
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Makroekonomické a mikroekonomické přínosy a náklady 
pracovní migrace v Evropě 

Macroeconomic and microeconomic benefits and costs of 
labour migration in Europe 

Milan Palát 

 

Abstrakt 
Cílem příspěvku je vyhodnocení situace výzkumu v oblasti mezinárodní migrace, jejích 
ekonomických vazeb a identifikace jejích makroekonomických i mikroekonomických přínosů 
a nákladů. Příliv zahraničních pracovníků do ekonomiky zvyšuje nabídku práce v přijímající 
zemi. Zvýšení nabídky práce plynoucí ze zvýšené imigrace může brzdit inflační tendence 
u mezd. Mírné mzdové tlaky a nízké inflační tendence obecně představují vhodné 
hospodářské prostředí pro politiky centrálních bank s nízkými úrokovými sazbami, které 
podporují investice a ekonomický růst. Nižší mzdy vedou ke snížení výrobních nákladů, 
a tedy potenciálně též ke snížení maloobchodních cen zboží a služeb pro konečné 
spotřebitele. Následky imigrace mnohou ovšem být velmi široké a nelze je omezovat jen na 
problémy růstu a produktivity, ale je třeba je posuzovat v širším ekonomickém a sociálně-
kulturním kontextu. Závisí též na stupni integrace imigrantů do majoritní společnosti, na jejich 
schopnost vypořádat se s různými ekonomickými, kulturními a společenskými konvencemi či 
zvyklostmi v cílové zemi. 

Klíčová slova 
pracovní migrace, ekonomický růst, nabídka práce, ekonomické dopady 

Abstract 
The aim of the paper is to evaluate the situation of research in the field of international 
migration and its economic ties and identification of its macroeconomic and microeconomic 
benefits and costs. The influx of foreign workers into the economy increases the supply of 
labour in the host country. Increasing labour supply resulting from increased immigration may 
hamper inflationary tendency for wages. Moderate wage pressures and low inflationary 
tendencies are generally suitable economic environment for the policies of central banks at 
low interest rates to support investment and economic growth. Lower wages lead to lower 
production costs, and therefore potentially also to reduce retail prices of goods and services 
for final consumers. However, the consequences of immigration can be very broad and are 
not limited to problems of growth and productivity, but should be considered in the broader 
economic and socio-cultural context. It depends also on the degree of integration of 
immigrants into mainstream society, their ability to deal with different economic, cultural and 
social conventions or practices in the target country. 

Key words 
labour migration, economic growth, labour supply, economic impacts 
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Úvod 
Nedostatek pracovních sil v západní Evropě do značné míry ovlivnil mezinárodní 

migrační vzorce v Evropě v druhé polovině 20. století. Hospodářský růst v těchto zemích 
vedl k vysoké poptávce po manuální práci, k poptávce, kterou nebylo možno uspokojit 
s pomocí domácí pracovní síly. Mezi různými motivy, které tvoří základ mezinárodní migrace, 
můžeme zmínit pracovní, rodinnou, zpětnou či azylovou migraci. Můžeme také rozlišovat 
migraci za účelem studia, důchodu či zdravotní péče. Důchodová migrace nastává poměrně 
v malém měřítku. Studium a zdravotní migrace mají většinou kratší trvání. Pracovní migrace 
může být rozdělena na nízko kvalifikovanou a vysoce kvalifikovanou. Rodinnou migraci lze 
dělit na slučování rozdělených rodin a založení rodiny. Slučování rodiny je poté migrace 
člena rodiny bývalého migranta, jehož rodinné vazby s tímto bývalým migrantem existovaly 
již před jeho migrací. Založení rodiny je migrace za účelem manželství nebo soužití, např. 
s bývalým migrantem nebo jeho potomky (Sprangers, 1995). Cílem příspěvku je 
vyhodnocení situace výzkumu v oblasti mezinárodní migrace, jejích ekonomických vazeb 
a identifikace jejích makroekonomických i mikroekonomických přínosů a nákladů. To je 
provedeno na základě analýzy vývoje mezinárodní migrace v Evropské unii s důrazem na 
pracovní migraci. Migraci můžeme rozlišit na legální a nelegální. Zdaleka největší část 
nelegální migrace se týká pracovní migrace. Poptávka po nelegální práci, která je 
determinována rozsahem stínové ekonomiky, je pravděpodobně nejdůležitějším faktorem 
tohoto typu migrace. Analýzy v oblasti nelegální migrace jsou problematické z důvodu téměř 
naprosto úplné absenci údajů o tomto druhu migrace a jejích možných určujících faktorech, 
proto jí není v tomto příspěvku věnován samostatný prostor.  

Výzkum v oblasti mezinárodní migrace a jeho ekonomické souvislosti 
Po delší přetržce ve výzkumu v oblasti migrace v Evropě způsobené politickým 

rozdělením Evropy po druhé světové válce se znovu objevují diskuze o vlivu vysoce a nízko-
kvalifikované migrace pro další hospodářský vývoj. Výzkum se zabývá studiem mezinárodní 
migrace s ohledem na hospodářský vývoj, předmětem zájmu je empirická analýza velikosti 
a struktury migračních pohybů, jejich funkce na pracovním trhu, vztah ke stárnutí, strukturální 
závislosti a komparativní výzkum, který identifikuje podobné znaky a rozdíly mezi 
jednotlivými zeměmi. Přestože migrace nikdy nepatřila mezi nejrozsáhlejší studované složky 
makroekonomických analýz trhu práce, počet dostupných studií ohledně (mezinárodní) 
migrace je značný. Stávající teorie mezinárodní migrace navrhují různé potenciální 
prediktory mezinárodní migrace. Ovšem pokusy usilující měřit vliv více ukazatelů na 
mezinárodní migraci vycházející z konkurenčních nebo koexistujících teorií jsou vzácné 
(Massey a kol., 1994).  

Podle Massey a kol. (1998) velká část literatury o mezinárodní migraci v severní 
Americe není empirická. Studie často nepřekračují rámec polemických argumentů či 
teoretických diskursů. Ty studie, které jsou empirické, bývají popisné a mají omezené použití 
pro testování teorií. Massey a kol. (1998) navíc tvrdí, že evropská literatura obsahuje ještě 
méně empirického výzkumu, který je teoreticky relevantní. Tato zřejmá mezera by měla být 
zaplněna důkladným studiem ekonomických teorií a teorií migrace. Podle Massey a kol. 
(1998) existují dva hlavní důvody odpovědné za tento žalostný stav věcí. Za prvé, 
reprezentativní údaje o mezinárodní migraci jsou vzácné. Rozsah tohoto problému je větší 
v Evropě než v severní Americe, kdy ve srovnání s tradičními imigračními zeměmi, mají 
mnohé evropské země jen nedávnou historii sběru a zveřejňování dat ohledně mezinárodní 
migrace. To je jedním z podstatných důvodů, proč evropské studie mají méně empirického 
výzkumu, který je teoreticky relevantní. Za druhé, výzkum mezinárodní migrace doposud 
postrádá určitý obecně uznávaný teoretický rámec, který by usnadnil akumulaci znalostí. 

Teprve nedávno byla mezinárodní migrace zařazena do prognóz obyvatelstva jako 
samostatný faktor. Van Nimwegen a van der Erf (2010) uvádějí tři důvody, proč mezinárodní 
migrace hrála podřadnou roli i v demografických projekcích. Za prvé zmiňují, že důležitou roli 
hraje omezená dostupnost časových řad. Také tvrdí, že nevyzpytatelný charakter časových 
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řad mezinárodní migrace dělá z projekcí této komponenty velmi riskantní podnik. A nakonec 
argumentují, že citlivost mezinárodní migrace, a to jak ve veřejném mínění i populačních 
politikách, může způsobit výhrady k užití mezinárodní migrace v projekcích. Kromě toho, že 
je důležitou součástí celkové populační změny, mezinárodní migrace je rovněž důležitá pro 
populační prognózy, neboť může mít vliv na přirozený přírůstek populace, a to jak 
v imigračních tak i v emigračních zemích. Přítomnost populací migrantů například často 
pozitivně ovlivňuje přirozený populační přírůstek, neboť věková specifika i celkové míry 
plodnosti migrantů jsou obvykle vyšší než u původního obyvatelstva. 

Ekonomické přínosy a náklady pracovní migrace 
Mezinárodní migrace má významné dopady na hospodářský život v přijímajících 

i vysílajících zemích. Příkladem mohou být mezinárodní migranti, jejichž pracovní participace 
v některých odvětvích průmyslu snižuje nedostatek pracovních sil a přispívá 
k hospodářskému růstu v přijímajících zemích (Gieseck a kol., 1995). Mezinárodní migrace 
může také změnit životní styl obyvatelstva v přijímajících zemích. Změny životního stylu 
mohou mít dopad na hospodářský vývoj v přijímajících zemích, pokud budou zahrnovat 
změny v návycích ohledně úspor a spotřeby či a forem investic (Frey a Mammey, 1996; 
MaCurdy a kol., 1998). Důsledky mezinárodní migrace pro společenský a hospodářský život 
v přijímajících i vysílajících zemích by neměly být podceňovány. Vzhledem k významu 
mezinárodní migrace v evropské populační dynamice, je velmi důležité studovat faktory, 
které determinují mezinárodní migraci v obdobích ekonomického rozmachu a i v době 
hospodářských krizí. Navíc mohou získané postřehy přispět i k lepším migračním projekcím, 
což může vést k lepším predikcím počtu obyvatel.  

Zvyšující se rozsah pracovní migrace v posledních letech činí diskusi o hospodářských 
a sociálních nákladech a přínosech migrace pracovních sil velmi aktuálním tématem mezi 
ekonomy a politiky. Zvýšení míry čisté migrace může mít významný vliv na trh práce 
přijímajících zemí í zemí původu a další makroekonomické dopady na proměnné jako jsou 
ekonomický růst, nezaměstnanost atd. Imigrace přináší ekonomické přínosy pro přijímající 
země, neboť přistěhovalci jsou často více ekonomicky aktivní než místní obyvatelstvo, jsou 
ochotni přijmout méně atraktivní pracovní pozice, pracovat za nižší mzdu nebo se spokojit se 
ztíženými pracovními podmínkami. To může přispívat k růstu produktivity práce, rozvoji 
podnikání a ekonomickému růstu. Skutečné ekonomické dopady imigrace závisí nejen na 
ekonomické situaci v zemi a jejích aktuálních potřebách pracovní síly, ale i na právním rámci 
týkajícím se přistěhovalectví či také na kulturních a osobních charakteristikách samotných 
přistěhovalců a jejich schopnosti a ochotě pracovat a žít v hostitelské zemi a začlenit se do 
většinové společnosti. 

Hamilton a Whaley (1984), Rodrik (2003) a mnoho dalších studií potvrzují, že 
ekonomický přínos mezinárodní migrace je obrovský, protože volný pohyb pracovních sil 
vede k přerozdělení práce, která se stává efektivnější a přispívá ke zvýšení celkového 
blahobytu. Obvykle ale v úvahu nejsou brány všechny ekonomické a sociální náklady, které 
s pohybem pracovních sil souvisejí. Podle studie UK Department of Communities and Local 
Government (2009) by odhadovaný propad počtu migrantů o zhruba 360 000 v roce 2015 
vedl k následnému snížení počtu pracovních sil o 200 000 osob a měl za následek 0,1–0,125 
procentní pokles hospodářského růstu. To je v souladu s výsledky studie Dustmana et al. 
(2004). Ten vypočítal, že příspěvky přistěhovalců z nových členských zemí ze střední 
a východní Evropy do daňového systému Spojeného království byly výrazně vyšší než 
odpovídající výdaje čerpané z britského sociálního systému. A Gott a Johnston (2002) 
odhadli čistý fiskální přínos migrantů v letech 1999–2000 na 28,8 miliardy liber. Přistěhovalci, 
kteří nemají své rodiny s sebou, tedy snižují sociální zátěž ekonomiky. Je však důležité 
podotknout, že imigrace neposkytuje trvalé řešení fiskálních výdajů související se stárnutím 
populace. Vysvětlení lze nalézt v postupné adaptaci rodinných zvyklostí na standardy 
přijímající země, a to způsobuje, že se porodnost přistěhovalců snižuje směrem k porodnosti 
místního obyvatelstva. 
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Pojďme se podrobněji podívat na makroekonomické přínosy mezinárodní pracovní 
migrace viz. Palát (2011). Příliv zahraničních pracovníků do ekonomiky zvyšuje nabídku 
práce v přijímající zemi. Firmy tak mají širší možnosti při výběru nových zaměstnanců, 
mohou si vybrat ze široké škály pracovníků, kterou mají k dispozici. Povolání a sektory 
národního hospodářství, které vykazují nedostatek pracovníků (zemědělství, stavebnictví, IT 
služby, atd.), přitahují kvalifikované přistěhovalce, kteří přispívají ke zmírnění těchto 
nedostatků. Zvýšení nabídky práce plynoucí ze zvýšené imigrace může brzdit inflační 
tendence u mezd nebo teoreticky vést i k poklesu mezd v souvislosti s tím, jak je rozšiřující 
nabídka práce schopna uspokojit požadavky firem na trhu práce. Dalším důvodem pro 
snížení tlaku na růst mezd je skutečnost, že migranti většinou pocházejí z méně rozvinutých 
zemí a jsou často připraveni přijmout nižší mzdy, než většina tuzemských pracovníků. Tyto 
mírné mzdové tlaky a nízké inflační tendence v současné době obecně představují vhodné 
hospodářské prostředí pro politiky centrálních bank s nízkými úrokovými sazbami, které 
podporují investice a ekonomický růst. To vše přináší pozitivní změny nákladů pro firmy již 
v krátkém období. Ale samozřejmě nejen pro firmy. Nižší mzdy vedou ke snížení výrobních 
nákladů, a tedy potenciálně též ke snížení maloobchodních cen zboží a služeb pro konečné 
spotřebitele. 

Další dopady pracovní migrace 
Problematiku možných dopadů migrace na sociální vyloučení řešil Fevre (1998). Tvrdí, 

že existuje mnoho důvodů, proč je svoboda pohybu žádoucí, ale jeden z nejpřesvědčivějších 
argumentů v její prospěch spočívá v jejím potenciálu v boji proti sociálnímu vyloučení tím, že 
nabídku práce přináší do míst, kde po práci existuje poptávka. Ale též dodává, že ve 
skutečnosti je velmi málo empirických důkazů, že zrušení vnitřních překážek pro migraci 
v rámci Evropské unie vytvoří takový typ migračních toků, které by naznačovaly, že volný 
pohyb bude fungovat tímto způsobem. Každopádně určitou úlohu migrace ve zlepšení 
v oblasti sociálního vyloučení není možné vyloučit. 

Z demografického hlediska je zřejmé, že imigrační příliv zvyšuje celkovou populaci, což 
může vést k okamžitému zvýšení agregátní poptávky v hostitelské zemi. Tedy přírůstek 
obyvatelstva plynoucí z migrace může přispět k hospodářskému růstu v krátkém období 
a ekonomický přínos z migrace může být stále pozorován též v horizontu dlouhodobém. 
Vyšší hospodářský růst zvyšuje daňové příjmy státu a usnadňuje bezproblémové provádění 
hospodářských politik, vč. politiky migrace. Většinu migrantů představují mladší lidé, kteří 
jsou obecně flexibilnější a schopni přizpůsobit se novým podmínkám než starší pracovníci, 
kteří už mají svoji zaběhlou kariéru a soukromý život, což většina z nich není ochotna 
ohrozit. A také jazykové znalosti, které jsou obecně lepší v mladší generaci, též hrají 
důležitou roli při rozhodování o migraci. Z těchto důvodů rostoucí počet (zejména mladých) 
migrantů zvyšuje počty osob v produktivním věku a trhy se tím stávají flexibilnějšími. 
Přijímání talentovaných a vysoce kvalifikovaných migrantů (např. v oblasti financí, IT, 
výzkumu a vývoje) přispívá k ekonomické a technologické vyspělosti hostitelské země 
a může vytvářet další nové pracovní příležitosti i pro místní. Navíc mladí lidé mají též nižší 
averzi k riziku, což může vyústit ve vyšší podnikatelskou aktivitu a představovat další možný 
přínos na nabídkové straně ekonomiky. Je zřejmé, že pro některé mladé pracovníky může 
migrace představovat jen určitou dočasnou epizodu sloužící např. pro zvýšení kvalifikace, 
naučení se cizímu jazyku, získání zkušeností apod. Při přijímání pracovníků, kteří 
upřednostňují setrvat v hostitelské zemi dlouhodobě, musíme ovšem brát v úvahu i to, že se 
k nim mohou přidat i jejich širší rodiny. A pokud jde o s tímto související politiky, je nezbytné 
si uvědomit, že tyto změny v migraci mohou zvýšit požadavky na systém, zejména ve 
školství, zdravotnictví, v sociálních otázkách, problematice bydlení apod. Tímto už postupně 
přecházíme k nákladům migrace. 

Rostoucí příliv pracovníků vyvolává oprávněnou otázku týkající se nákladů souvisejících 
s mezinárodní migrací pro přijímající země. Mezi mnoha vysvětleními se mísí důvody 
racionální s více či méně podloženými subjektivními předpoklady vyvstávajícími 
z nejrůznějších obav místního obyvatelstva. Kritici pracovní migrace tvrdí, že příliv 
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nekvalifikovaných pracovníků-migrantů, který zvýší nabídku práce v daném segmentu na 
trhu práce, také v značné míře sníží rovnovážnou mzdu místních pracovníků s nízkou 
kvalifikací (což empirické studie nepotvrzují). Jiné obavy se týkají rizika vyšší 
nezaměstnanosti mezi migranty, když kvalifikace migrantů neodpovídá aktuální poptávce 
firem na trhu práce. U nízkokvalifikovaných migrantu je také větší riziko, že budou 
nezaměstnaní nebo ekonomicky neaktivní, což může vyvolat pochybnosti o skutečných 
efektech migrace a produktivity. Následné situace mohou způsobit zvýšený tlak na sociální 
stát s vyššími vládními výdaji na zajištění potřebné infrastruktury poskytující dávky 
v nezaměstnanosti a další sociální dávky, zvýšené náklady ve vzdělávacím systému, na 
zdravotní péči apod. Z důvodu omezení některých z těchto rizik byly v mnoha zemích 
zavedeny selektivní imigrační politiky, které usilují o to, aby kvalifikační profil splňoval 
požadavky trhu práce v hostitelské zemi. Následující příklad upozorňuje na poměrně 
specifický případ možných dopadů migrace pro realitní trh. Zahraniční pracovníci obvykle ve 
větší míře migrují do určitých oblastí země (zejm. velká města) a zvýšená imigrace může 
vykazovat jistý vliv na realitní trh v těchto regionech. Zvýšení poptávky po bydlení tlačí 
nahoru náklady na bydlení, což má za následek vyšší mzdové požadavky zaměstnanců 
a tedy zvýšené riziko mzdové inflace (např. v boomující ekonomice Irska v Dublinu v období 
před tím, než udeřila globální ekonomická krize).  

S ohledem na migraci představuje významný faktor i velikost ekonomiky. V relativně 
malých zemích Evropské unie, jako je Malta, Lucembursko či Estonsko, může vysoká míra 
imigrace zvýšit aktuálnost otázky zachování národní identity, kdy rychle rostoucí podíl cizinců 
může postupně vést až k vyššímu podílu osob s cizí státní příslušností na celkovém 
obyvatelstvu než činí podíl původních obyvatel. Přítomnost velkých populací migrantů může 
v zasažených zemích vést ke značným sociálně-ekonomickým důsledkům. Migranti, 
zejména ti z „nezápadních“ zemí, často patří do nižších sociálně-ekonomických vrstev 
společnosti. V dlouhodobém horizontu mohou migranti tvořit většinu v některých centrech 
měst západní Evropy. Nepříznivý ekonomický vývoj může za dalších méně příznivých 
okolností vést ke kulturním konfliktům. Je nepochybné, že kultura v přijímajících zemích je 
ovlivněna měnícím se etnickým složením, které se utváří pomocí toků mezinárodní migrace.  

Méně zřejmé je, že mezinárodní migrace může také ovlivnit životní styl v zemích původu 
migrantů. Pokud velké odlivy obyvatelstva trvají po delší dobu, může se migrace stát 
součástí hodnot společnosti vysílající země. V důsledku toho se může vyvinout tzv. "kultura 
migrace" (Massey a kol., 1993). Kontroverzi tématu migrace zmiňuje například Boeri a van 
Ours (2008), kdy dokonce stejná osoba může paradoxně zároveň podporovat migraci i proti 
ní ostře vystupovat. Jako manažer firmy taková osoba musí naplnit volné pracovní pozice 
a je tedy migraci nakloněna z důvodu nedostatku pracovníků s danou kvalifikací v dané 
oblasti či zemi. Jako rodilý občan se pak obává více či méně opodstatněných dopadů, např. 
větší konkurence na trhu práce, snížení mezd, vyšší kriminality, vyšších tlaků na sociální 
systém či případného nárůstu zneužívání sociálních transferů. Ale i daná osoba je si na 
druhé straně také vědoma měnící se demografické struktury obyvatelstva a neudržitelnosti 
dosavadního nastavení důchodového systému. Proto je zcela zřejmé, že problematika 
migrace bude vždy představovat velmi kontroverzní téma. 

Shrnutí 
Příliv zahraničních pracovníků do ekonomiky zvyšuje nabídku práce v přijímající zemi. 

Firmy tak mají širší možnosti při výběru nových zaměstnanců, mohou si vybrat ze široké 
škály pracovníků, kterou mají k dispozici. Zvýšení nabídky práce plynoucí ze zvýšené 
imigrace může brzdit inflační tendence u mezd nebo teoreticky vést i k poklesu mezd v 
souvislosti s tím, jak je rozšiřující nabídka práce schopna uspokojit požadavky firem na trhu 
práce. Dalším důvodem pro snížení tlaku na růst mezd je skutečnost, že migranti většinou 
pocházejí z méně rozvinutých zemí a jsou často připraveni přijmout nižší mzdy, než většina 
tuzemských pracovníků. Tyto mírné mzdové tlaky a nízké inflační tendence v současné době 
obecně představují vhodné hospodářské prostředí pro politiky centrálních bank s nízkými 
úrokovými sazbami, které podporují investice a ekonomický růst. To vše přináší pozitivní 
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změny nákladů pro firmy již v krátkém období. Ale samozřejmě nejen pro firmy. Nižší mzdy 
vedou ke snížení výrobních nákladů, a tedy potenciálně též ke snížení maloobchodních cen 
zboží a služeb pro konečné spotřebitele. 

Následky (masové) imigrace mnohou ovšem být velmi široké a nelze je omezovat jen na 
problémy růstu a produktivity, ale je třeba je posuzovat v širším ekonomickém a sociálně-
kulturním kontextu. Dlouhodobý přínos migrace je proto velmi nesnadné kvantifikovat. Závisí 
též na stupni asimilace nebo lépe integrace imigrantů do majoritní společnosti, na jejich 
schopnost vypořádat se s různými ekonomickými, kulturními a společenskými konvencemi, 
zvyklostmi v cílové zemi atp. Lze shrnout, že mezinárodní migrace má významné dopady na 
hospodářský život v přijímajících i vysílajících zemích, ale může také měnit životní styl 
obyvatelstva v přijímajících zemích. Změny životního stylu mohou mít (i dle některých autorů 
uvedených v příspěvku) dopad na hospodářský vývoj v přijímajících zemích, pokud budou 
zahrnovat změny v návycích ohledně úspor a spotřeby či a forem investic. Důsledky 
mezinárodní migrace pro společenský a hospodářský život v přijímajících i vysílajících 
zemích by tedy neměly být podceňovány. 
 

Literatura 
Boeri, T., van Ours, J. (2008). The Economics of Imperfect Labor Markets. Princeton : 

Princeton University Press. 322 pp. ISBN 978-0-691-13735-3. 
Dustman, c. et al. (2004). The impact of EU enlargement on migration flows [online]. [cit. 

2012-09-10]. Available from: <http://eprints.ucl.ac.uk/14332/1/14332.pdf>. 
Fevre, R. (1998). Labour migration and freedom of movement in the European Union: Social 

exclusion and economic development. International Planning Studies. Abingdon. Vol. 3, 
Iss. 1; 18 pp. ISSN 13563475. Also available from: <http://proquest. 
umi.com/pqdweb?did=28215 908&sid=6&Fmt=4&clientId=78586&RQT=309&VName= 
PQD>. 

Frey, M. , Mammey, U. (1996). Impact of migration in the receiving countries: Germany, 
Geneva: International Organisation for Migration. 

Gieseck, A. et al. (1995). Economic implications of migration into the Federal Republic of 
Germany, 1988-1992. In: International Migration Review, 29(3), pp. 693–710. 

Gott, C., Johnston, K. (2002). The migrant population in the UK : fiscal effects. RDS 
occasional paper no. 77. Home Office. Also available from: 
<http://www.mediapart.fr/files/occ77migrant.pdf>. 

Hamilton, B., Whaley J. (1984). Efficiency and Distributional Implications of Global 
Restrictions on Labour Mobility. Journal of Development Economics 14: 61–75.  

MaCurdy, T. et al. (1998). An economic framework for assessing the fiscal impacts of 
immigration. In: Smith, J.P. and Edmonston, B. (eds.), The immigration debate: Studies on 
the economic, demographic and fiscal effects of immigration, Washington (DC): National 
Academy Press, pp. 13–65. 

Massey, D. S. et al. (1993). Theories of international migration: A review and appraisal. 
Population and Development Review, 19(3), pp 431–466. 

Massey, D.S. et al. (1994). International migration theory: The North American case. In: 
Population and Development Review, 20(4), pp. 699–751. 

Massey, D.S. et al. (1998). Worlds in motion: Understanding international migration at the 
end of the millennium, Oxford: Clarendon Press. 

Palát, M. (2011). Economic causes and consequences of international migration of labour. 
Eesti majanduspoliitilised väitlused. 2011. sv. 19, č. 2, pp 121–137. 

Rodrik, D. (2003). In Search of Prosperity : Analytic Narratives on Economic Growth. Oxford: 
Princeton University Press, 520 pp. 

Sprangers, A. H. (1995). Family reunification vs family formation migration. In: Netherlands 
Official Statistics, 10, pp 31–35. 

207



UK Department of Communities and Local Government (2009). Local Government Finance 
[online]. [cit. 2012-09-10]. Available from: <http://www.communities. 
gov.uk/localgovernment/localregional/localgovernmentfinance/214>. 

Van Nimwegen, N., van der Erf, R. (2010). Europe at the crossroads: demographic 
challenges and international migration. Journal of Ethnic and Migration Studies 35 (9), pp 
1359–1379. 

Kontaktní adresa autora 
Ing. Milan Palát, Ph.D., Ústav teritoriálních studií, Mendelova univerzita v Brně,  
Zemědělská1, 613 00 Brno, Česká republika, email: mpalat@mendelu.cz 

208



Marketingové řízení destinace turismu jako nástroj 
regionálního rozvoje?  

The marketing management of a tourist destination as the 
tool of the regional development?  

Monika Palatková 

 

Abstrakt:  
Článek se zabývá využitím marketingového řízení destinace turismu jako podpory 
regionálního rozvoje na příkladu České republiky. Problémem rozvoje turismu v regionech 
není v současné době jeho nedostatečné finanční pokrytí, ale naopak nesystematické a 
neefektivní využívání finančních zdrojů. Přestože se v předchozím období orientovala 
finanční podpora z Evropské unie na podporu domácí i zahraniční návštěvnosti regionů, 
jejich relativní podíl zejména na zahraniční návštěvnosti České republiky oproti Praze dále 
významně klesl. Cílem článku je návrh modelu tvorby produktu propojující národní a 
regionální (lokální) úroveň řízení destinace turismu a návrh komunikační strategie 
podporující prodej (distribuci) regionálního produktu turismu. V článku je využito metody 
případové studie, analýzy kvantitativních údajů zahraničního turismu a analýzy vnímání 
České republiky. Článek využívá vybrané pasáže z materiálu Marketingová koncepce 
cestovního ruchu 2013-2020 na zahraničním trhu jako výstupu projektu Integrovaného 
operačního programu s názvem „Rebranding a marketingová podpora příjezdového 
cestovního ruchu“, jehož nositelem je agentura CzechTourism, a na jehož zpracování se 
autorka článku významně podílela.  
Tvorba produktu je z hlediska marketingové koncepce považována za klíčový moment 
rozvoje turismu a regionálního rozvoje. Navržený tříúrovňový model tvorby produktu 
vymezuje roli jednotlivých úrovní marketingového řízení destinace (národní, regionální i 
lokální) a roli soukromého sektoru v rámci vytvářených partnerství. Tvorba a prodej produktu 
musejí být podpořeny efektivní komunikací propojenou na národní, regionální a lokální úrovni 
a založenou na partnerství subjektů v turismu i mimo turismus. Komunikace bez tvorby 
produktu a realizovaná podle tradičních vzorů s důrazem na nástroje ATL je neefektivní a 
dlouhodobě postrádá zcela smysl. V případě České republiky hraje v tvorbě a komunikaci 
produktu zcela výjimečnou roli Praha, která není pro podporu rozvoje turismu v regionech 
dostatečně využívána, a to ani z pohledu potenciálu turismu, ani vnímání a silné značky. 
Turismus může fungovat jako faktor regionálního rozvoje pouze za předpokladu, že bude 
destinace řízena na podobných principech jako firma, a to zejména pokud jde o přítomnost 
obchodního aspektu a aspektu sledování výkonnosti marketingového řízení destinace 
turismu. 
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marketingové řízení destinace, Česká republika, tvorba produktu, model tvorby produktu, 
komunikační strategie destinace, marketingová strategie destinace  

Abstract:  
The focus of the paper is the employment of the destination marketing management and 

its impact on the regional development (the case of the Czech Republic). The problem of the 
regional tourism development is not the insufficient financial support, but rather the 
unsystematic and ineffective usage of the financial resources. Although the EU financial 
support has been oriented on the support of the domestic and foreign demand in Czech 
regions in the past, the relative share of the regions was diminishing against Prague 
significantly. The aim of the paper is the proposal of a product development´ model 
interconnecting the national, regional and local level of the destination management system 
as well as the proposition of the communication strategy encouraging the sales of the 
regional tourist product. The case study method, the analysis of quantitative data regarding 
the incoming tourism and the analysis of the data reflecting the perception of the Czech 
Republic as a tourist destination have been employed in the paper. Some extracts of the 
document Tourism marketing strategy of the Czech Republic 2013-2020 have been used, 
since the author participated on the project working out substantially. The national marketing 
strategy in the international market is an output of one of the Integrated Operation 
Programme named “Rebranding and marketing support of incoming tourism” guaranteed by 
the Czech Tourism.  
In terms of the marketing strategy the product development is the crucial point of the tourism 
as well as regional development. The proposed three layers model of the product 
development defines the role of the individual levels of the destination marketing 
management (national, regional and local) and the role of the private sector in the 
partnership marketing. The product development and distribution have to be supported by 
effective communication connecting the national, regional and local level and based o the 
partnership among the tourism and non-tourism branches. The communication without the 
product development or the communication which follows the traditional models and 
emphases the ATL tools seem to be ineffective and lack purpose in the long-term. Prague is 
the very central point of the product development and its communication in the Czech 
Republic however the employment of Prague is insufficient in terms of tourism potential, 
perception or brand. Tourism can work fully as the regional development incentive only on 
the assumption that the destination management is based on the similar principles as a 
commercial company incl. the marketing performance monitoring and evaluation. 

Key words:  
destination marketing management, the Czech Republic, product development, product 
development model, destination communication strategy, destination marketing strategy 

1. Úvod  
Vývoj turismu v České republice měřený počtem zahraničních příjezdů a přenocování v 

hromadných ubytovacích zařízeních a úrovní devizového inkasa v platební bilanci se až na 
výjimky nevychýlil od 90. let 20. století od své růstové trajektorie. Vývoj domácího turismu 
není od 90. let jednoznačný a lze konstatovat kvalitativní posun, avšak kvantitativně se jeho 
objem výrazně nezvyšuje. Jestliže představovalo v období před rokem 2004 jeden z hlavních 
problémů financování turismu, situace se výrazně změnila s možností čerpání strukturálních 
fondů Evropské unie. Za klíčový problém současnosti lze považovat nesystematičnost 
marketingového řízení turismu se všemi dopady v regionálním rozvoji. 
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Nastavení systému marketingového řízení a procesů, které v systému probíhají, nelze 
jako celek označit za efektivní. Výsledkem masivního financování turismu z prostředků 
Evropské unie v rámci regionálních operačních programů i integrovaného operačního 
programu (prioritní osa 4 zaměřená na turismus) je další pokles regionální návštěvnosti 
mimo Prahu měřené počtem zahraničních přenocování od roku 2000, pouze s výjimkou 
Karlovarského kraje.  

Otázkou je, jak lze situaci řešit, poněvadž se ukazuje, že rozvoj turismu v regionech není 
otázkou pouze přílivu prostředků na základě zejména regionální politiky, ale za základní 
faktor rozvoje turismu s dopady do regionů je třeba považovat systematické a efektivní 
marketingového řízení destinace. Moderní přístupy k marketingovému řízení destinace 
vycházejí z principů uplatňovaných v komerčním sektoru, snaží se zohledňovat udržitelnost 
nejenom v oblasti ekologické, ale zejména ekonomické i socio-kulturní. Destinaci je možné 
nahlížet jako firmu, která musí vytvářet produkt a chovat se ekonomicky, a jedině tak je 
možné dosáhnout rozvoje regionu a využít plně potenciál a multiplikační efekty turismu, které 
nabízí. 

 
Článek má dva cíle, a sice: 
• sestavit model tvorby produktu na národní úrovni s provázaností na regionální a 

lokální úroveň, 
• sestavit model komunikace v propojení národní, regionální a lokální úrovně 

podporujícího distribuci vytvořeného produktu. 
 

2. Teoretické zázemí  
O turismu se často hovoří jako o jednom z nástrojů regionálního rozvoje (např. 

Giaoutzi a Nijkamp, 2006;  Ateljevic, 2009; Pechlaner a kol., 2009). Přínos turismu pro rozvoj 
regionů spočívá ve vytváření pracovních příležitostí, přínosu pro HDP, daňové příjmy, 
investiční aktivitu apod. Problémem je přesné vyčíslení uvedených přínosů, a to z důvodu 
obtížné regionalizace satelitního účtu turismu, který existuje pouze na národní úrovni 
(Palatková a Zichová, 2011).  

Podle Ateljevice (2009) se však přístupy a názory na turismus jako faktor rozvoje v 
literatuře různí. Zatímco pohled odborníků turismu je užší a hledá přínosy turismu pro 
ekonomický i sociální rozvoj regionu, přístup odborníků na regionalistiku a regionální 
strategie se koncentruje na vytváření rozvojových strategií využitelných v různých typech 
regionů (Scrimgeour a kol., 2002; Bull a Baudner, 2004). Převážně jsou využívány koncepty 
„bottom-up“ propojené s konceptem udržitelnosti, tedy i udržitelného turismu a koncepty 
rozvoje turismu v propojení s dalšími, zejména tradičními ekonomickými odvětvími, jako je 
zemědělství (např. koncept regionálních produktů), řemeslná výroba apod..  

Z pohledu turismu se jedná zejména o vytváření destinací turismu a jejich prodej 
(proces marketingového řízení destinace) a o jejich institucionální zajištění pomocí systému 
marketingového řízení destinace (Palatková, 2011). Pechlaner a kol. (2009) ve studii 
zaměřené na roli turismu a jeho propojení s dalšími odvětvími ekonomiky zkoumal roli 
společností marketingového řízení v Bavorsku v rámci systému marketingového řízení, resp. 
veřejné správy. Míru spolupráce a spokojenost s výsledky spolupráce veřejného a 
soukromého sektoru zejména s ohledem na pivovarnictví označuje jako faktor zvyšování 
konkurenceschopnosti regionu v turismu.  

Teoretické vymezení destinace turismu je velmi bohaté, avšak již z pojmu samotného 
je zřejmé, že se jedná o „místo určení“ nebo geograficky určený „cíl cesty“. „Destinace je 
představována svazkem různých služeb koncentrovaných v určitém místě nebo oblasti. 
Destinace je chápána jako „geografický prostor (stát, místo, region), který si klient (segment) 
vybírá jako svůj cíl cesty.“ (Bieger, 1996, s. 3) Destinace jsou definovány jako regionální, 
mezinárodně (globálně) konkurenceschopné, strategicky řízené jednotky nabídky na 
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mezinárodním trhu. Vymezení a hierarchie destinací na jednotlivých úrovních je základem 
systému řízení destinace na národní úrovni. Destinace lze vymezit na národní, 
(sub)regionální, místní, ale i kontinentální úrovni.  

Destinaci lze vymezit jako svazek různých služeb koncentrovaných v určitém místě 
nebo oblasti (regionu), které jsou poskytovány v návaznosti na potenciál turismu 
(atraktivity) místa nebo oblasti. Určení velikosti a charakteru destinace závisí v první řadě na 
základní nabídce (atraktivity) a odvozené nabídce destinace (služby) jako dvou faktorech 
strany nabídky. Významnou roli při vymezení destinace sehrává však i strana poptávky, 
zejména pak motivace k cestě do destinace a vzdálenost mezi výchozím místem a destinací. 
(Palatková, 2006). 

Destinace představuje sama o sobě „produkt“ složený z dalších mnoha produktů, ať už 
se jedná o služby nabízené soukromým sektorem či menší destinace. Díky přítomnosti 
nabízených a spotřebovávaných služeb (Goodal a Ashworth, 1993, s. 7) bývají destinace 
někdy označovány jako tzv. rekreační produkt turismu (TRP, tourist recreation product).  
Podstatný aspekt definování destinace různých úrovní představuje v systémovém přístupu 
hierarchie destinací národní – regionální – místní úrovně. Každou úroveň destinace je tak 
možné nabízet a prodat více způsoby a na více trzích (tzv. multiprodejnost destinací).  

Návštěvníci „spotřebovávají“ rekreační produkt turismu na různých úrovních, různým 
způsobem, s odlišnými předchozími zkušenostmi a motivy. Poněvadž je destinace 
„multiprodejným“ produktem viděno ze strany nabídky, je zároveň „multinakupovaným“ 
produktem z hlediska poptávky, jelikož žádný návštěvník nemá exkluzivní právo na 
„konzumaci“ destinace, kterou si koupil. V témže fyzickém prostoru může docházet ke 
konzumaci totožných služeb (Goodall, Ashworth, 1993, s. 10), avšak každý klient konzumuje 
vlastně jiný produkt (řetězec služeb vytvářený v systému destinace) díky diferencovaným 
postojům, zájmům a názorům (AIO, attitudes, interests, opinions).  

Jen málokterý pojem byl a je tak často používán v současné praxi turismu v České 
republice jako termín produkt (destinace). Obecně lze produkt vymezit jako „… cokoli, co 
lze na trhu nabídnout, co získá pozornost, co může sloužit ke spotřebě, co může uspokojit 
nějaké přání nebo potřebu.“ (Kotler, 1991, s. 461) V turismu jsou produkty představovány 
zejména službami, přesto se hovoří o „produktech turismu“, „produktech destinace“, apod. 
Produkt destinace lze pak vymezit jako to, co je subjekty destinace na trhu nabízeno, a co 
návštěvníci destinace poptávají, nakupují, spotřebovávají a co uspokojuje jejich přání a 
potřeby. 

Pokud jde o vymezení pojmu produkt turismu/destinace, jedná se o mix 
ekonomického, marketingového i legislativního pohledu. Pro vymezení termínu produkt je 
třeba vymezit nabídku destinace a poptávku po destinaci. Na základě vymezení nabídky a 
poptávky, které se „potkávají“ na trhu turismu, kde dochází ke směně za určitou cenu, je 
možné rozlišit následující odlišná pojetí pojmu produkt destinace (Palatková, 2011): 

 
1. Ekonomické pojetí produktu destinace. 
2.  Produkt jako primární a/nebo sekundární nabídka destinace. 
3. Produkt jako jednotlivá služba realizovaná soukromým nebo veřejným sektorem 
v destinaci. 
4. Produkt (destinace) jako kombinace produktů, resp. statků soukromého a 
veřejného sektoru a statků volných. 
5. Produkt jako kombinace jednotlivých služeb soukromého sektoru naplňující 
obsahem zájezd či nikoliv. 
6. Marketingové pojetí produktu. 
7. Další způsoby pojetí a vymezení produktu, např. tematické a regionální produkty 

(podrobněji Palatková, 2006), klíčové a vedlejší produkty (podrobněji Palatková, 2006), různé 
úrovně destinace jako produkty (Palatková, 2006), produkty určené pro koncového klienta 
nebo pro obchodníky a další. 
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Pro účely tohoto článku bude pojem produkt využíván v ekonomickém pojetí s cílem 

„prodeje“ destinace (1), v pojetí primární a/nebo sekundární nabídky destinace (2), produkt 
(destinace) jako kombinace produktů (4), produkt jako kombinace jednotlivých služeb 
soukromého sektoru jako zájezd (5), marketingové pojetí produktu (6). 

Proces řízení nabídky a vytváření produktu v destinaci zahrnuje následující kroky: 
(Luft, 2005, s. 69-70) 

• koordinace nabídky (vytváření řetězců služeb, inovace produktů a služeb), 
• zpracování a příprava nabídky, resp. produktu (vytváření pobytových programů, 

paketů – zájezdů a jednotlivých součástí nabídky), 
• realizace nabídky (zajištění péče o návštěvníky v destinaci, animační programy, 

zajištění jednotlivých služeb i svazků služeb), 
• zajištění kvality služeb (prosazování standardů kvality dílčích služeb či svazků 

služeb). 
Z pohledu marketingového řízení v České republice nejen na regionální (místní), ale i 

na národní úrovni se jeví jako kritická součást řízení destinace tvorba a prodej produktu. 
Nejen v terminologii používané v České republice v teorii, ale ani v praxi není jasné 
vymezení pojmů produkt, produktový mix, a tedy ani dány obsahová náplň, přestože těžiště 
financí na úrovni prioritních os zaměřených a turismus v rámci regionálních operačních 
programů, byla právě tvorba produktu. Výsledkem je vyčerpání finančních prostředků a 
zároveň další snížení váhy regionů (krajů) na příjezdovém turismu v letech 2000 – 2011, 
měřeno podle počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ). 

 

3. Data a metodologie 
V článku je využito příkladu České republiky, uplatněna metoda případové studie a 

využito poznatků získaných v průběhu zpracování marketingové strategie destinace 
Česká republika na zahraničním trhu turismu.  

Základními kvantitativními daty použitými pro analýzu příjezdového a domácího 
turismu České republiky i v regionálním pohledu jsou následující: 

• údaje o návštěvnosti domácích a zahraničních hostů v hromadných ubytovacích 
zařízeních (ČSÚ),  

• údaje z průzkumu Monitoring návštěvníků v turistických regionech České republiky 
2005 – 2007 (CzechTourism), 

• údaje z průzkumu Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015 (MMR), o struktuře a 
částečně spotřebním chování zahraničních návštěvníků České republiky, 

• údaje z průzkumu Sběr informací – domácí cestovní ruch – Česká republika, Sběr 
informací - domácí cestovní ruch - Česká republika – Praha (CzechTourism), 

• údaje o podpoře ze strukturálních fondů pro turismus (ROP). 
 
Kvalitativní data týkající se např. znalosti či vnímání jednotlivých regionů (krajů) nejsou 

k dispozici. Regiony tak přicházejí o významný informační zdroj, pokud jde o vnímání, 
postoje k regionu apod., a tedy i o významný informační zdroj podstatný pro tvorbu produktu 
a komunikační strategie. Jako indikátor znalosti a vnímání regionů je možné využít průzkumu 
Vnímání České republiky z pohledu evropských návštěvníků a jejich cestovatelské zvyklosti 
(2010), kde se ukazuje velmi nízká úroveň znalosti regionů a míst mimo Prahu. 
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4. Výsledky a diskuse 

4.1 Analýza kvantitativních a kvalitativních ukazatelů (potenciální) poptávky 
 

Regionální návštěvnost je v současné době zejména otázkou domácí návštěvnosti (80 
– 90 %). Představa z 90. let 20. století o převaze zahraniční poptávky nad domácí v 
regionech mimo Prahu (zejména z důvodu vyšší úrovně spotřeby zahraničních návštěvníků 
oproti domácím) se ukázala jako nereálná. Na druhou stranu je třeba přiznat, že v souvislosti 
s dosahováním konvergence České republiky se západoevropskými zeměmi ztrácí uvedená 
představa částečně na významu. Strategie regionů se postupně spíše posouvá k soutěži 
domácích regionů o domácího klienta se zahraničními destinacemi a/nebo dalšími domácími 
regiony. Tabulka 1 ukazuje současné rozložení domácí a zahraniční poptávky v 
regionech (krajích). 

  
Tab. 1 Regionální rozložení zahraniční a domácí návštěvnosti v České republice (2011) 

 
Zdroj: vlastní tabulka na základě dat ČSÚ 

 
V celkovém počtu zahraničních turistů ubytovaných v hromadných ubytovacích 

zařízeních na území České republiky zaujímá dominantní pozici Praha (60 %). Většina 
regionů (krajů) s výjimkou Karlovarského vykazuje z hlediska podílu na počtu zahraničních 
přenocování klesající tendenci. Podíl Prahy v domácím cestovním ruchu (HUZ) je naopak 
nízký a dosahuje asi 10 %. Podíl zahraničních turistů, kteří navštívili Prahu a přenocovali v 
dalším regionu mimo Prahu, je velice nízký a dosahuje necelých 7 % (2011) všech 
dotázaných zahraničních turistů. Poptávka 31 % zahraničních turistů, kteří nenavštívili 
Prahu, se soustředila především do krajů Jihomoravský, Karlovarský, Plzeňský, 
Moravskoslezský, Jihočeský a Zlínský (Příjezdový cestovní ruch ČR 2009-2015). 

 
 
  
 

 

Celkem          z toho zahraniční 
turisté

% podíl z toho domácí 
turisté

% podíl

ČR celkem 38 235 19 425 100,0% 18 810 100,0%

Praha 12 948 11 677 60,1% 1 271 6,8%

Středoč. kraj 1 797 400 2,1% 1 397 7,4%

Jihočeský kraj 2 676 612 3,1% 2 064 11,0%

Plzeňský kraj 1 334 376 1,9% 957 5,1%

Karlov. kraj 4 353 3 202 16,5% 1 151 6,1%

Ústecký kraj 989 332 1,7% 657 3,5%

Liberecký kraj 2 150 531 2,7% 1 619 8,6%

Královéhr. kraj 3 090 728 3,7% 2 362 12,6%

Pardubický kraj 949 120 0,6% 829 4,4%

Vysočina 941 117 0,6% 824 4,4%

Jihomor. kraj 2 186 712 3,7% 1 474 7,8%

Olomoucký kraj 1 482 172 0,9% 1 310 7,0%

Zlínský kraj 1 532 167 0,9% 1 365 7,3%

Moravskosl. kraj 1 809 278 1,4% 1 531 8,1%

Kraj
Počet PŘENOCOVÁNÍ v hromadných ubytovacích zařízeních (v tis.)

214



 
 

Graf 1: Regionální rozložení zahraniční poptávky v ČR 2000 – 2011 (počet 
přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních) 

Zdroj: vlastní graf na základě údajů ČSÚ 

 
S ohledem na plnění cílů Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České 

republice na období 2007 – 2013 lze však za negativní považovat trend významného 
snižování i absolutního počtu zahraničních přenocování v regionech. Negativní je i 
absolutní pokles spotřeby v aktivním turismu je způsoben poklesem výdajů turistů (asi 20 %) 
i jednodenních návštěvníků (asi 40 %). Z hlediska struktury spotřeby je ve struktuře celkové 
spotřeby zahraničních návštěvníků od roku 2007 patrný pokles nákupů zboží a služeb 
jednodenních návštěvníků o asi 40 % procentních bodů, týkající se zejména příhraničních 
regionů. 

Dalším negativním momentem je zásadní navýšení výdajů do rozvoje turismu v 
regionech (tabulka 2), kdy bylo ve všech regionech na úrovni NUTS II investováno do 
infrastrukturních i měkkých projektů v turismu, a kdy je výsledkem další zhoršování 
kvantitativních ukazatelů vývoje poptávky a bohužel i neuspokojivé výsledky pokud jde o 
ukazatele kvalitativní (zejména na zahraničním trhu).  
Tab. 2 Prioritní osy ROP zaměřené na turismus 
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Zdroj: Operační program Praha - Konkurenceschopnost 2007 - 2013, MMR: Cestovní ruch v České 
republice (2008) 
*  část prostředků z prioritních os zaměřených na turismus byla použita na „tvorbu produktu“ 
** odhad pro Moravskoslezský region, který nemá samostatnou prioritní osu zaměřenou na 
turismus, ale turismus je řešen v rámci dalších prioritních os 

 
Pokud jde o kvalitativní ukazatele, lze využít průzkumu Vnímání České republiky z 

pohledu evropských návštěvníků a jejich cestovatelské zvyklosti (2010). Podle výsledků 
průzkumu jsou ve skupině potenciálních návštěvníků i návštěvníků patrné silné asociace 
České republiky s Prahou, památkami, pivem, ale i krajinou/horami/přírodou. Téměř čtvrtina 
potenciálních návštěvníků nespojuje Českou republiku s žádnými asociacemi. Asi 
polovina potenciálních návštěvníků Českou republiku vůbec nezná. Pozitivní asociace jsou 
silnější u návštěvníků než u potenciálních návštěvníků. 

Zásadní nezájem o Českou republiku vyjádřilo celých 43,5 % potenciálních 
návštěvníků. Důvodem nezájmu bylo především vnímání České republiky jako neatraktivní 
destinace (16 %), nezájem o Českou republiku (15 %) či jiné plány (12,5 %). Potenciální 
návštěvníci vnímají Českou republiku méně pozitivně než návštěvníci. Téměř polovina 
potenciálních návštěvníků vnímá Českou republiky spíše pozitivně a téměř 10 % rozhodně 
pozitivně (celkem asi 57 %). Negativní vnímání spojuje s Českou republikou téměř 20 % 
respondentů. Asi čtvrtina potenciálních návštěvníků se nevyjádřila. 

Pro další období nelze bez příslušných opatření a změny strategie počítat se 
změnou trendu zvyšování podílu Prahy na zahraničních příjezdech. Využití silné značky 
Prahy a propojení Prahy (a dalších témat) s tématem „Česká republika“ je pro další rozvoj 
turismu v regionech klíčové jako výchozí bod v tvorbě produktu a jako jedno z hlavních 
komunikačních témat vůči zahraničnímu i domácímu klientovi. 

 

4.2 Model produktu turismu 
Turismus může fungovat jako faktor socio-ekonomického rozvoje regionu pouze za 

předpokladu, že destinace (region) vytváří produkt turismu a realizuje ho na domácím 
nebo zahraničním trhu v příslušných segmentech (turisté, exkurzionisté). Produkt jako 
součást marketingového mixu je tak zásadní, že bez jeho přítomnosti je realizace 
komunikačních aktivit tak, jak je doposud v České republice běžnou praxí, plýtváním 
finančních i dalších zdrojů. Nejprve musí být definován produkt a produktový mix destinace, 
pak má smysl zabývat se komunikační strategií.  

 

NUTS II / Praha
Částka (mil. EUR) - 

prioritní osa "turismus"
Financování z EU - 
Prioritní osa ROP*

ROP NUTS II - Severozápad 142,6 EUR Udržitelný turismus

ROP NUTS II - Severovýchod 144,4 EUR Turismus

ROP NUTS II - Jihozápad 123,9 EUR Rozvoj turismu

ROP NUTS II  - Jihovýchod 133,8 EUR Udržitelný turismus

ROP NUTS II - Sřední Morava 121,6 EUR Turismus

ROP NUTS II - Střední Čechy 100,6 EUR Turismus

ROP NUTS II - Moravskoslezsky ** 100,0 EUR x

Praha 9,4 EUR x
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Obr. 1: Třístupňový model tvorby produktu na národní úrovni s propojením na 
úroveň regionů a míst 

Zdroj: vlastní schéma 

 
Autorka navrhla v rámci zpracování projektu Rebranding a marketingová podpora 

příjezdového cestovního ruchu“, jehož nositelem je agentura CzechTourism, a jehož 
výstupem je dokument Marketingová koncepce cestovního ruchu 2013-2020 na 
zahraničním trhu, tříúrovňový model tvorby produktu pro destinaci Česká republika na 
národní úrovni (obrázek 1) Model je propojen na úroveň regionální a místní, bez nichž nelze 
o tvorbě produktu v destinaci vůbec uvažovat. Je podstatné si uvědomit, a ukazují to i 
příklady z vyspělých destinací turismu, že těžiště celého systému marketingového řízení 
destinace je právě na regionální úrovni. 

Třístupňový model produktu reaguje na komerční (obchodní) orientaci národní 
turistické organizace a jeho cílem je vytváření reálných produktů tak, aby mohly být 
prodávány na trhu. Model počítá s tvorbou produktu v regionech a místech, samozřejmě s 
podporou soukromého sektoru, a roli CzechTourism posouvá do distribuce a komunikace 
produktu na zahraničním trhu. Model počítá se základními čtyřmi obecnými produkty (první 
úroveň) – kulturní turismus, wellness a medical turismus, aktivní turismus (léto a zima) a 
segment „E“ (events) produktu MICE . 

První úroveň modelu produktu označuje základní komunikační témata, která budou 
vytvářet image České republiky jako destinace turismu. Druhá úroveň se soustředí na 
rozpracování úrovně předchozí a označuje základní produktový mix tak, jak bude realizován 
na národní úrovni z hlediska komunikačních nástrojů (např. brožury, internet). Třetí úroveň 
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znamená tvorbu konkrétního produktu ze strany komerčních subjektů nebo společností 
marketingového řízení na regionální a místní úrovni. 

 

4.3 Model komunikace spojující národní, regionální a lokální destinace  
Komunikační strategie pro Českou republiku byla v dokumentu Marketingová koncepce 

cestovního ruchu 2013-2020 navržena v závislosti na výsledcích analytické části. 
Komunikační strategie je v souladu se strategií umisťování a strategií značky České 
republiky. Komunikační strategie se zaměřuje na stanovení cílových skupin z hlediska 
geograficky určených cílových trhů a míry znalosti a asociací spojených s Českou 
republikou, dále na stanovení klíčových sdělení a nástrojů komunikačního mixu. 

Jako rámcový koncept komunikační strategie byl přijat koncept integrované 
marketingové komunikační strategie umožňující propojení jednotlivých cílových skupin, 
nástrojů i sdělení. Cílové skupiny komunikačního mixu tak nezahrnují pouze (potenciální) 
návštěvníky destinace, ale i řadu dalších segmentů, zejména subjekty (partnery) 
soukromého a veřejného sektoru, rezidenty a média, i když (potenciální) návštěvníci 
představují klíčovou skupinu komunikace. 

Těžištěm modelu komunikace je strategie značky spojující vlastnosti značky do DNA 
značky jako určujícím faktorem pro sdělení komunikační strategie. Národní značka destinace 
Česká republika je „souhrnem“ faktorů na regionální a lokální úrovni, které národní značku 
vytvářejí. Komunikační strategie se opírá o produktový mix vytvořený na základě tvorby 
produktu destinace. Z pohledu uplatňovaných nástrojů využívá navrhovaný model 
moderních nástrojů komunikace, zejména BTL, dále vlivu mezinárodních i domácích médií 
včetně ambasadorů pozitivních sdělení o České republice jako destinaci turismu. Cílem 
tvorby produktu i realizace komunikační strategie je distribuce, resp. prodej produktu a 
realizace ekonomických i mimoekonomických efektů pro region. 
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Obr. 2: Model komunikační strategie na národní úrovni s propojením na úroveň 
regionů a míst 

Zdroj: vlastní schéma 

 
 

5. Závěry 
Problém turismu jako nástroj regionálního rozvoje je třeba propojit s rozvojem turismu na 

národní a místní úrovni. Systém a proces marketingového řízení musejí být nastaveny 
stejně jako ve firmě, a to zejména s ohledem na tvorbu a prodej produktu destinace. Pro 
další rozvoj turismu v regionech (a místech) lze stanovit s ohledem na připravenou 
marketingovou strategii České republiky následující doporučení: 

 
• Reálné zhodnocení možností regionů s ohledem na rozvoj turismu, a tedy i podílu 

domácí a zahraniční poptávky v regionech. Přizpůsobení tvorby produktu a 
komunikačních strategií příslušnému trhu (segmentu).  

• Využití plného potenciálu turismu – napojení řady dalších odvětví (včetně např. 
tzv. regionálních produktů), které lze s turismem efektivně propojit. 
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• Propojení partnerů jako základní teze marketingového řízení – pro tvorbu 
produktu a cenovou politiku, distribuci i komunikaci, zejména s důrazem na strategii 
značky. 

• Propojení národní, regionální a místní úrovně tvorby produktu a propojení 
veřejného a soukromého sektoru. 

• Komerční orientace společností marketingového řízení s ohledem na distribuci a 
prodej produktu. 

• Sledování a měření výkonnosti marketingového řízení (marketingové strategie) 
destinace s ohledem na tvorbu produktu v destinaci a její ekonomické (i 
mimoekonomické) přínosy. 

• Potřeba marketingového výzkumu v turismu s cílem zajistit dostatek 
kvantitativních i kvalitativních ukazatelů, zejména pak regionalizace satelitního účtu. 

• Získávání kvalitativních dat pro tvorbu produktového mixu a návaznou komunikační 
strategii i strategii distribuce produktu. 

Další „financování“ rozvoje turismu v regionech bez tvorby produktu a relevantní 
komunikační strategie je další ztráta finančních a osatních zdrojů. Vzdělaní a kompetentní 
manažeři destinací na národní, regionální i lokální úrovni schopní reagovat na trendy 
v mezinárodním a domácím turismu i marketingovém řízení destinací jsou jistějším 
předpokladem pro zvyšování konkurenceschopnosti destinací než další miliardy z Evropské 
unie. 
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Rámcové podmínky podnikání jako předpoklad rozvoje 
regionů  

Framework Conditions of Entrepreneurship as a 
Prerequisite for Regional Development 

Marcela Papalová 

 

Abstrakt: 
Malé a střední podniky (MSP) mají nepochybně pozitivní dopad na ekonomiku každé 

země. Vlády se snaží posílit jejich úlohu, protože mají výrazný vliv na region, ve kterém 
působí. Lukeš a Stephan (2004) identifikovali externí rámcové podmínky, které vedle faktorů 
osobnosti podnikatele a charakteristik organizace ovlivňují úspěch malých a středních 
podniků, jsou to mj. - úroveň vzdělání, vládní politika a podpůrné programy, dostupnost 
kapitálu, fyzická infrastruktura, přenos výzkumu a vývoje. Právě na tyto externí podmínky by 
se měla soustředit politika podpory malých a středních firem, aby byla zajištěna co nejvyšší 
efektivita malých a středních firem. Jaké jsou tyto podmínky v České republice ve srovnání s 
dalšími zeměmi? 

Klíčová slova:  
Rámcové podmínky, podnikání, malé a střední podniky (MSP) 

Abstract:  
Small and medium-sized enterprises (SMEs´) have undoubtedly positive impact on the 

economy of each country. The governments try to enhance SMEs´ role for the significant 
effect on the region which they operate.  Lukeš and Stephan (2004) identified the external 
framework conditions, which in addition to personal factors and organizations characteristics 
influence the success of small and medium enterprises. They are - among others – 
education level, government policy and support programs, the availability of capital, 
infrastructure, transfer of research and development. Policy of support SMEs´ should focus is 
on these external conditions to maximize the efficiency of small and medium-sized 
companies. What are these conditions in the Czech Republic in comparison with other 
countries? 

Key words:  
Framework conditions, Entrepreneurship, Small and medium-sized enterprises (SMEs´), 

1. Úvod 
  
Malé a střední podniky (MSP) mají nepochybně pozitivní dopad na ekonomiku každé 

země. Vlády se snaží posílit jejich úlohu, protože mají výrazný vliv na ekonomiku.  Výhody 
vyplývající z jejich velikosti, jsou na straně druhé snižovány určitými negativními vlivy. 

Naissbitt (1998) uvádí, že v USA na konci devadesátých let minulého století 500 
největších podniků představuje pouze 10% ekonomiky, zatímco v roce 1970 na stejný počet 
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firem připadal 20% podíl. Z toho usuzuje, že malé a střední podniky vytvářejí globální 
ekonomiku, nikoli podniky Fortune 500.  

Také v ČR se vliv malých a středních podniků posiluje. Pozvolna roste počet 
zaměstnanců v malých a středních firmách, i přidaná hodnota na 1 zaměstnance, i když 
zdaleka tyto hodnoty nedosahují velkých firem. 

1.1. Přínos malých a středních podniků 
„Mikropodniky, malé a střední podniky jsou motorem evropského hospodářství. Jsou 

základním zdrojem pracovních příležitostí, vytvářejí podnikatelského ducha a inovace v EU, 
a jsou tedy rozhodující pro posílení konkurenceschopnosti a zaměstnanosti. Nová definice 
malých a středních podniků, představuje významný krok směrem k lepšímu podnikatelskému 
prostředí pro malé a střední podniky a zaměřuje se na podporu podnikání, investic a růstu.“ 
(Verheugen, 2005). 

Barrow (1995) uvádí několik zásadních přínosů malého a středního podnikání (MSP): 
citlivost ke změnám – firmy rychle dokážou zareagovat na změny podmínek prostředí, a tím i 
minimalizovat ztráty, vytváření pracovních příležitostí – jsou schopny absorbovat i pracovníky 
propouštěné ve velkých firmách, hlavní zdroj inovací – sehrávají důležitou roli při vzniku 
nových technologií. Dle Šebestové (2007): podporují a rozvíjejí konkurenční prostředí, jsou 
klíčoví pro přechod k ekonomice řízené znalostmi díky schopnosti aplikovat nové technologie 
a inovovat. 

Lukeš (2004) identifikoval externí rámcové podmínky, které vedle faktorů osobnosti 
podnikatele a charakteristik organizace ovlivňují úspěch malých a středních podniků, jsou to 
mj.: 

 úroveň vzdělání,  
 vládní politika a podpůrné programy, 
 dostupnost kapitálu,      
 fyzická infrastruktura,   
 přenos výzkumu a vývoje.               
Právě na tyto externí podmínky by se měla soustředit politika podpory malých a 

středních firem, aby byla zajištěna co nejvyšší využitelnost inovací, které jsou malými a 
středními firmami realizovány.  

2. Metodika 
Externí rámcové podmínky pro podnikání, jak již bylo výše uvedeno (ibid), významně a 

ovlivňují podnikatelskou aktivitu země, tedy i celkovou ekonomickou výkonnost.  
Světová banka od roku 2004 komplexně hodnotí podmínky podnikání v jednotlivých 

zemích. Toto srovnání vychází ze standardizovaných případových studií a postihuje 
kvantitativní ukazatele podnikatelského prostředí.  Výsledky projektu “Doing business” mají 
několik využití: představitelé vládní politiky mají srovnání postupů a podmínek podnikání 
s dalšími zeměmi. Dále lze na jejich základě formulovat reformy neboť je lehce 
identifikovatelné, které charakteristiky jsou v dané zemi nevhodně nastaveny. A v neposlední 
řadě si podnikatelé mohou dnes, např. v rámci Evropské unie vybrat, kde svůj budoucí 
podnik založí. Žebříček Doing business přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti země z 
hlediska kvality jejího institucionálního prostředí.  

Žebříček  Doing Business vychází z 10 indikátorů podnikatelského prostředí, které 
mapují, kolik času a nákladů je nutné vynaložit na splnění legislativních požadavků při 
založení a provozu společnosti, obchodování, plnění daňových povinností a ukončení 
podnikání. Žebříček nezohledňuje makroekonomické aspekty, kvalitu infrastruktury, 
měnovou stabilitu, vnímání ze strany investorů či úroveň kriminality. Získání, zpracování a 
srovnání tolika aktuálních údajů je prováděno lokálně, podle dané metodiky.  

 Zahájení podnikání 
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 Povolení 
 Zaměstnání pracovníků 
 Registrace majetku 
 Možnost získání úvěru 
 Ochrana investorů 
 Placení daní 
 Možnosti exportu 
 Vynutitelnost smluv 
 Ukončení podnikání 

 
Metodologie jednotlivých ukazatelů je zčásti založena na přímo měřitelných údajích pro 

příkladové typy firem a úkonů. V takovém případě je sledován zejména rozsah, složitost a 
náklady (v absolutním či relevantním vyjádření) základních procedur, které uskutečňují 
podnikatelé při zahájení, realizaci a ukončení podnikání v jednotlivých zemích. Údaje jsou 
prezentovány v počtu dnů, počtu procedur a v přímo měřitelných nominálních nákladech na 
uskutečnění jednotlivých úkonů, případně jsou uvedeny další stanovené (přímo měřitelné) 
podmínky. Další typ hodnocení regulační zátěže je založen na indexech konstruovaných na 
základě dotazníků o podmínkách stanovených procedur (Kadeřábková, 2005). V projektu je 
v roce 2012 srovnáno 183 ekonomik.  

3. Srovnání podmínek podnikání 
 
Pro srovnání rámcových podmínek podnikání bylo vybráno 6 států. Kromě České 

republiky (ČR) jako výchozím státem se srovnání soustředí na Slovensko (SK) – země, která 
má obdobné historické kořeny a v roce 1993 byly podmínky v obou zemích shodné. Třetí 
zemí je Portugalsko (P), která obdobný počet obyvatel a po vstupu do Evropské unie je ČR 
často s Portugalskem, případně Španělskem srovnávána.  

Další dvě země, Dánsko (D) a Velká Británie (UK) jsou vybrány z důvodů nejlepších 
podmínek podnikání v rámci Evropské unie a jsou vhodným benchmarkingovým základem. 
Poslední ekonomika ve srovnání je zařazeno Německo (G), které je zemí, se kterou Česká 
republika má nejčilejší obchodní styky a mnoho firem je dceřinými společnostmi německých 
firem. 
 
Tab. 1 Pořadí zemí v hodnocení některých ukazatelů Doing Business 

 

2012 CZ SK P DM G UK 

Pořadí DB celkové 64 48 30 5 19 7 

Zahájení podnikání 138 76 26 31 98 19 

Stavební povolení 68 50 97 10 15 22 

Získání úvěru 48 24 126 48 24 1 

Placení daní 119 130 78 27 89 24 

Vynutitelnost 
smluv 

106 71 22 21 8 21 

Řešení úpadku 33 35 22 6 36 6 
  

Zdroj: Doing business 2012, zpracování vlastní  
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V tabulce č. 1 Pořadí zemí v hodnocení některých ukazatelů Doing Business je vybráno 
šest ukazatelů z celkových desíti, první řádek je pak souhrnným ukazatelem. Všechny údaje 
jsou z roku 2012 (Doing business 2012, 2012). Celkové hodnocení zemí ukazuje, že nejlepší 
podmínky podnikání jsou v Dánsku a Velké Británii, Česká republika naopak má postavení 
nejhorší. Toto postavení vyplývá zejména z podmínek pro zahájení podnikání, placení daní a 
také v oblasti vynutitelnost smluv, kde v pořadí 183 zemí zaujímá pořadí v druhé stovce.  Ve 
většině ukazatelů je Česká republika hodnocena jako nejhorší ze srovnávaných zemí, jen při 
získávání úvěru zaujímá předposlední pozici před Portugalskem a v řešení úpadku po přijetí 
zákona o insolvenci se pohybuje celkově na 33. pozici před Slovenskem (35.) a Německem 
(36.). 

 
Tab. 2: Pořadí zemí v letech 2008-2012 dle ukazatele zahájení podnikání 

  

Zahájení 
podnikání 

CZ SK P DM  G UK 

2008 91 72 38 18 71 6 

2010 113 66 60 28 84 16 

2012 138 76 26 31 98 19 

  
Zdroj: Doing Business 2006, Doing Business 2008, Doing Business 2010, Doing business 2012, zpracování 

vlastní  

Tabulka č. 2 Pořadí zemí v letech 2008-2012 dle ukazatele zahájení podnikání ukazuje 
vývoj jednotlivých zemí v průběhu 4 let. V roce 2008 byla pozice České republiky 
srovnantelná s podmínkami Slovenska – 91. a 72. Pořadí, ale v průběhu několika málo let se 
podmínky v České republice zhoršily, i když právě v roce 2008 byla přijata výrazná opatření 
pro zlepšení podmínek při zahájení podnikání. Zřízení Centrálních registračních míst, přístup 
do rejstříku trestů on-line, snížení nákladů na založení živnosti, to vše byly významné 
reformní kroky, které se sice promítly do hodnocení, ale v ostatních zemích reformy 
pokračovaly razantněji a výrazněji. 
 

Tab. 3: Srovnání počtu úkonů, dnů a nákladů na založení společnosti 
  

Země  Počet úkonů  Čas (dny) Náklady 
$ 

2008 2012   2008 2012 2008 2012 

Česká republika  10 9 17 20  1344 1501 
Dánsko 4 4 6 6  0 0 
Německo 9 9 18 15  2087 1993 
Portugalsko 7 5 7 5  615 502 
Slovensko  9 6 25 18  415 292 
Velká Británie 6 6 13 13  321 270 

 
  Zdroj: Doing business 2008, Doing business 2012, zpracování vlastní

1
  

                                                           
1 Náklady na založení společnosti jsou vypočteny z Doing business 2012, v ukazatelích je uvedeno % z 

HDP na obyvatele. 
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V tabulce č. 3 Srovnání počtu úkonů, dnů a nákladů na založení společnosti je blíže 
ukázáno, proč hodnocení založení společnosti v České republice je hodnoceno tak 
negativně. Nejmarkantnější je srovnání České republiky a Dánska, jako dvou zemí z 
opačného pólu podmínek. Počet úkonů se sice v České republice snížil z 10 v roce 2008 na 
9 v roce 2012, ale pořád je to vice než dvojnásobek úkonů při založení společnosti v Dánsku 
(4 úkony). Také srovnání nákladů vyznívá pro Českou republiku nelichotivě. Již několik let 
jsou náklady na založení společnosti v Dánsku nulové, kdežto Česká republika se blíží 
nákladům v Německu, v poměrovém ukazateli v procentech z HDP na obyvatele je to 
dvojnásobek oproti Německu. 

Česká republika by se měla inspirovat Slovenskem, jehož reformy podmínek podnikání 
byly daleko razantnější. Celkové náklady na založení společnosti, které jsou třetinové oproti 
České republice, klesají; trend naší země je opačný. 
 

Tab. 4 Pořadí Doing Business jednotlivých zemí v v letech 2006-2012  

 

Pořadí  DB CZ SK P DM G UK 

2006 41 37 42 8 19 9 

2008 56 53 37 5 20 6 

2010 74 42 48 6 25 5 

2012 64 48 30 5 19 7 

  
Zdroj: Doing Business 2006, Doing Business 2008, Doing Business 2010, Doing business 2012, zpracování 

vlastní  

 

Pokud bude hodnocen celkový vývoj podmínek podnikání v jednotlivých zemích od roku 
2006, pak i přes nelichotivou poslední pozici České republiky, je nutné zmínit posun ze 74. 
místa v roce 2010 na 64. pozici v roce 2012 (Tab. 4 Pořadí Doing Business jednotlivých zemí 
v v letech 2006-2012). 

I přes tento posun Česká republika velmi zaostává za všemi zeměmi v provodeném 
srovnání. Nejlepší podmínky v Dánsku (5.) a Velké Británii (7.) by mohly být inspirací pro 
úpravu postupů a snížení byrokracie, zejména náklady na založení společnosti jsou 
neúměrně vysoké. I to je jeden z aspektů, který se podílí na rozhodování, zda zůstat v oblasti 
šedé ekonomiky a podnikat bez potřebných povolení a samozřejmě i placení sociálních a 
zdravotních daní. 

4. Shrnutí  
Podmínky podnikání často významně ovlivňují podnikatelskou aktivitu každé země. 

V současnosti je možné si zvolit velmi snadno místo podnikání i v jiné, než v domovském 
státě. Má to samozřejmě ekonomický, neboť daně společností jsou příjmem země, ve které 
společnost sídlí.  

Je vidět, že reformy na Slovensku probíhají daleko razantněji, tak aby mohli podnikatelé 
zaznamenat změny. Naopak Česká republika v tomhle ohledu zaostává, změny postupně 
přicházejí, ale jsou pozvolné a to nikterak nenapomáhá v rozhodování osob, zda začít 
podnikat nebo zůstat na pozici zaměstnance či ve statutu nezaměstnaného.  

Právě na úpravu externích podmínek by se měla soustředit politika podpory malých a 
středních firem, aby byla zajištěna co nejvyšší efektivita malých a středních firem.  
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Analýza postoje občanů Karlovarského kraje 
k životnímu prostředí 

Analysis of Karlovarský Region citizens´ attitude 
towards environment of living 

Marie Prášilová, Pavla Varvažovská 

 

Abstrakt:  
Příspěvek analyzuje výsledky dotazníkového šetření uskutečněného u náhodně 

vybraného vzorku lidí Karlovarského kraje v roce 2012. Výzkum zjišťuje, jak se sami lidé 
chovají šetrně k životnímu prostředí, zda jsou ochotni pro svoje životní prostředí něco udělat 
a do jaké míry se zajímají o informace týkající se životního prostředí. Součástí dotazníku 
bylo zjištění názorů občanů na institucionální evropskou integraci a na globalizaci o oblasti 
životního prostředí. Získaná data byla statisticky vyhodnocena pomocí metod pro kvalitativní 
výzkum. Závěry práce ukazují na současný postoj populace Karlovarského kraje k úrovni a 
k významu životního prostředí v jejich běžném životě. 

Klíčová slova:  
životní prostředí, environmentální postoj, Aarhuská úmluva, veřejné mínění, dotazníkové 
šetření 

Abstract:  
The paper analyzes results of the questionnaire survey done on a random sample of  

people in the Karlovarský Region residential area  in  2012. It is examining peoples´ 
considerate behaviour within the environment and whether people are willing to do 
something in favour of the environment, and how far they are interested in the information as 
concerns the environment.  Included in the questionnaire have been questions concerning 
the citizens´ opinion about European integration and about globalisation in the sense of 
environment. Data obtained have been assessed statistically using the qualitative analysis 
methods. The survey conclusions demonstrate the current citizens´ attitude towards the 
levels and importance of the environment in everyday life 

Key words:  
environment, environmental attitude, Aarhus Convention, public opinion, questionnaire 
survey 

Úvod  
Působení lidské společnosti na své životní prostředí je mnohostranné. Lidé svými 

aktivitami narušovali, poškozovali a ovlivňovali okolní životní prostředí od nepaměti. Velký 
zásah do životního prostředí v novodobých dějinách začal průmyslovou revolucí. Dvacáté 
století bylo pro životní prostředí na jedné straně devastující, na druhé straně však postavilo 
základy pro ochranu životního prostředí ve společnosti. V dnešní době je samozřejmostí 
každého vyspělého státu chránit jednotlivé složky životního prostředí, eliminovat negativní 
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vliv hospodářských sektorů na životní prostředí, vytvářet systém nástrojů politiky životního 
prostředí, zkoumat dopady životního prostředí na lidské zdraví a ekosystémy a realizovat 
jednotlivá opatření na životní prostředí v mezinárodním kontextu. Do popředí zájmu politiky 
Evropské unie se dostává vztah mezi společností a životním prostředím a význam životního 
prostředí pro rozvoj a kvalitu lidského života. Zlepšování kvality životního prostředí ve 
prospěch člověka však nesmí být v rozporu s trvale udržitelným rozvojem všech složek 
životního prostředí. Společenská strategie ochrany životního prostředí musí být dlouhodobá, 
koncepční a systematická činnost, na které musí aktivně participovat společnost a každý 
občan. Tyto dva subjekty se však často ve svých postojích rozcházejí. 

Cíl a metodika 
Cílem příspěvku je zhodnotit postoj občanů Karlovarského kraje k životnímu prostředí a  

zjistit, jak se sami lidé chovají k životnímu prostředí, zda jsou ochotni pro životní prostředí 
něco udělat a do jaké míry se zajímají o informace týkající se životního prostředí.  

Na základě teoretických východisek byl stanoven cíl, k jehož dosažení bylo provedeno 
terénní šetření u náhodně vybraných respondentů trvale žijících v Karlovarském kraji a 
následně vyhodnoceno pomocí vhodných statistických metod. Terénní šetření probíhalo 
pomocí dotazníků. Otázky směřovaly k ohodnocení obyvatel kraje se základními složkami 
životního prostředí a s jejich praktickými zkušenostmi. Šetření se též dotklo znalostí národní 
a evropské environmentální politiky a věnovalo se i aktivní účasti obyvatel na tvorbě a 
ochraně zdravého životního prostředí. Pomocí analýzy závislosti kvalitativních znaků byly 
vyhodnoceny postoje populace k úrovni a významu životního prostředí v běžném životě a 
názory občanů kraje na jejich environmentální vnímání společnosti.  

Teoretická východiska 
Participace občanů na veřejném životě a v obecné rovině výzkum občanské společnosti 

patří mezi oblasti, které se zejména v posledních dvaceti letech těší velkému zájmu sociálně 
vědních badatelů. Vedle řady přehledových prácí vycházející ze zahraničních poznatků lze 
zaznamenat rovněž úspěšnou snahou o deskripci české občanské společnosti 
(Mansfeldová, Kroupa, 2006; Műller, 2002) a o analýzu účasti občanů v komunálním a 
regionálním prostoru (Stachová, 2008; Čmejrek a kol., 2009). 

Vysoká angažovanost občanské společnosti působí právě v oblasti životního prostředí. 
Po vstupu České republiky do Evropské unie aktualizovaná Státní politika životního prostředí 
plně odpovídá závazkům respektující členství. Prioritní oblasti korespondují s šestým akčním 
programem Evropských společenství pro životní prostředí (Ritschelová, 2006), kde se 
v rámci environmentálních problémů klade důraz na zvyšování povědomí veřejnosti o 
otázkách životního prostředí. Do obecné části systému práva životního prostředí se výrazně 
zapsala konference ministrů životního prostředí regionu Evropské hospodářské komise OSN 
s názvem „Životní prostředí pro Evropu” konaná  v červnu 1998 v Aarhusu v Dánsku. Přijatá 
Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní 
ochraně v záležitostech životního prostředí je přelomovým dokumentem pro životní prostředí 
a demokracii. Úmluva se svými dokumenty nabyla účinnosti dne 30. října 2001 (Ritschelová, 
2006). Veřejnost je v duchu Aarhuské úmluvy postavena jako partner veřejné správy 
s právem získávat srozumitelné informace o životním prostředí, účastnit se rozhodování, mít 
zajištěnu právní ochranu a sdílet odpovědnost za stav životního prostředí v duchu trvale 
udržitelného rozvoje.  

Soukup (2001) publikoval výsledky srovnávacího projektu za roky 1993 a 2000 v oblasti 
životního prostředí. Jeho cílem bylo posouzení postojů populace k životnímu prostředí, 
zachycení vnímání jednotlivých rizik a jedincova chování ve vztahu k životnímu prostředí. Ve 
srovnání s rokem 1993 došlo v České republice k úbytku ochoty obětovat se ve prospěch 
životního prostředí (platit vyšší ceny, daně, snížit životní úroveň) a došlo k poklesu ve 
vnímání environmentálních nebezpečí. V oblasti environmentálního chování (zejména třídění 
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odpadů) byl zaznamenán nárůst aktivit. V oblasti občanských projevů (podepisování petic, 
účast na demonstracích) nebyla zaznamenána žádná výrazná změna. 

Obecně lze konstatovat, že činnost neziskových organizací a politických stran má vliv na 
povědomí občanů o otázkách životního prostředí. Vztah dnešního člověka k životnímu 
prostředí vychází z jeho každodenní zkušenosti a je též ovlivněn sociálním prostředím, ve 
kterém člověk žije. Po vstupu Česká republiky do Evropské unie  lze předpokládat, že občan 
České republiky vnímá problematiku životního prostředí i v mezinárodním kontextu.  

Výsledky terénního šetření 
V roce 2012 bylo provedeno rozsáhlé šetření v Karlovarském kraji s cílem zjistit a 

analyzovat mínění občanů na vybrané aspekty životního prostředí. Karlovarský kraj byl 
zvolen jako reprezentant ostatních krajů, protože v tomto kraji se rozporuplně projevuje 
činnost člověka na životní prostředí. Na jedné straně je kraj silně zalesněn, zemědělství má 
charakter podhorských oblastí, kraj je vyhledávaným cílem turistů a lázeňských hostů, na 
druhé straně je kraj zatížen důsledky těžby v povrchových dolech v okolí Sokolova. Výzkum 
se zabýval jak pasivním vnímáním problémů, tak aktivní účastí obyvatel ve prospěch 
životního prostředí. Dotazníkového šetření směřovalo k 1500 respondentům, návratnost však 
byla 18,8% a několik odpovědí bylo nutné ze zpracování z důvodu neúplnosti vyloučit. 
Statistické zpracování bylo provedeno v souboru 249 obyvatel Karlovarského kraje starších 
15 let. Průměrný věk respondentů byl 38,22 roku, 53,2% tvořily ženy, 66,4% respondentů 
mělo středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. Nejčastěji se jednalo o zaměstnance 
(52,8%), 12,0% ze souboru bylo nezaměstnaných, pouze 6% respondentů byli podnikatelé. 
68,8%  odpovědí pocházelo od občanů žijících v obcích nad 5 tisíc obyvatel.  Tab. 1 ukazuje 
strukturu respondentů podle svých názorů na životní prostředí obecně a v místě svého 
bydliště. 

Tab. 1: Spokojenost ob čanů Karlovarského kraje se životním prost ředím (v %) 
Spokojenost občanů s 
životním prostředím 

Ano Ne 

v republice 48,0 52,0 
v místě bydliště 63,2 36,8 
Zdroj: Dotazníkové šetření 

 
Občané vykazují vyšší míru spokojenosti se životním prostředím v místě svého bydliště  

(Tab. 1).  S kvalitou životního prostředí v místě bydliště jsou výrazně spokojenější obyvatelé 
malých obcí, naopak méně spokojeni jsou lidé z velkých měst. Hodnocení některých složek 
životního prostředí v lokalitě bydliště ukazuje Tab. 2. 

 
Tab. 2: Struktura spokojenosti obyvatel Karlovarského kraje se životním 

prost ředím v míst ě bydlišt ě (v %) 
Aspekt životního prostředí Spokojení občané Nespokojení občané 
Čistota okolní přírody 56,4 43,6 
Dostupnost volné přírody 84,4 15,6 
Čistota ovzduší 57,6 42,4 
Čistota povrchových vod 56,4 43,6 
Kvalita pitné vody 72,4 27,6 
Úroveň hluku 40,0 60,0 
Hustota silničního provozu 41,6 58,4 
 Zdroj: Dotazníkové šetření 

Jak ukazuje Tab. 2, lidé nejhůře hodnotili zdravotní aspekt životního prostředí (hluk) a 
současně byli převážně nespokojeni s aspektem zvyšující komfort jejich života a způsobující 
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hluk, a to s úrovní hustoty silničního provozu. Tento rozpor je u vyspělých států stále 
častější. Ekonomická stránka věci bývá silnější než udržitelný rozvoj a zdraví. V posledních 
pěti letech v průměru méně než 10% respondentů se aktivně zapojilo do činností ve 
prospěch kvality životního prostředí. Jednalo se o petice, finanční podporu, demonstrace 
nebo intervence při rozhodování orgánů státní správy v místě bydliště. Čtvrtina lidí však 
v posledních pěti letech alespoň jednou přispěla svojí prací k obnově zeleně nebo k údržbě 
krajiny. Občané nejhůře hodnotí chování firem k životnímu prostředí (73,2%), odsuzují 
nedostatečnost v postizích (70,8%) a domnívají se, že nejvíce zatěžuje životní prostředí 
silniční doprava (66,8%) a výstavba (60,8%). Poměrně velké procento lidí (více než 80%) 
špatně hodnotí činnost vrcholných vládních orgánů k ochraně životního prostředí nebo ji 
vůbec nedokáží posoudit, naopak nadpoloviční podíl občanů pozitivně hodnotí práci 
ekologických organizací a oceňují obecní úřady za jejich vstřícný postoj k ochraně životního 
prostředí. Většina respondentů postrádá dostatek informací o životním prostředí (66,8%) a 
přitom je tyto zajímají (63,6%).  

Diference v odpovědích obyvatel kraje o dostatku či nedostatku informací se projevují 
podle vzdělání a životní úrovně. Lidé s maturitou a zejména vysokoškolsky vzdělaní častěji 
deklarují dostatek informací. Rovněž obyvatelé s dobrou životní úrovní mluví ve větší míře o 
dostatku, naopak lidé se špatnou životní úrovní o nedostatku. 

Domácnosti respondentů obvykle třídí nebezpečný odpad (74,8%) a třídí běžný odpad 
(73,6%). Nejsou však ochotny omezit jízdy autem a omezit svoji dosavadní spotřebu energie 
a vody z důvodu ochrany životního prostředí. 87,2% domácností kupuje biopotraviny jenom 
výjimečně nebo vůbec. Protože každá domácnost byla zastoupena jediným zástupcem, bylo 
ověřováno, zda pohlaví respondenta má vliv na výběr odpovědí u jednotlivých postojů a 
praktických činností domácností při ochraně životního prostředí (Tab. 3). Pomocí vztahů pro 
zjišťování statistické závislosti mezi kvalitativními znaky nelze jednoznačně říci, že postoj žen 
v praktických činnostech své domácnosti ve prospěch životního prostředí je jiný než u mužů. 
Všichni dospělí členové domácnosti jsou stejně šetrní k životnímu prostředí a genderový 
pohled na chování domácnosti je nadbytečný. Jediný statisticky významný rozdíl mezi 
pohlavím vykazuje nákup biopotravin s p-hodnotou 0,03295.  

   
Tab. 3: Závislost činnosti domácnosti ve prosp ěch životního prost ředí a pohlaví 

reprezentanta domácnosti 
Vztah 2

χ - test 
p- hodnota  Pearsonův 

koeficient C 
Cramérův 
koeficient V 

Třídění nebezpečného 
odpadu a pohlaví 

5,114363 0,64601 0,1419 0,1433 

Třídění běžného odpadu a 
pohlaví 

3,038081 0,69411 0,1098 0,1105 

Nákup biopotravin a pohlaví 12,13824 0,03295 0,2156 0,2208 
Nákup šetrných výrobků 
k životnímu prostředí a 
pohlaví 

10,31482 0,06680 0,1994 0,2035 

Omezení jízdy autem a 
pohlaví 

6,096070 0,29699 0,1546 0,1565 

Omezení spotřeby energie a 
vody a pohlaví 

3,264783 0,65924 0,1137 0,1145 

Zdroj: Dotazníkové šetření 

Obyvatelé kraje též posuzovali významné složky životního prostředí v celosvětovém 
měřítku. Nejzávažnějším jevem ohrožující lidstvo je podle respondentů nedostatek pitné 
vody (89,6%) a s tím související úbytek deštných pralesů (84,8%) a znečištění zdrojů pitné 
vody (85,6) a dále hromadění odpadů (87,2). Více než ¾ respondentů označují jako další 
významné globální problémy vyčerpání zdrojů surovin, úbytek živočišných druhů a 
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znehodnocení zemědělské půdy. Za dosti závažné až méně závažné z hlediska životního 
prostředí je považováno přelidnění, globální oteplování a pěstování geneticky 
modifikovaných rostlin pro účely výživy lidí. Nejmenší obavy u respondentů vyvolává provoz 
jaderných elektráren. Geneticky modifikované rostliny a provoz jaderných elektráren jsou 
v české populaci stále považovány za méně závažný problém než je tomu u západních 
sousedů. Rozdíly podle sociodemografických charakteristik se projevily u jaderných 
elektráren a globálního oteplování, kdy problém považují statisticky průkazně závažný více 
muži než ženy.   

Otázky dotazníku se též dotkly vztahu ekonomiky a životního prostředí. Česká republika 
je od roku 2004 členem Evropské unie, a proto lze očekávat zájem občanů i o evropskou 
ekonomiku a životní prostředí. Navíc Karlovarský kraj je přímým sousedem silné evropské 
ekonomiky a řada obyvatel kraje je zaměstnána ve SRN. Tab.4 ukazuje výsledky 
statistického zpracování hodnocení závislosti vnímání výsledků ekonomiky, zaměstnanosti a 
životního prostředí z národního i mezinárodního pohledu. 

Tab. 4: Vztah mezi ekonomikou a životním prost ředí z národního a mezinárodního 
pohledu ob čanů Karlovarského kraje 

Vztah 
 
 

Testová 
statistika 

2
χ  
 

p- 
hodnota  

Pearsonův 
koeficient 
C 

Cramérův 
koeficient 
V 

Rozsah 
souboru 

Ekonomika ČR a životní 
prostředí 

21,8880 0,00000 0,3092 0,3252 207 

Zaměstnanost ČR a životní 
prostředí 

9,4261 0,00214 0,2082 0,2129 208 

Ekonomika EU a životní 
prostředí 

12,6307 0,00038 0,2497 0,2578 190 

Zaměstnanost EU a životní 
prostředí 

10,1796 0,00142 0,2545 0,2632 147 

Zdroj: Dotazníkové šetření 

Občané Karlovarského kraje statisticky významně  spojují životní prostředí 
s ekonomikou a se zaměstnaností (Tab. 4). Zřejmě se domnívají, že jednotlivec svým 
chováním vůči životnímu prostředí je slabým článkem a problematika životního prostředí je 
tak závažná, že pouze silná ekonomika dokáže  účinně ochránit životní prostředí a předat jej 
v relativně dobrém stavu dalším generacím. Je potěšující, že obyvatelé kraje mají zájem o 
trvale udržitelný rozvoj společnosti a životního prostředí a uvědomují si, že nejvýznamnějším 
stimulačním faktorem je dobré  ekonomické zázemí. Šetření též ukázalo, že ne všichni 
respondenti byli schopni posoudit současnou situaci národní a unijní ekonomiky a 
zaměstnanosti, a proto došlo při vyhodnocování vztahů v Tab. 4 ke snížení rozsahu souborů. 
2/3 rezidentů  kraje se domnívají, že situace v obecných sociálně ekonomických otázkách  je 
v České republice v současné době horší než v ostatních zemích Evropské unie.  
Problematika životního prostředí by se měla podle respondentů řešit národními i unijními 
politikami rovnoměrně. Stát by se měl jednoznačně starat o sociální, zdravotní, daňovou a 
zemědělskou politiku, zatímco společná politika Evropské unie by se podle respondentů 
měla zaměřit zvláště na boj proti terorismu (89,6%), řešit jednotně otázky imigrace (72,4%), 
vědeckého a technologického výzkumu (69,2%) a obrany (68,4%).   

Diskuse 
Míra zapojení a spoluzodpovědnosti  občanské společnosti za stav životního prostředí 

v rezidenční oblasti ukazuje  na úroveň naplňování Aarhuské úmluvy z roku 2001. Obyvatelé 
Karlovarského kraje žijí v regionu s pohnutou novodobou  historií, v oblasti zčásti velmi hustě 
zalesněné, v kraji s vyjímečnou koncentrací minerálních pramenů a lázeňských zařízení, ale 
také  s rozsáhlými oblastmi narušenými těžbou uhlí a uranu. Postoj dospělých obyvatel kraje 
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k životnímu prostředí  byl zjišťován dotazníkovým šetřením, které odpovídalo strukturou 
respondentů z hlediska věku, pohlaví a velikosti bydliště základnímu souboru. Obyvatelé 
Karlovarského kraje se zajímají o životní prostředí v regionu a jsou s ním spokojeni. Sami se 
aktivně podílejí na zlepšování nebo udržování svého okolí. Jsou kritičtí k chování firem 
k životnímu prostředí, méně však sami k sobě. Přestože jsou nespokojeni s úrovní hluku a 
uvědomují si, že životní prostředí zatěžuje silniční doprava, nejsou ochotni nahradit 
individuální dopravu veřejnou dopravou. Většina dospělých obyvatel Karlovarského kraje bez 
ohledu na pohlaví třídí odpady. Odpovědi na otázky směřující k obecné rovině problematiky 
participace rezidentů v procesu přístupu k informacím, spolurozhodování a 
spoluzodpovědnosti občanské společnosti jsou spíše neutrální nebo respondent vůbec není 
schopen otázku posoudit. 

Závěr 
Občané Karlovarského kraje nevyužívají zcela své možnosti účastnit se v oblasti 

životního prostředí komunálních a občanských aktivit státního nebo unijního charakteru. 
Aarhuská úmluva je postupně naplňována, i když občanská společnost v Karlovarském kraji 
ještě zcela nevyužívá svá práva a možnosti při spolurozhodování v oblasti životního 
prostředí. Rezidenti Karlovarského kraje mohou svou další participací přispět k uvědomění si 
regionálních problémů v oblasti životního prostředí. Efektivní otevřená spoluprací a vzájemná 
diskuse zástupců veřejné správy, místních podnikatelů a respektováním individuálních 
postojů a potřeb občanů by měly vést k ochraně a k šetrnému zacházení s životním 
prostředím v kraji.  

Shrnutí:  
Příspěvek hodnotí postoj občanů Karlovarského kraje k životnímu prostředí a posuzuje, 

jak se sami lidé chovají šetrně k životnímu prostředí, zda jsou ochotni pro životní prostředí 
něco udělat a do jaké míry se zajímají o informace týkající se životního prostředí. 
Karlovarský kraj byl zvolen jako reprezentant ostatních krajů, protože v tomto kraji se 
rozporuplně projevuje činnost člověka na životní prostředí. Na základě teoretických 
východisek byl stanoven cíl, ke kterému bylo provedeno terénní šetření a následně 
vyhodnoceno pomocí vhodných statistických metod. Dotazníkového šetření směřovalo 
k 1500 respondentům, statistické zpracování bylo provedeno v souboru 249 obyvatel 
Karlovarského kraje starších 15 let. S kvalitou životního prostředí v místě bydliště jsou 
výrazně spokojenější obyvatelé malých obcí, naopak méně spokojeni jsou lidé z velkých 
měst. V posledních pěti letech v průměru méně než 10% respondentů se aktivně zapojilo do 
činností ve prospěch kvality životního prostředí. Občané nejhůře hodnotí chování firem 
k životnímu prostředí (73,2%), odsuzují nedostatečnost v postizích (70,8%) a domnívají se, 
že nejvíce zatěžuje životní prostředí silniční doprava (66,8%) a výstavba (60,8%). Poměrně 
velké procento lidí (více než 80%) špatně hodnotí činnost vrcholných vládních orgánů 
k ochraně životního prostředí nebo ji vůbec nedokáží posoudit, naopak nadpoloviční podíl 
občanů pozitivně hodnotí práci ekologických organizací a oceňují obecní úřady za jejich 
vstřícný postoj k  životního ochraně životního prostředí. Občané Karlovarského kraje 
nevyužívají zcela své možnosti účastnit se v oblasti prostředí komunálních a občanských 
aktivit státního nebo unijního charakteru. Aarhuská úmluva je postupně naplňována, i když 
občanská společnost v Karlovarském kraji ještě zcela nevyužívá svá práva a možnosti při 
spolurozhodování v oblasti životního prostředí.  

Poznatky uváděné v příspěvku vyplynuly z řešení projektu IGA (20121038) PEF ČZU 
v Praze a VZ MSM 6046070906 "Ekonomika zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní 
využívání v rámci multifunkčních zemědělskopotravinářských systémů".  
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Verifikace Teorie ekonomické základny v regionu Brněnsko  

Verification of the Economic Base Theory in the Brno 
region 

Radka Redlichová, Gabriela Chmelíková 

 

Abstrakt: 
Cílem příspěvku je empirická verifikace konceptu Teorie ekonomické základny na základě 
aplikace této teorie na empirická data z regionu Brno. Autorky analyzovaly vývoj počtu 
pracovních míst ve zvolených lokalitách a vyjádřily se k teoretickým a reálně dosaženým 
hodnotám multiplikátoru ekonomické základny. Na pilotním vzorku nebyl koncept 
multiplikátoru potvrzen, nicméně dosažené výsledky je nutné posuzovat s určitými 
omezenými uvedenými v závěru článku. Dalším potenciálním směrem pokračování výzkumu 
je rozšíření datové oblasti do širšího geografického prostoru oblasti s předpokladem vyšší 
efektivity teorie ekonomické základny na větším území. 

Klíčová slova:  
teorie ekonomické základny, multiplikátor ekonomické základny, lokalizační koeficient, 
pracovní místa, nezaměstnanost 

Abstract:  
The aim of the paper is to empirically verify the Economic Base Theory, applying this theory 
to empirical data from the Brno region. The authors have analyzed developments in the 
number of job opportunities in the area and have examined the differences between the 
theoretical and actual figures of the economic base multiplier. The concept has not been 
verified from the test sample. Nevertheless, the results should be taken into account with 
certain reservations which are mentioned in the Conclusion section. Further research could 
be focused on extending the geographical data base on the assumption that the data over a 
wider area will make the Economic Base Theory more effective.  

Key words:  
Economic Base Theory, Economic Base Multiplier, Localization Ratio, Job Opportunities, 
Unemployment  
 

Úvod 
Regionální ekonomický rozvoj patří mezi progresivní vědní disciplíny. Ve vývoji tohoto 

oboru lze pozorovat posun ve vnímání rozdílu mezi ekonomickým růstem a ekonomickým 
rozvojem. Zatímco dřívější teorie od tohoto rozdílu abstrahovaly, ty moderní se na něm 
naopak profilují. Podle Čadila (2010) je dlouhodobým ekonomickým růstem myšlen růst 
potenciálního produktu, který je konzistentní s přirozenou mírou nezaměstnanosti, 
ekonomickým růstem rozumíme růst aktuálního reálného HDP. Ekonomický růst je tedy 
kvantititavní charakteristikou, ekonomický rozvoj potom širší charakteristikou a souvisí 
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s kvalitativní změnou v dané ekonomice. Hodnocením absorpce rozdílu mezi rozvojem a 
růstem se zabývala studie autorů  Malizia a Feser (1999), která nabídla souhrnný přehled 
všech významných teorií regionálního rozvoje od vzniku vědního oboru až do konce 
minulého století.  Podle tohoto členění je Teorie ekonomické základny spolu s Neoklasickou 
ekonomickou teorií typickými představiteli růstových regionálních teorií.  

Podle Blakely, Leigh (2010) je základní myšlenkou Teorie ekonomické základny vazba 
regionálního růstu na poptávku po zboží a službách z oblastí mimo analyzovaný region. 
Principem teorie ekonomické základny je rozdělení všech činností v regionu na tzv. 
„základní“ a „nezákladní“.1 Základní aktivity jsou takové, jejichž výstup je realizován mimo 
region a jsou tak zdrojem příjmů pocházejících zvnějšku regionu. Tyto „vnesené“ příjmy 
umožňují obyvatelům regionu nákup zboží a služeb pro vlastní potřebu, resp. zvýšení jejich 
spotřeby. Tato nově vytvořená (resp. zvýšená) poptávka vyvolává potřebu dodatečných 
výrobních faktorů, včetně práce, potřebných pro produkci poptávaných statků. Produkce 
statků určených pro spotřebu v rámci regionu, se nazývá „nezákladními činnostmi“. 
Zvýšením zaměstnanosti se dále zvyšuje kupní síla obyvatel regionu. V této souvislosti lze 
zmínit a brát v potaz i Myrdalův model kumulativní kauzality..2 

Růst odvětví, které produkují tyto výrobky a služby k exportu a které používají místní 
výrobní faktory, zajistí růst místního blaha. Strategie regionální politiky respektující tuto teorii 
proto podporují rozvoj exportujících firem v regionu před firmami produkujícími zboží a služby 
dovnitř území. Teorie ekonomické základny předpokládá, že v důsledku rozvoje exportujících 
odvětví dojde k automatickému růstu v odvětvích neexportujících, neboť tyto slouží jako 
podpora základních činností. Teorie ekonomické základny je  východiskem pro současnou 
strategii Jihomoravského kraje v podpoře technologicky špičkových firem, kdy se 
předpokládá, že následně dojde k multiplikačnímu efektu a rozvoji neexportních odvětví. 

Cíl a metodika 
Článek navazuje na předchozí výzkum týkající se vlivu výstavby průmyslových zón na 

vývoj zaměstnanosti v hostitelských městech, přičemž rozšiřuje šetření důsledků vzniku a 
fungování těchto pracovních zón na vývoj počtu pracovních míst.  

Cílem první fáze navazujícího výzkumu bylo především ověření metodiky, kterou byla 
aplikace teoretického modelu ekonomické základny na vybranou oblast – Jihomoravský kraj 
(dále JMK).  

Souběžným cílem byla interpretace výsledků s důrazem na dopad zvyšování počtu míst 
v základních činnostech na odvětví nezákladní, resp. na celkovou zaměstnanost ve vybrané 
lokalitě. 

Vzhledem k absolutně největšímu počtu průmyslových zón a tudíž očekávánému 
největšímu dopadu na absolutní nárůst pracovních míst bylo vybráno město Brno. Tato 
oblast byla posléze rozšířena také o region Brno-venkov. Datem, od kterého začaly v Brně 
průmyslové zóny vznikat, byly roky 2005-2006. Proto byl za určující rok pro výpočet 
multiplikátoru ekonomické základny zvolen rok 2006. 

Předpokladem pro aplikaci modelu ekonomické základy bylo prvotní rozdělení činností 
v Brně na základní a nezákladní. Základní činnosti jsou takové, které produkují výrobky a 
služby, které jsou spotřebovávány mimo region svého původu. Prodej těchto produktů 
představuje zdroj příjmů pro místní obyvatele, tedy jakýsi základ pro možnost vlastní 
spotřeby (odtud odvozen název „základní činnosti“). Výrobky a služby realizované uvnitř 
regionu jsou tedy pořízeny za zdroje plynoucí zvnějšku regionu a dále podporují rozvoj 
regionu.  

                                                           
1
 Jednoznačné rozdělení všech aktivit v regionu do těchto dvou dichotomních skupin je poměrně 

komplikovanou záležitostí, jejíž řešení je v zásadě buďto založeno na empirickém nebo teoretickém přístupu. 

(viz např. Matoušková Z. a kol: Regionální a municipální ekonomika (2000), str. 103) 
2
 viz např.: Ježek, J.: Prostorová a regionální ekonomika, 2002, str. 171 
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Pro konkretizaci činností základních a nezákladních byl zvolen teoretický přístup 
rozdělení spočívající ve výpočtu lokalizačních koeficientů (viz Vzorec 1, obdobně též Čadil: 
regionální ekonomie 2010) pro jednotlivé sektory výroby v rámci Brna.  

 
Vzorec 1: Lokaliza ční koeficient 

 
 
 
 
přičemž:      a   ; 

 
kde: KL...lokalizační koeficient 

   KR...regionální koeficient 

  KNH...koeficient národního hospodářství 

   Psir... počet pracujících v i-té oblasti v regionu „r“ 

   PSr....celkový počet pracujících v regionu „r“ 

   Psinh... počet pracujících v i-té oblasti v celém národním hospodářství 

         PSnh....celkový počet pracujících v národním hospodářství 

 

Zdroj: Matoušková a kol.: Regionální a municipální ekonomika, 2000 (str. 104) 

 
Vzhledem k tomu, že nebyly dostupné údaje o sektorovém rozložení pracovníků přímo 

v městě, byla tato struktura převzata na základě rozložené činností v  JMK. Brno, jakožto 
administrativní, ale především výrobní středisko JMK, má značný podíl na HDP JMK a tudíž 
lze s velkou pravděpodobností předpokládat, že rozložení pracovních sil v jednotlivých 
sektorech bude odpovídat  JMK. Toto rozložení činností bylo poté porovnáno se strukturou 
zaměstnanosti v rámci celé České republiky a za základ poměru zastoupení byla určena 
odvětví, která jsou v Brně koncentrována a tudíž jejich výstupy částečně realizovány mimo 
Brno (resp. JMK) 
 

Výsledky 
Na základě celkového počtu pracovních sil v Brně (dle Statistické ročenky trhu práce 

vydané MPSV) byl určen absolutní počet pracovních míst v jednotlivých sektorech. Pokud 
byl lokalizační koeficient daného sektoru větší než jedna, byl absolutní počet pracovních míst 
odpovídající procentně části převyšujícím jedna (100 %) prohlášen na činnosti základní. 
Počet pracovních pozic v základních činnostech byl sečten přes všechny sektory. Podělením 
celkového počtu pracovních míst v Brně a počtem pracovních míst v základních činnostech 
byla vypočítána hodnota multiplikátoru ekonomické základny 24,22. 

Na základě průzkumu o vývoji počtu pracovních míst v průmyslových zónách (dále PZ) a 
vědecko-technologických parcích (dále VTP) bylo stanoveno, že od svého vzniku bylo 
vytvořeno do roku 2010 celkem 4436 pracovních pozic. Vzhledem k charakteru činností, 
resp. zaměření PZ a VTP lze předpokládat, že veškeré činnosti realizované zde je možné 
pokládat za základní. Vynásobením této základny multiplikátorem 24,22 bylo stanoveno, že 
během od roku 2005 (resp. 2006) by mělo v Brně vzniknout celkem téměř 103 tis. nových 
pracovních pozic v činnostech nezákladních. 

N
H

R
L K

K
K =

100*
r

i
rR P

S

P
SK = 100*

n
h

i
n
h

N
H P

S

P
SK =

237



 
Graf č.1:  Vývoj po čtu pracovních míst v Brn ě 

zdroj: autoři, na základě Statistické ročenky MPSV 

 
Z analýzy vývoje nezaměstnanosti (viz Graf č.1) však vyplývá, že od roku 2006 se počet 

pracovních míst zvýšil pouze o 7,5 tis. Pomineme-li ekonomickou krizi, které zpomalila 
tempo růstu pracovních míst z 3 % v roce 2007 a 2008 na  -4 % v roce 2009 a 1 % v roce 
2010, získáme teoretický nárůst počtu pracovních míst o 25 tis., což by odpovídalo hodnotě 
multiplikátoru 5,7. Pokud budeme predikovat i na základě tempa tempa růstu (tj. uvažujeme 
se zvyšováním tempa růstu každým rokem o stejné procento), byl by teoretický přírůstek 
počtu pracovních míst ještě vyšší: 27,5 tis. Multiplikátor by však i v tomto případě dosahoval 
hodnoty „pouze“ 6,23. 

 
 

Graf č. 2: Vývoj po čtu pracovních míst v Brn ě-venkov 
zdroj: autoři, na základě Statistické ročenky MPSV 

 
Vzhledem k těmto výsledkům byly úvahy o dopadu Brna, jakožto centra regionu, dále 

rozšířeny i na oblast Brno-venkov. Tuto teorii podporuje i současný trend v lokalizaci bydlení, 
kdy se obyvatelé Brna ve značné míře stěhují do přilehlých částí města z důvodu 
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kvalitnějšího životního prostředí. Vývoj počtu pracovních míst v oblasti Brno-venkov, je 
zachycen na Grafu č.2. 

Při součtu dat z obou regionů je nárůst pracovních pozic do roku 2010 12 tis. (viz Graf 
č.3)  

 
Graf č.3:  Nárůst pracovních míst v Brn ě a Brně-venkov 

zdroj: autorky, na základě Statistické ročenky MPSV 

 
Pomineme-li opět krizi roku 2008, můžeme na základě vývoje z let 2006-2008 

odhadnout teoretický nárůst pracovních míst při tempu růstu 1,06. V tomto případě by počet 
míst vzrostl o téměř 31 tis. Hodnota multiplikátoru by dosahovala 7. Ani tento výsledek se 
však tedy ani zdaleka neblíží původní hodnotě 24. 

Závěr 
Cílem výzkumu bylo ověřit na pilotním vzorku regionu Brno a Brno-venkov teoretický 

koncept multiplikátoru ekonomické základny. 
Z empirických dat o rozložení zaměstnanosti v rámci sektorů a absolutní zaměstnanosti 

byl vypočten multiplikátor ekonomické základny 24. Tato hodnota byla ověřována opět na 
základě empirického vývoje počtu pracovních míst do roku 2010.  

Iniciačním faktorem nárůstu pracovních míst byl nárůst pracovních pozic v PZ a VTP, 
který začal v letech 2005 a 2006 a je možné ho prohlásit za přírůstek v činnostech 
základních (v dělení na základě teorie ekonomické základny).  Časová řada byla zvolena do 
roku 2010 z důvodu očekávání zpoždění v reakci na nárůst pracovních míst v základních 
činnostech a také z důvodu dalšího nárůstu pracovních pozic v PZ a VTP v dalších letech. 

Byl očekáván nárůst pracovních pozic o téměř 103 tis., nicméně reálné zvýšení 
představovalo 31 tis., čemuž by odpovídala hodnota multiplikátoru 7.  Koncept multiplikátoru 
ekonomické základny tedy v této fázi nebyl na empirických datech potvrzen. Nicméně pro 
definitivní výsledek a tedy zamítnutí této koncepce je nutné zvážit následující faktory, které 
by do značné míry mohly výsledek zkreslit: 

1) Celkový vývoj počtu pracovních míst byl ovlivněn i vývojem pracovních pozic 
v základních činnostech jiných odvětví (mimo PZ  a VTP), které do výzkumu zahrnuty nebyly. 
Pokud v těchto sektorech nastal pokles, je logickým důsledkem snížení nárůstu celkových 
pracovních pozic. 

2) Pracovní místa jak v základních, tak v následných (navazujících) činnostech byla 
obsazena zahraničními pracovníky, kteří mohou značnou část svého příjmu deponovat do 
zahraničí nebo spořit ve větší míře, než čeští pracovníci. 
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3) Indukované příjmy ze základních činností byly sice využity na zvyšující se poptávku 
uvnitř regionu, nicméně tato zvýšená spotřeba byla kryta importy, které nevyvolávají potřebu 
dodatečných pracovních míst v rámci regionu. 

Dalším směrem výzkumu je tedy především rozšíření posuzované oblasti 
při předpokladu platnosti Teorie ekonomické základny na větším území. 
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Spotřebitelská poptávka jako determinanta regionálního 
rozvoje  

The Consumer demand as a determinant of regional 
development  

Marta Regnerová, Aleš Hes  

 

Abstrakt:  
Významnými a početně rostoucími sociálními skupinami, které mají svá specifika a které se 
stávají důleţi tými zákaznickými skupinami na trhu v ČR, jsou senioři a lidé s onemocněním 
diabetes mellitus. Přesto se v řadě marketingových šetření setkáváme s tím, ţ e tyto sociální 
skupiny, zejména senioři, čítající v ČR přes 2 milióny lidí, se jako zákazníci na trhu opomíjí. 
Jejich spotřebitelská poptávka po produktech a sluţ bách při stabilním přijmu je důleţ itým 
zdrojem příjmů řady podnikatelských subjektů v daném regionu.   
Poznatky uváděné v příspěvku také vyplynuly z řešení projektu v rámci IGA PEF ČZU 
v Praze 201111210060 „Vývojové trendy spotřebitelského koše potravin pro zákazníky 
s onemocněním diabetes mellitus“.  

Klíčová slova:  
Determinanta, spotřebitel, potřeba, diabetes mellitus, senior, vnitřní obchod, 
internacionalizace  

Abstract:  
Numerically significant and growing social groups that have their own characteristics and 
which are becoming an important customer groups in the Czech market, are seniors and 
people with diabetes mellitus. Yet in many marketing investigation  you can meet with fact 
that these social groups, especially senior citizens numbering in the Czech Republic over 2 
million people, as consumers on the market neglects. Their consumer demand for products 
and services at a steady pension is an important source of income range of enterprises in the 
region. 
The findings presented to in the Article also emerged from the project solution in the IGA 
PEF CZU in Prague 201111210060. „Developments of food consumer basket for consumers 
with disorder diabetes mellitus“ 

Key words:  
Determinant, the consumer, need, diabetes mellitus, senior, internal trade, 
internationalization 

Úvod  
Konečný spotřebitel obecně ve svém vývoji, tedy i v současném období hospodářské 

recese, při uspokojování svých potřeb je stále náročnější, zejména na kvalitu zboţí  a sluţ eb. 
Je na podnikatelských subjektech, které se podílejí na uspokojování potřeb konečných 
spotřebitelů, hledat takové inovační cesty, aby zejména co do kvality rostoucí poţ adavky 
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spotřebitelů na produkty, stálé lépe uspokojily. K těmto podnikatelským subjektům patří firmy 
systému vnitřní obchod: subsystémů velkoobchodu, maloobchodu, pohostinství-se sluţ bami 
ubytovacími a stravovacími a cestovní ruch působící v jednotlivých regionech.  
Obchod jako jedno z důleţ itých odvětví národního hospodářství plní dva základní úkoly: 

 ve vztahu ke společnosti jako celku se podílí na tvorbě národního důchodu 
 ve vztahu ke konečným spotřebitelům se všechny firmy v systému přímo nebo 

zprostředkovaně podílejí na uspokojování potřeb konečného spotřebitele (zákazníka, 
hosta, klienta) v daném regionu. 

Obyvatelé trvale bydlící v daném regionu, jejich poptávka a nákup zboţí  a sluţ eb spolu s 
přechodně přicházejícími občany za prací, turistikou či na návštěvu do daného regionu v této 
souvislosti se podílejí na jeho rozvoji. 

Cíl a metodika  
Cílem tohoto příspěvku je ukázat projevy vzájemného působení, postavení a chování 
specifických zákaznických skupin spotřebitelů – seniorů a spotřebitelů s onemocněním 
diabetes mellitus jako zákazníků a obchodních firem a jejich podíl na rozvoji regionu. 
Při zpracování tohoto příspěvku bylo vyuţ ito: 

 poznatků z vědeckovýzkumné práce řešené na PEF ČZU: Závěrečná zpráva IV. 
Etapy grantu MSM 411100013 z roku 2005 

 řešení grantového projektu „Vývojové trendy spotřebitelského koše potravin pro 
zákazníky s onemocněním diabetes mellitus“ 2011-2012 

 studium odborné literatury a odborných článků na zvolené téma  
 údajů Českého statistického úřadu a Eurostatu 
 studium aktuálních časopiseckých a novinových článků, poznatky z TV pořadů 
 analýzy získaných teoretických poznatků a zkušeností v dané oblasti 
 průzkumu spotřebitelských preferencí při nákupu potravin pro zdravou výţ ivu a 

potravin pro zákazníky s onemocněním diabetes mellitus 
 komparace teoretických předpokladů s praktickými poznatky 
 a základních pojmů, jejichţ  obsah je pro vysvětlení a objasnění daného tématu 

nezbytný. 
Základní pojmy: 
Diabetes mellitus – chronické onemocnění způsobené nedostatečnou produkcí inzulinu 
slinivkou břišní [12] nebo jeho malou účinností [13], odborně řečeno porucha metabolizmu. 
Determinanta – determinující, určující sloţ ka-činitel, který svým působením vymezuje nebo 
výrazně ovlivňuje daný jev 12 . 
Marketing jako podnikatelská „filozofie“ i pro sféru podnikání ve vnitřním obchodu musí 
vycházet z předpokladu a poznatku, ţ e uspokojení přání, zájmů a potřeb konečného 
zákazníka je ekonomickou a sociální podmínkou existence podnikatelského subjektu 
(obchodní firmy). 
Senior v ČR je obvykle vymezován jako občan 60ti letý a starší (krátce 60plus) dokonce 
v některých mediích se objevilo sdělení, ţ e polovina populace bere seniory jako občany nad 
50 let 10 . 
Spotřebitel – v návrhu směrnic EP a Rady o právech spotřebitelů je spotřebitel definován 
jako fyzická osoba, která ve smlouvách, na které se vztahuje tato směrnice, jedná za 
účelem, který nelze povaţ ovat za její ţ ivnost, podnikání, řemeslo nebo povolání 8 . 
V legislativě ČR:  
a) podle občanského zákoníku (§ 53, čl.3) je spotřebitelem osoba, která při uzavírání a 
plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti 14 ,  
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b) podle zákona o ochraně spotřebitele (§ 2, čl. 1) je to fyzická nebo právnická osoba, která 
nakupuje výrobky nebo vyuţí vá sluţ by za jiným účelem neţ  pro podnikání s těmito výrobky 
nebo sluţ bami 10 . 
Chování spotřebitele (spotřební chování) – chování lidí související se spotřebou statků - 
hmotných či nehmotných, představuje obecně velmi důleţ itou rovinu lidského chování. Tato 
rovina představuje proces zahrnující: 
příčiny, které vedou lidské bytosti k uţ ívání určitého druhu zboţí  (např. výrobků zdravé 
výţ ivy nebo výrobků vhodných pro spotřebitele s onemocněním diabetes mellitus či výrobků 
pro specifickou úpravu pokrmů apod.), způsoby, kterými zboţí  získávají, uţí vají a odkládají a 
vlivy, které tento proces provázejí [4]. 

Vlastní řešení a diskuse  
 Procesy globalizace světa ovlivnily vnější prostředí ţi vota společnosti a postupně 
docházelo, i kdyţ  velmi pomalu a diferencovaně, ke změnám spotřebního chování lidí [2] – 
ať uţ  v roli konečných spotřebitelů, zákazníků, klientů, hostů, pacientů či pouhých uţi vatelů, 
nebo tvořící specifické zákaznické skupiny determinované určitými-charakteristickými znaky 
(např. ekonomickým postavením, věkem, ţ ivotním stylem, vzděláním, druhem onemocnění a 
další). Tyto zákaznické skupiny poptávají produkty pro uspokojování svých potřeb, které 
odpovídají jejich spotřebním a nákupním zvyklostem. Vlivem internazionalizace [6] a změnou 
ve struktuře subsystémů vnitřního obchodu v ČR po roce 1990 se postupně měnily, jak 
nákupní tak spotřební, ale i stravovací zvyklosti obyvatel.  

Změny ve spotřebním chování, které lze ovlivňovat vnějšími vlivy, jsou - měly by být 
součástí spotřebitelské politiky, protoţ e: 

 základním cílem spotřebitelské politiky je dosáhnout rovnováhy a transparentnosti ve 
vztazích mezi spotřebiteli a všemi prodávajícími, dodavateli i výrobci zboţí  a sluţ eb, 
kterými spotřebitelé uspokojují své potřeby, 

 specifickým cílem spotřebitelské politiky je zajistit, aby spotřebitelé na trhu, který 
nabízí široký výběr zboţí  a sluţ eb, nabyli dostatek znalostí a zkušeností k tomu, aby 
se mohli stát efektivními účastníky hospodářského ţ ivota, měli dostatek informací a 
nebyli vystaveni skrytým rizikům. 

Jsou tyto cíle spotřebitelské politiky v souladu s poţ adavky a chováním spotřebitelů? 
 Občané senioři v ČR nejčastěji jako občané 60ti letí a starší (krátce označováni jako 60 
plus) netvoří jednolitou sociální skupinu lidí. Vedle seniorů, kteří musí počítat s kaţ dou 
korunou, jsou senioři, kteří si mohou dovolit větší výdaje i v důchodu. K nim patří i část z 250 
tisíc pracujících důchodců, kteří k důchodu pobírají ještě plat [11] nebo další příjem například 
z pronájmu nemovitostí, výnosy z cenných papírů apod. Skupina seniorů se početně 
zvětšuje díky prodluţ ování věku. V ČR jich ţ ije přes 2 milióny, to je přes 20% z počtu 
obyvatel. Na trh vstupují nejen se stále vyššími poţ adavky, ale i s větším objemem peněz. 
Kaţ dý měsíc na trhu utratí dohromady 20 miliard korun. Tyto miliardové sumy měsíčně 
směřují do nákupu potravin (23%), sluţ eb, zdravotnického a spotřebního zboţí  a tato 
skupina spotřebitelů se stává pro výrobce i obchodníky-prodejce silnou zákaznickou 
skupinou. [11]  

Ve statistice Eurostatu 2011 jsou senioři uváděni věkem 65 a více, v procentním 
vyjádření v ČR 15,5 % obyvatel [16]. Rozdíl spočívá právě v hraničním čísle. V údajích ze 
stejného zdroje o sloţ ení obyvatelstva podle věkových skupin z roku 2010 v kategorii 50-64 
let v ČR je 20,8 % a v kategorii 65 a více let 15,2 % obyvatel. Tím lze vysvětlit uvedený 
procentní rozdíl v počtu seniorů mezi naším výpočtem a údajem Eurostatu.    
 V České republice onemocnění diabetes mellitus (krátce diabetiků) se týká asi 10 % 
obyvatel: více neţ  800 tisíc lidí je registrováno a navíc se předpokládá, ţ e asi 300 000  lidí o 
svém onemocnění zatím neví (náhodné zjištění při vyšetření jiného zdravotního problému 
[5]. Aby lidé-spotřebitelé s tímto onemocněním nebyli vyřazováni z pracovního či 
společenského ţ ivota, musí dodrţ ovat určitou ţ ivotosprávu, ke které potřebují a nakupují 
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potraviny a některé doplňky vhodné do jejich lékařsky upraveného stravovacího reţ imu 
(jídelníčku). Část  těchto spotřebitelů spadá do zákaznické skupiny senior. 
 Senioři i spotřebitelé s onemocněním diabetes mellitus jako zákaznické skupiny vstupují 
na trh v ČR se stále vyššími poţ adavky [11], které jsou určovány ţi votními zkušenostmi, 
pracovními návyky, finanční situací, ale také zdravotním stavem či rodinnými dispozicemi 
apod. V kupním rozhodovacím procesu na trh vstupují převáţ ně s větší rozvahou a 
znalostmi svých finančních moţ ností, zdravotního stavu i sociálního postavení při 
rozhodování, zda daný produkt (zboţí  či sluţ bu) koupit či nekoupit. 
 Jejich chování je determinováno řadou faktorů – vlivů. Tyto vlivy působící na spotřební 
chování konkrétního občana-zákazníka vychází jednak z jeho vnitřních predispozic (např. 
osvojené hodnoty, zvyky, představy, náboţ enství ad., které jen velmi pomalu podléhají 
vnějším podmínkám), jeho druhá část je výsledkem ţ ivota ve společnosti, tedy působením 
vnějších-společenských, technologických, ekonomických a dalších vlivů procesu globalizace 
[4] a přináší řadu rizik. 
 I tyto 2 zákaznické skupiny poptávají a chtějí zboţí  a sluţ by nejen funkční, ale i módní, 
které by jim automaticky nevtiskovalo pečeť stáří nebo pečeť nemoci. Přes svou celkově 
značnou kupní sílu na trhu čelí mnoha předsudkům, např. reklamy se omezují na léčiva, 
lepidla na umělý chrup či pojištění. Pokud se senior zeptá prodavačů na fungování 
elektronických přístrojů, dočká se občas jen útrpně zvednutého obočí. Přitom aktivně vyuţí vá 
počítače přes 50% seniorů [11].   
 Je reklama vhodným nástrojem marketingové komunikace, za účelem přesvědčit 
spotřebitele seniory a diabetiky ke koupi reklamovaného zboţí ?  

Jak působit na chování spotřebitelů-seniorů a diabetiků, aby při kupním rozhodovacím 
procesu se nerozhodovali pouze a jen podle „útočících“ reklam [7], ale se znalostí věci? 
Odpověď není jednoduchá a nebude ani jednoznačná.  

Podle výkonného ředitele Asociace komunikačních agentur (AKA) Jiřího Janečka (ČT24 
HIGLIGHT 4.11.2011) v souvislosti se sociálněekologickým a kulturním marketingem je 
účinné oslovit lidi tam, kde je to pro ně nejméně rušivé.  

Vyjdeme-li z tohoto předpokladu, pak pro seniory a diabetiky nejméně rušivým nástrojem 
marketingové komunikace můţ e být:  

 podpora prodeje (zákaznické akce zaměřené na tyto spotřebitele – slevy, slevové 
bonusy, soutěţ e, cenové balíčky, vzorky, předvádění zboţí  apod.)  

 merchandising, tj. komerční úprava a prezentace zboţí  v místě prodeje (zejména pro 
diabetiky) 

 ústní sdělení, také nazývané šeptanda, jde o sdělení členů domácnosti či známých 
podle zkušeností s daným druhem zboţí  či sluţ bou, 

 pro řadu seniorů je přijatelný i internet, protoţ e více neţ 50% seniorů, jak je výše 
uvedeno, jiţ  aktivně počítače vyuţí vá.  

Kupní rozhodovací proces představuje sloţ itý, časově omezený proces, který se utváří 
v prostředí, kde působí řada vnějších vlivů i vnitřních predispozic. Tento proces se odehrává 
v určitém kulturním rámci determinovaném daným stupněm vývoje lidské společnosti. Proces 
globalizace světové ekonomiky v současné době ještě provázený důsledky hospodářské 
krize a jejími vnějšími projevy zasahují citelně do jednotlivých fází (rozpoznání problému, 
hledání informací, reklam, hodnocení alternativ, kupní rozhodnutí a ponákupní chování 
včetně odkládání výrobku) kupního rozhodovacího procesu sledovaných zákaznických 
skupin. 
 Do značné míry kupní rozhodovací proces závisí na řadě skutečností jako například [3]: 
na hloubce zásahu do rodinného rozpočtu, na sociálním a společenském postavení 
samotného spotřebitele, na zdravotním stavu a můţ e být silně ovlivněn důsledky vnějších 
projevů hospodářské krize (ztrátou zaměstnání, sníţ ením ţ ivotní úrovně, nesplácením 
spotřebního úvěru, ohroţ ení příjmovou chudobou [1] ad.).  
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 Spotřební chování konkrétního jedince, tedy i seniora a diabetika, vychází jak z jeho 
vrozených predispozic, tak i z jeho druhé části, která je výsledkem ţ ivota v lidské 
společnosti. To determinuje několik přístupů k chování spotřebitelů [4]: 
Psychologické přístupy - pohled se soustředí na vazby mezi psychikou spotřebitele a jeho 
chováním. Lze říci, ţ e neexistuje spotřební projev, který by nesouvisel s psychikou člověka. 
Sociologické přístupy - sociologické přístupy ke spotřebnímu chování sledují, jaké chování 
spotřebitele podmiňují různé sociální situace, jak lidé-spotřebitele jednají v různých 
sociálních situacích. Do jaké sociální skupiny spotřebitel (zákazník, host, klient, pacient či 
uţ ivatel) patří, jak je pro něj sociální skupina významná, jakou roli v ní zastává, jak je naopak 
on členy této sociální skupiny posuzován, jak se vyrovnává s poţ adavky a tlaky, které 
sociální prostředí vyvíjí; a samozřejmě, jak se toto do jeho ţ ivota promítá.  
Ekonomické přístupy - z ekonomického pohledu se na spotřební chování nahlíţí  především 
jako na výsledek osvojených ekonomických kategorií a racionálních úvah spotřebitele. 
Protoţ e jde zejména o kategorie: cena, příjem, vzdělání, daně, úvěr, cenová a příjmová 
pruţ nost poptávky, rozpočtová omezení, uţ itek apod., lze říci, ţ e ekonomický přístup úzce 
souvisí s úrovní vzdělávacího procesu a osvojenými poznatky kaţ dého jedince. 
Vysokoškolsky vzdělaní lidé představují přes 12% populace v ČR a jejich podíl roste i v 
generaci seniorů [11]. Racionální přístupy spotřebního chování předpokládají, ţ e spotřebitel 
postupuje podle "chladné kalkulace", ve které jsou emotivní, psychologické či sociální prvky 
potlačeny nebo se nevyskytují. 

Při rozhodování o pouţ ití některého z přístupů k vysvětlení chování spotřebitelů včetně 
seniorů a diabetiků je nutné brát v úvahu, ţ e: 
a) záleţí  na situaci, v jaké spotřební chování probíhá. Finančně náročné výrobky vedou k 

výrazně vyšší roli racionálních prvků spotřebního chování. Naproti tomu u zboţí  běţ né 
spotřeby, nakupovaného často impulzivně, stoupá na základě zvyku význam 
psychologického přístupu, a tedy i psychických, emotivních prvků.  Při nákupu oblečení, 
oděvů i luxusních výrobků, kde hrají mj. velkou roli módní trendy, šířící se sociální 
interakcí, začínají do popředí vystupovat sociální přístupy, 

b) záleţí  na účelu, s jakým spotřební chování sledujeme. Zda to bude zájem psychologa, 
snaţí cího se zjistit psychologické pozadí spotřebních projevů, zájem sociologa 
snaţí cího se ohodnotit míru vlivu sociálních vazeb posuzovanou spotřebním jednáním, 
zájem ekonoma, snaţí cího se ujasnit základní vztahy ekonomických kategorií na 
mikroekonomické hladině, či zájem člověka, který se zabývá marketingem na regionální 
úrovni [4]. 
Z pohledu marketingové orientace uplatňované v trţ ním prostředí je moţ né volit pro 

pochopení jednotlivých aspektů spotřebního chování některý z řady teoretických modelů.  Při 
marketingovém pohledu na spotřební chování se všechny tři přístupy prolínají, doplňují a 
výsledný pohled vzniká jejich kombinací. V marketingu je zřetelná snaha chápat spotřební 
chování komplexně [3]. 

Jednou z nejdůleţ itějších vazeb v chování spotřebitele zaměřená na uspokojování 
potřeb konečného spotřebitele-seniora a diabetika, je vztah prodávající versus kupující. 
Tento vztah je silně ovlivněn globalizačními procesy, zejména vývojovým 
trendem internacionalizace obchodu, který představuje hluboké změny mající sice inovační 
charakter v oblasti obchodu, ale který je často narušen samotnými prodejci zboţí  a sluţ eb. 

V roli zákazníka-spotřebitele se senior a diabetik ocitá jako kupující v obchodě při 
nákupu zboţí  či při vyuţí vání (nákupu) běţ ných sluţ eb například v bankovnictví, ale i v 
leasingové společnosti či kadeřnictví, spotřebitelem je i host ve stravovacích či ubytovacích 
provozovnách, pacient v lékárně, klient realitní, cestovní či advokátní kanceláře a další. 
Kromě sluţ eb placených jsou zákazníkům-spotřebitelům nabízeny i sluţ by takzvaně 
neplacené, jako je například bezplatná preventivní prohlídka motorového vozidla, dovoz 
zboţí  zdarma, poplatky za vedení nebo za schválení úvěru, odpuštění paušálního nebo 
administrativního poplatku při uzavření leasingové smlouvy, zdarma právní servis, 
komunikace s notářem, katastrálním úřadem, oběd na zájezdu apod.  
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Emotivní přístup k takto nabízeným sluţ bám můţ e bezprostředně vyloučit racionalitu 
chování zákazníka. Osvojené poznatky z oboru ekonomiky mohou determinovat otázku, zda 
jsou tyto sluţ by skutečně bezplatné nebo zaplacené v ceně zboţí ? Zákazník-spotřebitel se 
řídí svými předchozími zkušenostmi, znalostmi, informacemi od rodiny, přátel, známých, ale i 
radami a doporučeními různých podnikatelů a institucí, porovnává, hledá a vybírá 
z nabízeného zboţí  a sluţ eb a rozhoduje se. Zkušenosti, znalosti, informace, rady i 
doporučení mohou být ovšem někdy protichůdné aţ  odporující si a silně, i kdyţ  skrytě, 
neetické. 

K významným změnám v nákupních zvyklostech i u spotřebitelů-seniorů došlo 
v průběhu posledních 20 let. Tyto změny byly způsobeny vlivem celé řady faktorů - 
celosvětových i místních. Největší změny, s  ohledem na změny v  obchodní struktuře, 
nastaly v  90. letech. Velký vliv na zlom v nakupování bylo otevření trhu zahraničním 
podnikatelským subjektům, které vyuţ ily svých zkušeností zejména v oblasti marketingu.  
 Rozvoj velkých nákupních center na okraji a uvnitř velkých měst vedlo k  výrazným 
změnám v nákupních zvyklostech většiny zákazníků. Široký výběr zboţí , na jednom místě 
pohodlně a jednoduše nakoupit vše, co zákazník potřebuje. Velkým lákadlem se staly ceny, 
které jsou většinou niţší  neţ  v menších prodejnách uprostřed sídlišť či ve venkovském 
osídlení, včetně různých slevových akcí [9]. Toto se také potvrdilo při průzkumu – šetření o 
produktech pro spotřebitele s onemocněním diabetes mellitus. Stále více jsou vyuţí vány 
moderní způsoby nakupování pomocí internetu a telefonu, růst zaznamenávají i zásilkové 
obchody sídlící nejen v ČR, ale i v zahraničí. Pro tento způsob nakupování je velkou 
výhodou pohodlí, protoţ e k  tomu, aby zákazník si vybral a objednal zboţí , nemusí opustit 
svůj domov. Problémem však zůstává jeho doručení zákazníkovi. 

Také ve spotřebních zvyklostech (u seniorů pomaleji) došlo vlivem globalizačních 
procesů k postupným změnám, které byly vyvolány například: 

 růstem diferenciace v  kvalitě nakupovaného zboţí  
 růstem úlohy ekologických faktorů 
 sníţ ením spotřeby některých potravin  
 zvýšením poptávky po produktech zdravé výţ ivy 
 z pohledu samotného zákazníka došlo k přesunu od klasického ke znalostnímu 

zákazníkovi ad. [2] 
 Z průzkumu o prodeji výrobků zdravé výţi vy (např. biopotravin, doplňků zdravé výţi vy 
apod.) v maloobchodu (hypermarket, supermarket a specializovaná prodejna) vyplývá, ţ e u 
spotřebitelů všech věkových kategorií, nejen seniorů, dochází postupně ke kvalitativním 
změnám ve spotřebním chování lidí i s pohledu na jejich spotřební návyky. Výsledky 
průzkumu byly zahrnuty do zprávy Výzkumného záměru MŠMT 6046070906 „Ekonomika 
zdrojů českého zemědělství a jejich efektivní vyuţí vání v rámci multifunkčních 
zemědělskopotravinářských systémů". 

Závěr  
 Český trh pomalu a pozvolna začíná brát na vědomí sledované, poměrně silné a 
s prodluţ ováním věku početně rostoucí zákaznické skupiny seniorů a diabetiků a 
přizpůsobovat se nové situaci. Tyto dvě zákaznické skupiny mají zpravidla stabilní příjem a 
jejich poptávka po zboţí  a sluţ bách by neměla být podnikatelskými subjekty v daném 
regiony opomíjena. Firmy, které tuto skutečnost vyuţi jí a předmět svého podnikání inovují a 
směřují na sledované, početně rostoucí zákaznické skupiny, determinují také rozvoj regionu, 
ve kterém podnikají.  
 Jako příklad lze uvést v cestovním ruchu velmi seriozní nabídku sluţ eb rekreačních, 
lázeňských, léčebných a relaxačních pobytů určených pro seniory [11] nebo vhodných pro 
diabetiky. Dalším příkladem můţ e být rozšíření sortimentu zboţí  pro diabetiky („dia“ výrobků) 
nebo sortimentu bio výrobků a doplňků pro zdravou výţ ivu, které poptávají zejména senioři, 
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jak vyplynulo z výsledků dotazníkového šetření v roce 2008 a 2009 Spotřebitelské 
preference při nákupu potravin pro zdravou výţ ivu.  

Shrnutí   
 Příspěvek se zabývá spotřebitelskou poptávkou po zboţí  a sluţ bách specifických 
zákaznických skupin v daném regionu v kontextu s jeho rozvojem. 
 Byly zvoleny 2 zákaznické skupiny, konkrétně senioři a diabetici, protoţ e jde v současné 
době o početně rostoucí skupiny spotřebitelů, senioři zpravidla se stálým příjmem a diabetici 
zpravidla pod lékařským dohledem. Tyto skupiny z hlediska podnikatelských subjektů-firem 
nabízející zboţí  a sluţ by jsou často opomíjeny a přehlíţ eny. 

V příspěvku bylo vyuţ ito poznatků a výsledků: 
z vědeckovýzkumné práce řešené na PEF ČZU: Závěrečná zpráva IV. Etapy grantu MSM 
411100013 z roku 2005, 
z řešení grantového projektu „Vývojové trendy spotřebitelského koše potravin pro zákazníky 
s onemocněním diabetes mellitus“ 2011-2012 a 
z průzkumu spotřebitelských preferencí při nákupu potravin pro zdravou výţ ivu a potravin pro 
zákazníky s onemocněním diabetes mellitus. 
 Uspokojení poptávky těchto specifických zákaznických skupin zejména čerstvým 
potravinářským zboţí m a některými sluţ bami (například stravovacími nebo rekreačními) a 
jejich dostupnost souvisí s nabídkou těchto produktů místními-regionálními firmami. Chování 
firem obecně, tedy i regionálních vůči sledovaným zákaznickým skupinám musí vycházet z 
předpokladu a poznatku, ţ e uspokojení přání, zájmů a potřeb konečného zákazníka je 
ekonomickou a sociální podmínkou existence podnikatelského subjektu. 
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Poznámky k řízení regionů 

Notes to management of public administration 

Radim Roudný 

Abstrakt:  
Článek pojednává o řízení regionů ve vztahu k etice, trhu, veřejné správě a společnosti. 

Klíčová slova:  
Region, management, trh, veřejná správa, rozvoj, riziko 

Abstract:  
Article discusses the management of regions in relation to ethics, market, public 
administration and society. 

Key words:  
Region, management, market, public administration, development, risk 

1. Úvod  
Regionem rozumíme prostorově vymezený celek určité úrovně, který má svá specifika1. 

Funkce regionu spočívá ve stavu a procesech v několika segmentech a to: 
 obyvatelstvo, 
 produkční oblast, 
 společenské prostředí včetně infrastruktury, 
 přírodní prostředí. 

Funkce regionu není statická2, odvíjí se od minulosti a se značným důrazem by měla 
zahrnovat i budoucnost. Budoucnost se netýká pouze ekologie, ale i ekonomie, měli bychom 
příštím generacím zanechat nejen přírodní prostředí, ale i odpovídající majetek.  

Pro obyvatelstvo by měl být zajištěn spokojený život naplňující osobní představy. 
Hodnocení života občanů je zdánlivě jednoduché, pokud tím rozumíme základní ukazatele, 
např. počet obyvatel na kilometr čtvereční, příjmy, nezaměstnanost, počet bezdomovců atd. 
Každý občan má své subjektivní představy o životě, někdo bez práce „nemůže žít“, další 
naopak pracovat nechce a stačí mu materiální minimum. Z uvedené subjektivity představ 
vyplývají dva problémy: 

 jak agregovat individuální zájmy a požadavky a jak na jejich základě řídit funkce 
regionu, 

 jak eliminovat subjekty, jejichž zájmy a chování je pro většinu škodlivé a ve své 
podstatě omezují svobodu většiny. 

                                                           
1
 Vymezení regionu může být přirozené, ale i administrativní, takže některé regiony (sousedící i 

nesousedící) mohou mít stejná specifika. 
2
 Proto je funkce regionu položena významně do procesů, tedy pojata dynamicky. 
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Funkce regionu spočívá významně na jeho produkci a z ní vyplývajícího ekonomického 
zajištění občanů. Ekonomická soběstačnost regionů by byla ideální, ale mnohdy není možná 
a to v případě: 

 historicky chudých či zanedbaných regionů, podpora by měla být dočasná, 
 kdy přírodní podmínky neumožňují vytvořit ekonomiku odpovídající vyššímu 

regionálnímu uskupení, např. zemědělství v horách, podpora musí být trvalá3. 
Problematika řízení regionů je obvykle pojednávaná jako konkrétní metody 

managementu veřejné správy, jak velice podrobně uvádí např. Ochrana v publikacích 
Veřejný sektor a efektivní rozhodování [4] a Manažérské metody ve veřejném sektoru [5]; 
Lacina, Sekerka v Regiony v aktivitách států na počátku 21. století [2] a další. Pozornost je 
soustředěna zejména na tzv. New Public Management (dále NPM), který jako pojem vznikl 
koncem minulého století a, zjednodušeně řečeno, je to pojetí veřejné správy jako služby 
občanům s využitím principů managementu tržní oblasti. Snahy o spíše formální aplikaci a  
módnost NPM vede v některých případech k  metodám svým způsobem problematickým 
(někdo je dokonce může považovat za humorné) jako je např. CAF, kde úředníci hodnotí 
sami sebe. Uvedený princip NPM pochopitelně není v principu zdaleka nový, lze ho nalézt již 
ve starověku, např. Řecko, nebo ve středověkých městských komunitách a souvisí s 
vlastním principem demokracie. Za protipól NPM je možno považovat direktivní mocenské 
řízení a administrativní aplikace metod státní správy4. V souvislosti s regiony je 
doporučována řada dalších přístupů, např. Public Private Partnership (ve zkratce PPP), 
konkurenceschopnost regionů, trvalý rozvoj regionů a další. Autoři většinou pracují s účelově 
vymezenými pojmy a přístupy, menší pozornost věnují širším souvislostem.   

Řízení regionů je však širší pojem, zahrnuje ovlivnění a řízení dalšími nástroji 
(především trhem), institucemi a instituty. V souvislosti s jevy odehrávajícími se v regionech 
se nemůžeme zabývat pouze veřejným sektorem5, ale i dalšími institucemi a jevy 
významnými pro region, které se odehrávají v: 

 podnikatelském sektoru a tržní oblasti, 
 nejrůznějších účelových, názorových a zájmových seskupení,  
 sociální struktuře společnosti, 
 přírodním prostředí6. 

Významným prvkem řízení regionů je pochopitelně vnitřní management veřejné správy 
jako řízení procesů s významným lidským faktorem, ve kterém je uplatnění principů NPM 
nezbytné.     V názvu pojednání byl úmyslně použit pojem řízení vzhledem k naznačenému 
širšímu  obsahu. Uvedenou problematikou není ani zdaleka možno se zabývat v celé šíři a 
proto budou uvedeny pouze poznámky, k etickému hledisku řízení regionů a podílu trhu a 
soukromého sektoru na regulaci a realizaci života regionů.   

Na závěr úvodu připomeňme, že teorie a tedy i zkoumání regionů, je lidstvu prospěšná 
pouze tehdy7, pokud má praktické použití a dopady. V regionech je rozhodující, co jejich 
život ovlivňuje a jak je aktivně regulován, respektive řízen a v tom je současná realita nepříliš 
uspokojující.  

2. Cíl a metody 
Obecným cílem příspěvku je: 

                                                           
3
 Princip podpora je obsažena v principu solidarity EU. 

4
 Státní správa, jako realizace zákonů, by však měla být také službou občanů. V prostředí regionů ovšem je 

pouze prostor pro realizaci zákonů a minimálně pro jejich ovlivnění ve fázi tvorby. 
5
 Veřejný sektor zahrnuje moc zákonodárnou, výkonnou a soudní. 

6
 Přírodní prostředí chápeme jako reálné, které je významně ovlivněno dosavadní činností lidí.  

7
 Teorie však může být také užitečná jednotlivcům jako jejich záliba, nebo naplnění bezúčelného 

akademismu. 
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 charakterizovat etický prostor a možnosti řízení z tohoto hlediska,  
 vymezit možnosti trhu v regulaci regionů. 

 Při zpracování pojednání byl použit především literární výzkum a částečně byly využity 
informace o dějích v současné společnosti. Zásadním přístupem je návazná dedukce s prvky 
heurismu. 

3. Etika 
V řízení regionů významnou roli hrají motivace a stimulace osob. Na jednu stranu každý 

živý organismus má přirozenou vlastnost vyhledávat obrazně řečeno „lepší místo na slunci“, 
tato vlastnost je vyjádřena principem JÁ. Člověk vždy žil v určité pospolitosti, společnosti bez 
které nemůže přežít, z toho vyplývají interakce které tvoří princip MY, což zajímavě popisuje 
Etzioni v [1]. Zásadní problém řízení společnosti, tedy i regionu, spočívá v proporci mezi JÁ 
↔MY. Například vyšší ochrana informací o jednotlivci je vyšší ohrožení ostatních, poněvadž 
umožňuje nežádoucí či dokonce nekalé chování jednotlivce. Chováním jednotlivců i skupin 
se zabývá etika, které budeme věnovat několik poznámek. 

Etika je ve většině encyklopedií definována podobně jako teorie morálky. Prakticky však 
etikou rozumíme nejenom teorii, ale i chování, hovoříme např. o etickém chování, což je stav 
morálky. Pro praxi i pro další výklad možno považovat oba pojmy za synonyma. 

Vlastní řecké „ethos“ vyjadřuje zvyk, obyčej, tradici či mrav, což zahrnuje chování podle : 
 obyčejů , 
 tradic, 
 konvencí, 
 norem, 
 zákonů. 

Autoři se převážně zabývají filozofickou a historickou stránkou etiky s vyústěním: 
 deskriptivním, které popisuje jednotlivé jevy a vyslovuje soudy, 
 normativním, které formuluje zásady chování. 

Etika je v povědomí širší veřejnosti chybně chápána pouze jako určitý nadstandard, 
něco nad rámec zákonů a psaných, vymáhatelných pravidel. Mnozí se domnívají, že etika je 
určitá módní vlna a etické jednání vzniká jaksi samovolně v rámci kultury podnikání, politiky, 
veřejné správy. Jinými slovy, musíme být trpěliví a čekat až vznikne lepší společenské klima. 
Uvedené názory vyplývají z představy extrémní svobody jednotlivců a zázračné ruky trhu.  

Potřebný však je aktivní  přístup ke skutečnostem, stavům a jevům. Cílem je 
dosažení a udržení určité, přijatelné, úrovně etiky. Úroveň absolutně etického chování je 
nedosažitelná zejména z důvodu fyziologických vlastností člověka (upřednostnění osobních 
zájmů) a dále i z ekonomických důvodů (každé opatření něco stojí, např. opatření proti 
korupci). 

Pokud chceme hovořit o ovlivnění etického chování, musíme si vymezit stupně etiky a 
nástroje, které můžeme použít. V literatuře lze nalézt řadu třídění úrovní etiky, převážně 
značně obsáhlých. Budeme používat jednoduché třídění na 3 kategorie  které vyjadřují 
úroveň etiky postupně od nejnižší po nejvyšší, viz. tab.1. Jedná se o třídění : 

 A…etika dodržování zákonů a dalších závazných pravidel, 

 B…etika, která se vyplatí, 

 C…etika přirozená. 
Stupeň C je významný, četnostně je však jeho výskyt značně nižší oproti A a B. Stupeň 

C můžeme členit na dva další stupně, etiku do určité míry  C1 (kdy nedochází k zásadnímu 
ohrožení osoby) a etiku bez ohledu na ohrožení C2 (etika Jana Husa – až za „hrob“). Etika 
typu C se může týkat pouze subjektů fyzických. 
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Tab.1 Aplikce nástrojů managementu etiky 

 

 Kateg

orie etiky 

Nástroj managementu 

Programy, 

opatření 

Závazná 

pravidla 

Tresty, 

restrikce 

Informační 

toky 

Výchova 

A-porušování 

zákonů, 

pravidel 

 

XX 

 

XX 

 

XX 

 

X 

 

X 

B-profit  

z etiky 

 

 

XX 

 

 

 

X
8 

 

XX 

 

X 

C-přirozená 

etika 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

Zdroj: Vlastní    X…běžné opatření; XX…zásadní opatření 

Ve všech kategoriích se může jednat o etiku kladnou či zápornou. Např. zápornou etiku 
porušování zákonů mají zločinci a právě tak i ti, kteří nedodržují závazná pravidla. Ačkoliv 
v teorii etiky se hovoří o etice relativní a objektivní ( např. Etzioni [1]), uvedené kategorie 
vždy vyjadřují etiku relativní vzhledem k pravidlům, zisku či subjektu. 

Nejnižším stupněm etiky je dodržování závazně předepsaného. Když opomineme 
stanovení zákonných a dalších norem a jejich dodržování, jedná se o principiálně vcelku 
zřetelnou úlohu. Při realizaci opatření se však setkáváme se značným odporem.  

Vyšším stupněm etiky je etika, která se vyplatí. Na prvý pohled již samotný název 
připadá formálně neetický. Věcně tomu tak není, poněvadž něco co se nevyplatí, nemáme 
zájem činit (pokud vyloučíme adrenalinové  uspokojení). Tento stupeň je však velmi složitý z 
hlediska ovlivnění, tj. managementu etiky. 

Za nejvyšší stupeň etiky se považuje etika přirozená, která  je pozitivní formou 
chování člověka a činí osobní uspokojení. Zde žádná opatření, z hlediska nositelů této formy, 
nejsou nutná mimo výchovy a informování veřejnosti.  

 
Neetické chování se většinou vyplatí: 

 pro jednotlivce, nikoliv pro komunitu, 

 krátkodobě, většinou ne v delším období
9
.  

Naopak etické chování se vyplatí: 
 pro společnost, komunitu, 

 v delším období. 
Vymezení etického prostoru (charakterizované především tab.1) včetně odpovídajících 

opatření má značný význam pro řízení regionu.  

4. Řízení regionů a trh 
Problematika řízení regionů se obvykle zužuje na řízení veřejnou správou, což je sice 

významné, ale je to jedna z možností. Nejedné se pouze o správu regionální, ale i správu 
dalších regionů a centrální správu10. Chování ve společnosti významně ovlivňuje i trh, 
neziskové instituce, různá občanská seskupení a neformální vztahy ve společnosti.   

V regulaci společnosti má trh nezastupitelnou roli. Tržní regulace je založena na 
interakcích tržních subjektů mezi sebou, realizovanou tokem statků, informací a 

                                                           
8
 Ztráty vyplývající z neetického chování, např. ztráta zákazníků. 

9
 Někomu se neetické chování vyplácí celý život. 

10
 Není zde míněna veřejná správa v užším smyslu, ale celý veřejný sektor. 
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finančními toky. Aby trh fungoval jako pozitivní regulace, musí být naplněny následující 
podmínky: 

 více dodavatelů, ne monopol, 
 společný tok statků, peněz a informací, 
 vyloučení nekalého počínání. 

V rámci mimo komoditního monopolu je významný prostorový monopol (jeden dodavatel 
v ohraničeném prostoru), jehož uchopení je obtížnější.  

Takřka zásadní je druhá podmínka vymezující 3 nezbytné toky, či tržní interakce. Přímá 
vazba toku statků a financí není jednak u externalit11 a dále u statků nedělitelných12 či 
částečně dělitelných. V literatuře lze nalézt jako příčinu tržního selhání veřejné statky (např. 
Macáková v [4] na str.216), což je přesně opačně, veřejné statky jsou řešením situace, kdy 
trh nefunguje. Zmíněné toky statků a peněz musí být doplněny ještě oboustranným tokem 
informací.  Absence přímého toku peněz a informací způsobuje  např. ne funkci trhu 
vzhledem k budoucím generacím, což je nesporně významná otázka, kterou musíme 
v regionech řešit. Samostatně je uvedena podmínka vyloučení nekalého počínání, která ve 
své podstatě je ne existencí některého z toků, např. při krádeži chybí tok peněz atd. 
Samostatné uvedení tohoto bodu je dáno jeho aktuálním významem ( viz kauza 
metylalkohol).  

Základním principem řízení regionu  je ponechání maxima problémů, kde to je alespoň 
v převážné míře možné, tržní regulaci . V ostatních případech musí dojít k regulaci nástroji 
veřejné moci, oborovými, profesními a významně i etikou.  

Ve vztahu k trhu řešíme nejenom co trh je schopen řešit a jak trh regulovat, ale i to, 
které veřejné statky je užitečné přenechat k realizaci soukromému sektoru. Touto 
záležitostí se teoreticky zabývá tzv.PPP (např.  Ostřížek v [7]), praxe je však neuspokojivá. 
Rozhodování v této oblasti by mělo být naprosto utilitární, vycházející z porovnání užitku a 
nákladů ve variantě realizace veřejnou správou či neziskovou organizací a variantě realizace 
v soukromém sektoru13.  

5. Diskuse a závěr 
V úvodu příspěvku byla naznačena široká problematika řízení regionů, je konstatováno, 

že nezahrnuje pouze problematiku managementu veřejné správy. Vzhledem k možnému 
rozsahu příspěvku byla vybrána dvě témata, která je možno považovat aktuálně za důležitá 
a v aplikaci za diskutabilní. 

Jako prvé téma byla pojednána problematika etiky, kde většina autorů se zaměřuje na 
filozofickou a historickou stránku. Etika má význam při jakémkoliv rozhodování a její 
nedodržení je příčinou chybných rozhodnutí a nekalých praktik ve společnosti jako je 
například korupce. Proto je důležitá především praktická stránka etiky, jak etiku ovlivnit, řídit, 
aby byla na přijatelné úrovni. Za tímto účelem bylo navrženo jednoduché členění do tří 
stupňů etiky s vymezením metod ovlivnění. Při řízení a rozhodování v regionech (a 
všeobecně) bychom měli vymezit příslušný stupeň etiky a následné metody. Za nejsložitější 
je možno považovat řešení etiky kategorie B (profit z etiky), které vyžaduje transparentnost14. 
Nemůžeme si dělat iluze, že dosáhneme absolutní etiky či nulové korupce, ale jedná se o 
přijatelnou úroveň, ke které u nás máme daleko. 

Druhým tématem jsou možnosti trhu v regulaci regionu. Bylo by pochopitelně ideální, 
kdyby vše vyřešila „neviditelná ruka trhu“, ale to neplatí. Pro použití v praxi byly navrženy tři 

                                                           
11

 Externality mohou být pozitivní (viz. klasický příklad vztahu včelaře a sadaře realizovaný opylováním 
stromů včelami), nebo negativní (např. exhalace). 

12
 Příkladem je bezpečnost, veřejné osvětlení atd. 

13
 Při řešení trhem jsou vždy náklady vyšší o zisk a transakční náklady. 

14
 Úplná transparentnost vyžaduje informaci o užitku, nákladech, způsobu a aktérech rozhodování a 

dotčených subjektech. 
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podmínky funkce trhu, z nichž nejvýznamnější je spojitost toků statků, peněz a informací. 
Pokud řešíme otázku, co musíme institucionálně činit, musíme hodnotit naplnění uvedených 
podmínek funkce trhu. Výsledkem je rozhodnutí i institucionálním zásahu či vědomí o 
nedokonalé funkci c dostatečnou informovaností občanů. Specifickou oblastí je PPP, které 
vyžaduje ne tzv. politické rozhodnutí, ale racionální, věcný přístup. 

 Příspěvek je možno považovat pouze za naznačení problematiky s upozorněním na dvě 
problematiky, které by mohlo být inspirací pro nelehkou realizaci v praxi. 

Literat ura:  
[1] Etzioni,A. Morální dimenze ekonomiky. Praha: Victoria Publishing, 1995. 
 ISBN 80-85865-19-X 
[2] Lacina, K., Sekerka, B. Regiony v aktivitách států na počátku 21. století. Kunovice: 

Evropský polytechnický institut, 2008. 
 ISBN 978-80-7314-149-3 
[3] Liška V. a kol. Institucionální ekonomie. Praha: Professional Publishimg, 2011. 
 ISBN 978-80-7431-051-5 
[4] Macáková, L. a kol. Mikroekonomie.Slaný: MELANDRIUM, 2005. 
 ISBN 80-86175-41-3 str.216 
[5] Ochrana, F. Veřejný sektor a efektivní rozhodování. Praha: Management Press, 2001. 
 ISBN 80-7261-018-X 
[6] Ochrana, F. Manažérské metody ve veřejném sektoru. Praha: Ekopress, 2002. 
 ISBN 80-86119-51-3 
[7] Ostřížek,J. a kol. Public Private Partnership. Praha: C.H. Beck, 2007.  
 ISBN 978-80-7179-744-9 
[8] Provazníková, R. Financování obcí, měst a regionů – teorie a praxe. 2. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2009, 304 s.  
 ISBN 978-80-247-2789-9 
[9] Provazníková, R. Influence of Intergovernmental Grants on the Economic Behavior of 

Subnational Governments. In Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D6, 
Pardubice: Upa, 2009, s. 189-198.  

 ISSN 1211-555X 
[10] Roudný,R. Linhart, P. Krizový management III, Teorie a praxe rizika. Pardubice: 

Univerzita Pardubice,2007. ISBN 80-71924-8 
[11] Samuelson, P., Nordhaus, W. Ekonomie. Praha: Svoboda, 2010. 
 ISBN 978-80-205-0590-3 
[12] Voigt, S. Institucionální ekonomie. Praha: Alfa, 2008. 
 ISBN 978-80-87197-13-4 

Kontaktní adresa autora:  

doc.Ing. Radim Roudný, Csc., Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko – správní, 
Studentská 84, Pardubice, 532 10. Tel. 466036234, E-mail : radim.roudny@upce.cz 

 
 
 

254

mailto:Radim.Roudnz@upce.cz


Procesní management v obcích a změny 

Process management in municipalities and changes  

Petr Řehoř 

 

Abstrakt:  
Tento článek je zaměřen na problematiku procesního managementu ve veřejné správě – 
konkrétně v obcích, které se zabývají jednotlivými postupy organizace a to zejména při 
poskytování služeb veřejnosti, ale také v posledních letech procesy a sledem činností uvnitř 
samotné instituce, tedy mezi managementem a zaměstnanci. Součástí článku je 
charakteristika tří organizačních procesů a zároveň sestavení tří procesních map 
s navrženými změnami – získání nového občanského průkazu, schválení žádosti o dotaci, 
výběrové řízení na nového pracovníka. 

Klíčová slova:  
Proces, procesní mapa, obec, management, změna. 

Abstract:  
The article is specialized on problems of process management in public sector – concretely 
in municipalities that deal with process of organization mainly at provision of services to 
public, but also in last years of processes inside institution - among management and staff. 
The part of article is description of three processes and simultaneously of making process 
maps with proposed changes - obtaining new civic identity card, approval requests for 
dotation, selection procedure on new employee. 

Key words:  
Process, process map, municipality, management, change. 

 

Úvod  
Pojmem procesní management se zabývá velké množství firem i organizací. Jedná se 

o trend uplatňovaný převážně v uplynulých 20. letech, který má tendenci se dále rozvíjet. 
Cílem přechodu z funkčního na procesní řízení je zefektivnění fungování organizace, 
odstranění nadbytečných činností, zjednodušení i zprůhlednění toku práce a snížení počtu 
organizačních úrovní.  

Procesní management je moderní teorií, která se soustředí na zlepšování podnikových 
i mezipodnikových procesů. Využitím procesních postupů se procesní řízení snaží zlepšit 
celkový chod organizace. K organizaci se přistupuje jako k procesu. Napomáhá jí 
k odstranění nadbytečných činností a snížení organizační struktury, tím zefektivňuje 
fungování celé organizace.  
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Literární rešerše  

Pojem obec 
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Obec je v právním 

smyslu vymezena třemi základními znaky: 

• územím, 
• občany s trvalým pobytem, občany s čestným občanstvím obce (města),  
• právnickými osobami a podnikateli se sídlem na území obce nebo s provozovnou 

na území obce a dalšími fyzickými a právnickými osobami, např. vlastníky nemovitostí 
na území obce, 

• samosprávou veřejných záležitostí v hranicích obce (na katastrálním území obce) [6]. 

Pojem proces 
Proces je zpravidla v odborné literatuře, definován poměrně jednoduchými formulacemi:  

• proces můžeme definovat jako transformaci vstupů do konečného produktu 
prostřednictvím aktivit přidávajících tomuto produktu hodnotu, za kterou zákazník zaplatí, 

• proces je sekvence činností s jasně vymezeným počátkem a koncem, 
• jako posloupnost činností, které s využitím zdrojů přeměňují vstupy na výstupy [11].  

Procesem rozumíme vzájemně propojené dílčí činnosti, které ve své posloupnosti 
transformují vstupy na požadované výstupy. Je to tok práce, postupující od jednoho člověka 
k druhému a v případě větších procesů i z jednoho oddělení do druhého [10]. 

 
Procesy můžeme dělit do kategorií dle důležitosti procesu na:  

• hlavní procesy – vytvářejí hodnotu v podobě výrobku nebo služby pro externího 
zákazníka a jsou tvořeny řetězcem přidané hodnoty,  

• řídící procesy – určují a zabezpečují rozvoj a řízení výkonu společnosti, 
• podpůrné procesy – zajišťují podmínky pro fungování ostatních procesů [3].  

Pojem procesní management 
Procesní management je systematický přístup k tomu, aby organizace měla efektivnější 

a výkonnější řízení podniku a aby byla schopná přizpůsobit se měnícímu se prostředí [8]. 
Jedná se o metody, techniky a nástroje, používané k navrhování, řízení, kontrole a analýze 
podnikových procesů s lidmi, systémy, aplikacemi, daty a organizacemi, které pomáhají 
zlepšit obchodní agilitu a výkon [2].  

Procesní řízení lze popsat jako účinné řízení společnosti na bázi procesního modelu, 
kdy jednoznačně definované cíle společnosti, které plní očekávání vlastníka, jsou 
naplňovány neustále zdokonalovanými procesy [7].  

Procesní řízení můžeme také definovat následovně:  

• každý proces má svého zákazníka a je definován hodnotou, kterou vytváří pro zákazníka 
vnějšího či vnitřního, 

• pro všechny procesy jsou stanoveny indikátory žádoucího výkonu (měřitelné cíle, 
standardy), 

• jsou identifikovány klíčové hodnototvorné procesy a hlavní podpůrné procesy [11].  

Pojem procesní mapa 
Jestliže máme procesy řídit, musíme je mít přesně zmapované. Východiskem 

identifikace procesů jsou mapy procesů [9]. Procesní mapa ukazuje celý proces související 
činnosti, včetně objemů vstup a výstup, schválení, výjimky, a dalších [5]. Mapa procesů líčí 
sled událostí [4]. Mapa procesů představuje zobrazení procesů do řady diskrétních kroků. 
Vytvoření procesní mapy lze usnadnit pomocí softwarových nástrojů [1]. Proces mapování je 
postup, kdy jsou kroky v procesu objasněny písemně, pomocí diagramu. Kroky jsou 
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stanoveny zleva doprava a shora dolů, konkrétní tvary se používají k označení specifického 
procesu komponenty. Všechny kroky jsou spojeny pomocí čar a šipek [12]. 

Cíl a metodika 
Cílem článku je charakterizovat vybrané pojmy procesního managementu a vypracovat 

tři zástupce procesů, které ve větších obcích České republiky probíhají. Dané procesy budou 
zaneseny do procesních map. Každá tato činnost bude následně vyhodnocena a budou 
navrženy možné změny, které by vedly k zefektivnění procesů. 

Základem pro zpracování článku bylo prostudování dostupné literatury k danému 
tématu, která je uvedena v přehledu literatury. Na základě vlastní zkušenosti a rozhovorů se 
třemi starosty obcí Jihočeského kraje byly vyhotoveny procesní mapy a stanovena měřítka 
pro určení realizace optimalizačních činností. 

Výsledky a diskuze 

Hlavní proces 

Získání nového občanského průkazu 

 
Obr. 1: Získání nového ob čanského pr ůkazu 

Zdroj: vlastní 

Měřítka v hlavním procesu:  
• Délka celého procesu – v návrhu změn se snižuje celková délka celého procesu 

především díky možnosti online komunikace s pracovníkem a objednání se na konkrétní 
termín. Odpadá tak vyhledávání volného pracovníka a redukuje se čekací doba. Také se 
zkracuje doba, po kterou musí pracovník čekat na vyplnění formuláře zákazníkem.  

• Délka trvání nalezení volného pracovníka  
• Spokojenost zákazníka – zkrácení čekacích dob a celkové doby procesu spolu 

s pohodlností online žádosti pozitivně přispívá ke spokojenosti zákazníka.  
• Počet vyřízených žádostí – pracovník může díky objednávání zákazníků zefektivnit svoji 

práci a zvýšit tak počet vyřízených žádostí.  
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Změny v hlavním procesu:  
• Online formulace problému  
• Zaslání tiskopisu s instrukcemi – snižuje se tím čas strávený u přepážky.  
• Online objednání – pomocí jednotného informačního systému.  
• Focení – možnost vyfotografování přímo na místě zvyšuje komfort pro zákazníka 

a časovou náročnost.  
• Automatická informace pro vyzvednutí hotového OP – jednotný informační systém 

automaticky přes SMS nebo e-mail informuje o možnosti vyzvednutí hotového průkazu 
s možností online objednání termínu.  
 

Řídící proces 

Schválení žádosti o dotaci 

 

Obr. 2: Schválení žádosti o dotaci 
Zdroj: vlastní 

Měřítka v řídícím procesu:  

• Čas předání dokumentů – možnost žádostí o dotace přes online informační systém 
zvyšuje komfort (např. za pomocí průvodce žádostí) a snižuje dobu potřebnou pro podání 
žádosti.  

• Čas svolávání obecního zastupitelstva – možnost automatického svolání zastupitelstva 
pomocí SMS nebo e-mailu.  

• Rychlost informování žadatele – při neschválení dotace je důvod zanesen do databáze 
informačního systému, přes který je žadatel automaticky informován.  
 

Změny v řídícím procesu:  

• Informační systém – základní nástroj pro komunikaci uvnitř i vně městského úřadu. 
Součástí mohou být různé databáze (geografické, kontakty, …).  
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Podpůrný proces 

Výběrové řízení na nového pracovníka 

 

Obr. 3: Výb ěrové řízení na nového pracovníka 
Zdroj: vlastní 

Měřítka v podpůrném procesu:  

• Délka procesu hledání nového zaměstnance – vhodného zaměstnance na novou pozici 
lze hledat i mezi dosavadními zaměstnanci. Sníží se tím celková doba procesu.  

• Úspora nákladů za školení pracovníka – také není nutné vynakládat další zdroje a čas 
na školení nového zaměstnance.  

 
Změny v podpůrném procesu:  

• Kandidát z jiného pracoviště.  
• Je možné ho přesunout?  
 

Závěr:  
V článku byl proces definován jako tok práce, postupující od jednoho člověka k druhému 

a v případě větších procesů z jednoho oddělení do druhého. Procesní management je pak 
jedním z možných způsobů vedení systému, umožňuje jeho efektivnější chod. Je výsledkem 
postupného vývoje poznatků a zkušeností. Podstatou veškerého dění v managementu jsou 
procesy v podobě komplexních činností. Aplikovat tento nový přístup managementu je 
možné nejen v podnikatelském prostředí, ale i v rámci veřejné správy. 

S procesním řízením ve veřejné správě se setkáváme zcela výjimečně (spíše se 
náznaky objevují ve větších městech). Představitelé obcí si neuvědomují, že procesní 
management je základním východiskem k dosažení příslušné kvality výkonu úřadů, protože 
kriticky vyžaduje vyjasnění základních strategických cílů. 

Přístupy procesního řízení byly pro potřeby článku aplikovány na nejnižší úrovni veřejné 
správy – na úrovni obcí, které jsou veřejnoprávními korporacemi. Vykonávají činnosti 
v samostatné a přenesené působnosti. Na úrovni obcí lze také sledovat procesy 
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a zaznamenat je do procesních map. V navržených třech procesních mapách byly pro různé 
probíhající procesy navrženy možné zlepšující změny, které by vedly k vyšší efektivitě řízení 
a spokojenosti občanů. 

 
Článek je zpracován jako jeden z výstupů grantového projektu GA JU 068/2010/S. 
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Odhady časových řad hrubého domácího produktu ČR od 
roku 19701  

Time Series of Czech Domestic Product Starting in 19702  

Jaroslav Sixta, Jakub Fischer, Miluše Kavěnová 

 

Abstrakt: 
Dlouhé časové řady hlavních makroekonomických ukazatelů, především hrubého domácího 
produktu, jsou nedílnou součástí statistických publikací vyspělých zemí. Například časové 
řady makroekonomických ukazatelů USA začínají ve 30. letech 20. století. Analytický 
potenciál, který takové časové řady ukazatelů nabízejí, je obrovský. V tomto ohledu je 
situace zemí střední a východní Evropy poměrně složitá a řady začínají obvykle rokem 1995, 
což je v souladu s požadavky Eurostatu, ale není v souladu s potřebami uživatelů. Český 
statistický úřad provedl na přelomu let 2011 a 2012 komplexní revizi národních účtů a nyní 
publikuje údaje od roku 1990. Vzhledem k poptávce uživatelů po delších časových řadách 
jsme v rámci našeho tříletého projektu provedli transformaci údajů z původních bilancí 
národního hospodářství do systému národního účetnictví od roku 1970 v běžných i stálých 
cenách a navázali tak na údaje publikované Českým statistickým úřadem. 

Klíčová slova: 
hrubý domácí produkt, bilance národního hospodářství 

Abstract: 
Developed countries usually publish long time series of macroeconomic indicators, primarily 
covering Gross Domestic Product. One of the best examples is the USA, where the time 
series of macroeconomic indicators begin in the 1930s. Such long time series have 
significant analytical potential. In this regard, the current situation in eastern and central 
European countries is complicated, given that series usually begin around the year 1995; 
although in line with EUROSTAT requirements, this does not satisfy the needs of end-users. 
The Czech Statistical Office performed a major revision of National Accounts in 2011 and 
2012 and now publishes figures beginning in 1990. Due to demand for a longer time series, 
we have transformed previously published figures from the methodology of the Material 
Product System into the System of National Accounts. The results of our three-year project 
contain both current and constant price data starting in 1970 which ties together with the 
newer data published by the Czech Statistical Office. 

Key words: 
Gross Domestic Product, Material Product System 

                                                           
1 Tento článek vznikl s podporou Grantové agentury České republiky „Historické časové řady hrubého 

domácího produktu České republiky“, projekt č. P402/10/1275. 
2 This paper is prepared under the support of the project Historical Time Series of Gross Domestic Product 

of the Czech Republic of the Czech Science Foundation, project No. P402/10/1275. 
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Úvod 
Časové řady makroekonomických ukazatelů jsou nedílnou součástí ekonomické 

statistiky vyspělých zemí. Jde především o hrubý domácí produkt (HDP), konečnou spotřebu 
domácností (KSD), hrubou tvorbu kapitálu (HTK), neboť tyto ukazatele jsou často 
předmětem ekonomických analýz. Nejde jen o potřeby analytiků a statistiků, ale i o další 
odbornou veřejnost, neboť především HDP je využíván ve jmenovateli poměrových 
ukazatelů. Bohužel dostatečně dlouhé časové řady vycházející z jednotné metodiky jsou 
však k dispozici pouze v některých zemích. Zatímco např. v USA jsou k dispozici data již od 
roku 1929, v členských státech EU je situace podstatně složitější. V mnoha členských 
státech EU jsou k dispozici údaje většinou až od roku 1995, což je pro uvedené analytické a 
odborné účely značně nedostatečné. Situaci mají ztíženou především postkomunistické 
země, kde byla dříve využívána jiná metodika pro výpočty výše zmíněných 
makroekonomických ukazatelů, resp. byly sledovány odlišné makroekonomické ukazatele. 
Zatímco v zemích východního bloku byl používán systém bilancí národního hospodářství a 
bilance mezioborových vztahů (BNH), v západních zemích byl používán systém národního 
účetnictví (SNA). V 90. letech 20. století pak postupně všechny transformující se země 
přecházely na systém SNA, čímž se přetrhla metodická srovnatelnost dat v časové řadě. 
Nejdůležitějším ukazatelem BNH byl národní důchod, který je však od dnešního pojetí 
národního důchodu velmi vzdálen a spíše odpovídá cca 70 % hrubého domácího produktu. 
Národní důchod v dnešním pojetí v sobě zahrnuje i transakce s nerezidenty, jako jsou 
například dividendy, úroky apod. což bylo v bývalém Československu velmi ojedinělé. 

Stejně tomu tak bylo i v ČR, kde je situace komplikovaná několika specifickými faktory, 
jimiž jsou zejména zánik federálního státu ke konci roku 1992 a vznik samostatné České 
republiky, dále pak povodně v roce 2002, při kterých se ztratilo mnoho dokumentů a dat a 
v poslední řadě i přirozená postupná ztráta pamětníků – expertů. Po revizi dat Českým 
statistickým úřadem v roce 2012 byly oficiální řady prodlouženy až do roku 19903. 

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici dostupné základní datové zdroje potřebné 
k sestavení národních účtů před rokem 1990, odhady za období socialismu je nezbytné 
provádět jinak. Katedra ekonomické statistiky provedla tyto odhady za období 1970 – 1989 a 
navázala na oficiálně publikované údaje ČSÚ. Jde vesměs o kombinaci dostupných 
publikovaných údajů použitých tak, aby výsledky byly plně srovnatelné s oficiálními údaji. 
Dochází tak k převodu mezi odlišnými systémy (z bilancí národního hospodářství do SNA), a 
tím se uživatelům dostávají do ruky více než čtyřicetileté časové řady srovnatelných 
agregátů. Rekonstrukce časových řad byla provedena v rámci tříletého projektu v úzké 
spolupráci s experty z ČSÚ. Hlavním cílem bylo vytvořit vlastní metodiku a provést 
rekonstrukci časových řad hrubého domácího produktu ČR od roku 1970 do roku 1989 ze 
systému bilancí národního hospodářství do současného systému národního účetnictví. 
Výsledkem jsou časové řady HDP, které jsou plně metodicky srovnatelné s oficiálně 
publikovanými časovými řadami Českého statistického úřadu od roku 1990. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Viz Historická ročenka národních účtů, ČSU (2012). 
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Metodika 

Odhady prováděné v rámci tohoto projektu byly založeny na současném standardu 
národního účetnictví ESA 95 a SNA 1993. V rámci projektu byl sestaven celý účet výrobků a 
služeb popisující výrobní i výdajovou metodu odhadu hrubého domácího produktu. Odhady 
zahrnují údaje v běžných i stálých cenách, přičemž byly prováděny moderní metody deflace, 
tzv. řetězení a přepočty do cen předchozího roku, viz např. Šilhanová (2003). Hlavním 
stavebním kamenem jsou publikované údaje z bilancí národního hospodářství (BNH), které 
byly získány v tištěné podobě. Díky nekvalitnímu materiálu publikací, byly všechny údaje 
ručně přepisovány do excelovských tabulek. Kromě datových zdrojů z BNH musely být 
vytvořeny modely pro metodické úpravy, které systém národního účetnictví vyžaduje, blíže 
viz např. Hronová a kol.(2009). Nejprve bylo nezbytné identifikovat odlišnosti BNH a SNA a 
poté bylo možné přistoupit k odhadu. 

Hlavní rozdíly mezi systémy BNH a SNA 
Hlavní rozdíl mezi těmito systémy spočívá v tom, že systém BNH nezahrnuje údaje o 

tzv. neproduktivních službách do hlavního ekonomického ukazatele, národního důchodu. 
V souladu s dřívějším pohledem na svět a výchozí ekonomickou teorií nebyly například 
vzdělávací služby, služby zdravotní péče, osobní doprava apod. považovány za 
produktotvorné, a tedy nejsou v národním důchodu přímo zachyceny, neboť byl orientován 
pouze na zachycení materiálové produkce (výrobků) a tzv. produktivní služby. Neproduktivní 
služby byly v BNH uváděny samostatně jako tzv. bilance nevýrobní sféry4. 

Vlastní metodika transformace dat ze systému BNH do SNA 
Při vymezení klíčových metodických rozdílů mezi oběma systémy byl pochopitelně 

kladen důraz na ty zásadní. Jde o neproduktivní služby, netržní služby, imputované nájemné 
a spotřebu fixního kapitálu. Vedle těchto explicitně vyčíslených úprav lze identifikovat i další 
zahrnující ilegální ekonomiku, cestové, naturální mzdu apod. Tyto ostatní úpravy jsou 
odhadovány jako reziduum při porovnání našich odhadů a odhadů ČSÚ pro rok 1990. Kromě 
toho je nezbytné vzít v úvahu, že nejde o odhady Československa, ale České republiky, což 
znamená, že součástí zahraničního obchodu i zahraniční obchod se Slovenskem. Z tohoto 
hlediska bylo důležité, že byly sestavovány BNH samostatně za ČSR a SSR, a tak bylo 
možné vyčíslit saldo zahraničního obchodu, viz ČSÚ (1987). 

Neproduktivní služby pro vybrané roky ilustruje Tabulka 1. Záporná přidaná hodnota 
znamená, že neproduktivní služby byly vesměs ztrátové a úhrada provozních nákladů (bez 
započtení mezd) pochopitelně přichází z jiného zdroje, než jsou tržby. Ztrátovost ale neplatila 
obecně, například telekomunikační služby poskytované domácnostem byly ziskové. 
Neproduktivní služby jsou uspořádány tak, aby je bylo možno použít pro odhady HDP, hrubá 
přidaná hodnota tedy vyjadřuje přínos resp. úbytek HDP z tohoto titulu. Neproduktivní služby 
byly v souladu s ESA 955 rozděleny na tržní a netržní. Netržní tvoří spotřebu vládních 
institucí prostřednictví tzv. ostatní netržní produkce, která je odhadována v nákladech na tuto 
činnost. 

 
 
 
 
 

                                                           
4 Detailní vymezení metodických odlišností je založeno na publikacích OSN z 70. a 80. let 20. století, UN 

(1977) a UN (1981). Přímé srovnání obou systémů je možné nalézt také například v Arvay (1992). Naše vlastní 
odhady byly poprvé v této podobě prezentovány v Sixta, Fischer (2011). 

5 Standard ESA 95 je přílohou k nařízení EU, viz EUROSTAT (1996) a je tedy závazný. Naproti tomu SNA 
1993 je pouze doporučením OSN, viz UN (1993). 
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Tab. 1: Neproduktivní služby, mil. K čs 

Rok Produkce Mezispotřeba Hrubá přidaná 
hodnota 

Nákupy 
neproduktivních 

služeb domácnostmi 

1970 27 398 52 482 -25 084 13 906 
1975 42 800 78 600 -35 800 19 671 
1980 57 784 99 245 -41 461 25 853 
1985 77 659 127 844 -50 184 33 319 
1990 98 616 158 103 -59 487 41 547 

Zdroj: 1970 – 1989 vlastní výpočty, rok 1990 pochází z Historické ročenky národních účtů, ČSU 2012 

 
Další významné úpravy jsou uvedeny v Tabulce 2. Produkce netržních služeb zahrnuje 

odvětví veřejné správy, vzdělávání a zdravotnictví a představuje přímý přínos k HDP. 
Imputované nájemné je odhadováno v souladu se stávajícími postupy, viz ČSÚ (2009) a 
slouží k odhadu služeb bydlení, které spotřebovávají vlastníci obydlí. Spotřeba fixního 
kapitálu představuje hodnotu makroekonomických odpisů6, zde majetku netržních výrobců, 
kde jde především o dopravní infrastrukturu. Výsledný agregát – hrubý domácí produkt je 
tedy pochopitelně vyšší než dříve používaný národní důchod. Většina metodických korekcí je 
kladná, což odpovídá zahrnutí větší škály ekonomického života do ekonomického indikátoru. 
Poměr HDP k národnímu důchodu z BNHZ se pohybuje okolo 130 % - 140 %. Během celého 
období 1970 – 1989 dochází k nárůstu a rozevírání nůžek mezi původním národním 
důchodem a HDP. Důvodem je to, že předchozí makroekonomický statistický systém nebyl 
schopen se vyrovnat s rostoucím podílem služeb v 80. letech 20. století. Rozvoj 
telekomunikací, spojů a v omezené míře i počítačů nemohl být tedy adekvátně hodnocen. 

 
 Tab. 2: Produkce netržních služeb, imputované nájemné, spot řeba fixního 

kapitálu netržních výrobc ů, mil. K čs 

Rok Produkce netržních 
služeb 

Imputované 
nájemné 

Spotřeba 
fixního kapitálu 

netržních 
výrobců 

1970 38 042 16 172 16 550 
1975 55 154 18 930 17 881 
1980 67 608 22 458 19 508 
1985 88 335 23 898 25 229 
1990 111 395 25 033 28 627 

Zdroj: Vlastní výpočty, expertní odhady spotřeby fixního kapitálu provedl Ing. Igor Krejčí z ČSÚ 

Výsledky 
Prezentované výsledky jsou založeny na konzistentním přístupu k výrobní i výdajové 

metodě HDP prostřednictvím účtu výrobků a služeb. Deflace, tedy přepočet do srovnatelných 
cen předchozího roku, je také prováděn podle jednotlivých složek HDP. Z tohoto hlediska 
jsou nakonec nejzajímavější údaje o HDP ve stálých cenách a dlouhodobý vývoj HDP na 
obyvatele. Porovnání tempa růstu HDP a národního důchodu z BNH ilustruje Tabulka 3.  

 
 
 

                                                           
6 Definice a postupy odhadu spotřeby fixního kapitálu jsou uvedeny např. V OECD (2009). 
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Tab. 3: Roční tempo r ůstu p říslušného agregátu v ČR ve vybraných letech (v %) 

Období 1971/70 75/74 80/79 85/84 90/89 
ND 4,7 6,3 2,4 2,5 0,8 
HDP 5,2 5,6 1,7 2,2 1,0 

Zdroj: vlastní výpočty, ČSÚ 

 
Kromě meziročního tempa růstu HDP je velmi zajímavé posoudit vývoj HDP a konečné 

spotřeby domácností na obyvatele ve stálých cenách. Jde o srovnání v cenách roku 2010 
získané metodou řetězením, viz Graf 1. 
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Graf 1: HDP a KSD na obyvatele, stálé ceny 2010 

Zdroj: 1970 – 1989 vlastní výpočty, ČSÚ 1990 -2010 

 
HDP na obyvatele ve stálých cenách roku 2010 reprezentující výrobní výkonnost 

ekonomiky vzrostl z cca 150 tis. Kč na více než 350 tis. Kč. Tento téměř 140procentní nárůst 
je doprovázen cca stoprocentním nárůstem spotřeby domácností. Výkonnost ekonomiky 
vzrostla více než spotřeba obyvatel. V celé řadě 1970 – 2010 lze identifikovat několik 
zásadních změn vývoje, především jde o roky 1982, 1991 a 2008. V roce 1982 na českou 
ekonomiku se zpožděním stejně jako na ostatní socialistické země dopadl ropný šok, rok 
1991 je počátkem ekonomické transformace a rok 2008 je spojen s nedávnou finanční krizí. 

Shrnutí: 
Autoři provedli rekonstrukci časových řad hrubého domácího produktu ČR od roku 1970 

do roku 1989, a to jak výrobní metodou (včetně odvětvové struktury), tak i výdajovou 
metodou. Na základě výsledků tohoto projektu lze hodnotit vývoj české ekonomiky 
v dlouhodobém kontextu. Jde nejen o samotný ukazatel, ale i o determinanty jeho růstu a 
jeho strukturu. Prezentované odhady HDP a dalších makroagregátů jsou metodicky plně 
srovnatelné s časovými řadami publikovanými Českým statistickým úřadem pro období od 
roku 1990. Metodika rekonstrukce časových řad je založena na převodu údajů systému 
bilancí národního hospodářství do systému národních účtů dle standardu SNA. Metodické 
úpravy respektují požadavky současného standardu ESA 1995, jakož i současné postupy 
uplatňované při odhadu HDP na ČSÚ. Podrobnější údaje o zdrojích a užití HDP včetně 
odkazů na prezentované metodické postupy v odborné literatuře budou uživatelům 
k dispozici na stránkách katedry ekonomické statistiky VŠE v Praze do konce roku 2012. 
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Některé aspekty vývoje cestovního ruchu v České republice

 
 

A Study of the Development of Tourism  in the Czech Republic              
                               Selected Aspects

            Luboš Smrčka, Jaroslav Schönfeld 

 

Abstrakt: 
Práce analyzuje skutečnost, že podíl cestovního ruchu na tvorbě hrubého domácího 
produktu a hrubé přidané hodnoty v české ekonomice klesá, stejně jako se dlouhodobě 
spíše snižuje daňový výnos státu ze sektoru cestovního ruchu. Z analýzy potenciálních příčin 
tohoto stavu vyplývá, že většina obvykle uváděných důvodů není ve skutečnosti relevantních 
a není možné je chápat jako skutečné vysvětlení zmíněného stavu. Na základě dlouhé řady 
různých statistických údajů dochází práce k názoru, že stagnace potenciálu českého 
turistického ruchu v oblasti tvorby hrubého domácího produktu, hrubé přidané hodnoty a při 
naplňování daňových příjmů státu je dána dalšími aspekty, přičemž kurz koruny vůči euru a 
dolaru je pouze jedním z mnoha aspektů a navíc jeho dopad není zásadní. Stagnace 
turistického ruchu v rámci českého národního hospodářství je tak dána spíše ochabnutím 
turistiky ze strany rezidentů. Pokles či stagnace daňových příjmů byla zaviněna daleko více 
zvyšováním podílu šedé ekonomiky v oblasti turistického ruchu nežli jinými důvody. 
 
Klíčová slova: turismus, hrubý domácí produkt, měnový kurz, šedá ekonomika 
 
Abstract: 
The following paper analyses the declining contribution of tourism to the gross domestic 
product and the gross value added of the Czech economy as well as the tax revenues levied 
on the sector which, in the long-term, tend to follow a downward trend. An analysis of the 
possible causes of the situation shows that most of the reasons that are usually put forward 
are unfounded and fail to provide a satisfactory explanation for the aforementioned state of 
affairs. Based on a large set of different statistical data, the paper argues that the stagnation 
of the tourism sector in the Czech Republic in terms of its capacity to contribute to the GDP, 
gross value added and to state tax revenues is due to other factors. The Czech currency 
exchange rate to the euro and the US dollar is only on in a series of factors and, more 
importantly, it does not have a fundamental impact. The stagnation of the sector within the 
Czech domestic economy is attributable rather to a reduction of tourism activities of the 
residents. The drop or stagnation of tax revenues from the industry was related more to the 
increased share of shadow economy in the sector than to other factors. 
 
Key words: tourism, gross domestic product, exchange rate, shadow economy 
 
 
Úvod 

 Pro české národní hospodářství má cestovní ruch relativně velký význam, avšak 
zdaleka nikoliv klíčový. Tento sektor vytváří zhruba tři procenta hrubého domácího produktu 
země, je tedy vlivnější než například zemědělství, ale zdaleka se nemůže měřit s odvětvími, 
jako jsou průmysl, těžba nebo stavebnictví. Navíc v posledních letech podíl cestovního ruchu 
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na tvorbě hrubé přidané hodnoty a na tvorbě hrubého domácího produktu soustavně klesá. 
Toto snižování váhy odvětví je sice marginální, ale nelze ho nevnímat. 

  
Tab 1: Vybranné  indikátory národního hospodářství a cestovního ruchu  

            v ČR 2003-2010 v mld. Kč nebo % 

Ukazatel / 
Rok 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

HDP  2 596,1  2 814,2  2 987,1 3 225,7 3 539  3 692,6 3 629,5 3 778,9 

HDP v CR*       90,8   102,3      99,1    100   103     103,5    104,3   100,3 

HPH** 
v CR* 

     80      83,8     81,7     84,5   86,2      86,4      88,4     87,4 

Daně z CR*      10,8     18,6    17,4     15,5    16,8      17      15,9     12,9 

Podíl CR* 
na 
HPH**(%) 

       3,4       3,3      3,0       2,9      2,7        2,6        2,7       2,6 

Podíl CR* 
na HDP(%) 

       3.5      3.6      3.3       3.1      2.9       2.8        2.9       2,7 

*cestovní ruch, ** hrubá přidaná hodnota 
Zdroj: Český statistický úřad: Hlavní indicatory národní ekonomiky a cestovního ruchu v ČR v letech 2003-2010, 
Prha 2012, 
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/tsa_hlavni_ukazatele_narodniho_hospodarstvi_a_cestovniho_ruchu_v_cr[1] 

 

Zmíněný pokles podílu turistického ruchu na tvorbě HDP je doprovázen také snižováním 
daňových výnosů z odvětví. Za rok 2010 (viz tabulka 1) byl daňový výnos jen cca o 2,1 
miliardy vyšší než v roce 2003 a hluboko pod stavem let 2004 a 2005, stejně jako let 2008 a 
2009. Výnos státu byl tedy v roce 2010 téměř o 6 miliard korun nižší než v dobách 
nejvyšších odvedených daní. 

Oblast cestovního ruchu v rámci české ekonomiky prochází dlouhodobou stagnací. Její 
příčiny přitom nebyly v minulých letech dostatečně analyzovány. Obvykle je tedy jmenována 
relativně špatná pověst některých služeb v České republice, především vysloveně špatné 
reference o pražských řidičích taxislužby, které se periodicky opakují ve významných 
zahraničních médiích. Podobně také gastronomické služby v zemi nejsou podle recenzentů 
na takové úrovni, která by odpovídala jejich cenové hladině. Orgány státní správy pak 
mnohdy vysvětlují stagnaci cestovního ruchu v České republice údajnou nedostatečnou 
propagací tohoto odvětví v zahraničí, zmiňována je také nedostatečná podpora kongresové 
turistiky. Zajímavou myšlenku zmiňují někteří další političtí činitelé a představitelé organizací 
sdružujících podniky cestovního ruchu, podle kterých by tomuto odvětví pomohla i větší 
podpora filmových produkcí v zemi. Narážejí na řadu případů, kdy cestovní ruch akcelerovaly 
právě populární filmy točené v místních exteriérech – klasicky je v této souvislosti zmiňován 
Nový Zéland v souvislosti se ságou Pán prstenů. Podle těchto hlasů turismu v Praze 
například v minulosti značně pomohlo natáčení snímku Mission Impossible. 

Nicméně i přes nespornou relevanci těchto myšlenek není možné předpokládat, že by 
tyto vlivy mohly vysvětlit vývoj v turistickém ruchu v České republice v posledních zhruba 
deseti letech. . 

 

REÁLNÝ VÝVOJ V ČESKÉM TURISTICKÉM RUCHU – OTÁZKA KURZU 
Turistický ruch v podmínkách české ekonomiky je významným způsobem ovlivňován 

řadou faktorů. Jedním z nich je kurz české koruny vůči hlavním měnám, který výrazně 
negativně ovlivňoval vývoj odvětví především v druhé polovině minulého desetiletí a 
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vzhledem k dlouhodobému trendu posilování koruny vytvářel tlak na zvyšování cen pobytu 
v zemi pro zahraniční turisty. [2], [3] 
Tab 2: Vývoj kurzu české koruny ke klíčovým měnám  
Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
CZK/Euro 36.9 35.6 34.1 30.8 31.8 31.9 29.9 28.3 27.8 24.9 26.4 25.3 24.7 
CZK/USD 34.6 38.6 38.0 32.7 28.2 25.7 23.9 22.6 20.3 17.0 19.1 19.1 17.4 
Zdroj:Český statistický úřad: Hlavní indicatory národního hospodářství a cestovního ruchuv ČR 2003-2011, Praha 
2011,  
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/tsa_hlavni_ukazatele_narodniho_hospodarstvi_a_cestovniho_ruchu_v_cr [1] 

 

Jak vidíme, posílení české měny bylo velmi dynamické a nutně muselo postihnout 
turismus v zemi. Otázkou však je, nakolik se zdražení pro nerezidenty skutečně odrazilo do 
výsledků cestovního ruchu a nakolik jde pouze o předpoklad založený na obvyklých 
ekonomických vztazích. 

 
Tab 3: Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v ČR v mil. 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Rezidenti 6,1 5,9 5,7 6,3 6,2 6,0 6,3 6,3 6,2 6,0 5,9 6,2 
Nerezidenti 4,8 5,4 4,7 5,0 6,0 6,4 6,4 6,7 6,6 6,0 6,3 6,7 
Celkem 10,9 11,3 10,4 11,3 12,2 12,4 12,7 13,0 12,8 12,0 12,2 12,9 
Zdroj::Český statistický úřad:: Hlavní indicatory národního hospodářství a cestovního ruchuv ČR 2003-2011, 
Praha 2011  
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/tsa_hlavni_ukazatele_narodniho_hospodarstvi_a_cestovniho_ruchu_v_cr [1] 

 
Kdybychom vzali jako srovnání například druhé čtvrtletí roku 2006, pak přes všechno 

posílení koruny vůči euru a vůči dolaru platí, že rozdíl v počtu návštěvníků je v podstatě 
marginální. Ve druhém čtvrtletí 2011 šlo o 1,941 milionu návštěvníků a 5,537 milionu 
přenocování cizinců. Ve druhém čtvrtletí 2006 byla ve statistikách ČSÚ vykázána tato data: 
1,808 milionu návštěvníků a 5,396 milionu přenocování. V podstatě jde tedy o výsledky, 
které jsou s jistou nadsázkou shodné. Určitá změna se udála ve složení návštěvníků, když 
nynější postavení turistů z Ruska a Polska posunulo dozadu cizince z Itálie a Velké Británie. 
Mohli bychom samozřejmě argumentovat tím, že turisté ze zemí, jako je Rusko, netrpí tolik 
posílením koruny, že návštěvníků z Německa dosti podstatně ubylo (na nynějších 395 tisíc 
návštěvníků a 1,269 milionu přenocování poklesly tyto údaje z 459 tisíc turistů a 1,645 
přenocování zaznamenaných ve druhém čtvrtletí 2006). Avšak při stejném srovnání ubylo 
návštěvníků ze Spojených států, kteří jsou na tom z hlediska vývoje kurzu podstatně hůře 
než Němci, o pouhý jeden tisíc a o třicet tisíc strávených nocí. Turistů z Francie, postižených 
vývojem kurzu eura k české koruně naprosto stejně, ve sledovaném časovém rozmezí 
dokonce přibylo (77 868 ve druhém čtvrtletí 2006 vůči 93 578 ve druhém čtvrtletí 2011). Jak 
tedy vidíme, kurz nesporně má svůj význam a je možné zjistit významnou korelaci mezi jeho 
pohybem a vývojem počtu turistů i počtu přenocování [2], ale není tímto způsobem možné 
vysvětlit vývoj v oblasti cestovního ruchu jako celku. 

 

OTÁZKA DOMÁCÍ TURISTIKY 
Velmi zásadním problémem turistického ruchu v České republice je důležitý vliv domácí 

spotřeby, tedy cestovní ruch vytvářený českými rezidenty. Faktem je, že tento aspekt má 
soustavně klesající tendenci, což názorně ukazuje následující tabulka. 
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Tab. 4: Počet přenocování v mil. 
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Rezidenti 28,6 21,9 21,5 22,8 21,8 20,7 21,4 20,2 19,3 18,9 18,4 18,8 
Nerezidenti 15,6 17,3 15,7 16,5 19,0 19,6 20,1 20,6 20,0 17,7 18,4 19,4 
Celkem 44,2 39,1 37,1 39,3 40,8 40,3 41,4 40,8 39,3 36,7 36,8 38,2 
Zdroj::Český statistický úřad: Cestovní ruch,Počet přenocování ve veřejných ubytovacích zařízeních v ČR k 
10.8.2012. http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cru_cr [4] 

 
Úbytek turismu uskutečňovaného ze strany rezidentů byl během posledních deseti let 

naprosto zásadním určujícím momentem vývoje. Dosti často je vysvětlován tím, že občané 
České republiky s tím, jak se zvyšuje jejich životní úroveň a jak se i díky kurzu zlevňuje 
zahraniční dovolená, volí podstatně více místo domácích destinací pobyt v zahraničí. I tato 
představa je však více výplodem představ a přání, protože statisticky není doložitelná. Měla 
by totiž znamenat, že s tím, jak se snižuje počet domácích přespání v zařízeních cestovního 
ruchu, tak se bude zvyšovat poptávka po zahraničních destinacích. Ukazuje se však, že to 
není pravda. 

Pokud se podíváme na dostupné statistiky, pak počet přenocování českých turistů 
popřípadě těch rezidentů, kteří vyjedou na služební cestu, nemůžeme v žádném případě 
označit jako vzestupný, přinejmenším nikoliv jako vzestupný soustavně. Růst z let 2006 až 
2008 byl přerušen neobyčejně rázně krizí. A jak vidíme z porovnání s údaji za domácí 
cestovní ruch, tak zde v letech 2008 a 2009 zcela jistě nevidíme nic, co by se dalo nazvat 
oživením poptávky rezidentů po využití ubytovacích kapacit. 

. Naopak je možné prohlásit, že obecně klesá zájem českých spotřebitelů o cestování, 
domácí i zahraniční, můžeme dokonce předpokládat, že se to děje v souvislosti s řadou 
makroekonomických faktů a také v souvislosti s tím, jak se zastavilo zadlužování českých 
rodin. Růst výdajů českých rodin na cestování v letech 2005 až 2007 totiž přesně odpovídá 
období, kdy dynamicky rostly objemy jejich zadlužení a to i zadlužení formou 
spotřebitelských úvěrů. Část z těchto peněz, jakkoliv je to ekonomicky absurdní, byla použita 
na zaplacení zahraničních dovolených. 

Odklon českých rezidentů od domácích dovolených pak ukazuje, že turismus byl ze 
strany spotřebitelů jedním z hlavních obětních darů na oltář hospodářské krize. 

 

VLIV ŠEDÉ EKONOMIKY NA OFICIÁLNÍ DATA 
Jestliže se však podíváme na situaci v českém cestovním ruchu komplexně, pak 

dokonce žádný z vyjmenovaných dějů, tedy pohyb kurzu a jistý pokles návštěv ze zahraničí, 
ekonomická krize a snížení domácí poptávky po službách cestovního ruchu, nevysvětluje 
dostatečně vývoj, k jakému dochází v posledních několika letech v otázce daňových výnosů 
z odvětví turismu a v tom, jak se pomalu snižuje jeho vliv na tvorbu hrubého domácího 
produktu. Pokles návštěv a počtu přespání v celém odvětví během posledních let byl totiž 
částečně vyrovnáván růstem cen a dále faktem, že stále větší význam v cestovním ruchu 
v České republice hraje tak zvaná kongresová turistika. Ta je tradičně z hlediska výnosu pro 
organizátory podstatně zajímavější než jiné formy cestovního ruchu. 

Počet nocí strávených návštěvníky v zařízeních cestovního ruchu se mezi lety 2000 až 
2010 pohyboval v koridoru plus mínus deset procent kolem středu na úrovni zhruba 40 
milionů přespání za rok. To však znamená, že nikdy neproběhl jednorázový pokles větší než 
právě zhruba deset procent, většinou však byla meziroční změna menší a méně výrazná. 

Během těchto let se cenová úroveň v oblasti služeb cestovního ruchu zvýšila zhruba o 
patnáct až dvacet procent, avšak tento posun cenové hladiny se velmi těžko zjišťuje, neboť 
vedle toho také došlo k významné změně kvality nabízených služeb, ke zlepšení vybavení 
zařízením, k růstu obvyklého standardu poskytovaných služeb a také ke zvýšení požadavků 
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hostů – rezidentů i nerezidentů. Nicméně je zde naprosto nesporné zvýšení tržeb 
z poskytování služeb v rámci cestovního ruchu. 

Zároveň ale neexistuje důvod, proč by měl klesat podíl hrubého domácího produktu, 
hrubé přidané hodnoty a také daňový výnos odvětví v případě, kdy ostatní sektory nerostou 
s přehnanou dynamikou nebo naopak klesají. Pečlivější pohled na tabulku číslo 1 ukazuje, 
že hrubá přidaná hodnota v oboru v celém sektoru cestovního ruchu vlastně stagnuje – a to i 
v obdobích, kdy měřeno počtem návštěvníků, počtem přenocování a dalšími 
charakteristikami, mělo docházet k jejímu růstu. 

Tato situace si bude vyžadovat dalších analýz a dalšího pečlivého průzkumu, ale nabízí 
jedno logické vysvětlení, které by ozřejmilo rozpor mezi statistikou fyzickou (počty 
návštěvníků, počty přespání) a statistikou finanční založenou na satelitních výsledcích. Tento 
rozpor je možné vysvětlit zvýšeným vlivem šedé ekonomiky v oblasti cestovního ruchu. 

Je obvyklé, že podíl šedé ekonomiky na skutečné výkonnosti národních ekonomik se 
velmi obtížně odhaduje. Obvykle se předpokládá, že v zemích Evropské unie je tento podíl 
vyšší než deset procent, což je dolní hladina úrovně nezdaněné ekonomiky v těch nejvíce 
vyspělých státech. Tento koridor končí na zhruba patnácti procentech. Stejně tak ale tušíme, 
že i v rámci evropských zemí existují v úrovni šedé ekonomiky značné rozdíly. Její úroveň 
bude s velkou pravděpodobností jiná v Německu nebo ve Skandinávii, jiná bude ve Francii, 
vyšší v Itálii či v Řecku. Obvykle se předpokládá, že čím větší podíl na hrubém domácím 
produktu daného státu nebo daného regionu zajišťuje cestovní ruch a sektor tržních služeb, 
především pohostinství, tím větší je potenciální podíl šedé ekonomiky. Podobný vliv na 
tvorbu produkt v rámci šedé ekonomiky pak má ještě stavebnictví. 

Podíl šedé ekonomiky v českém hospodářství je odhadován na zhruba sedmnáct 
procent, což je asi 500 miliard korun [6] a v podobné oblasti se podle studie The Shadow 
Economy in Europe pohybuje například Slovensko, Belgie, jenom o něco vyšší úroveň 
nalezli analytici ve Španělsku či v Portugalsku, nad dvaceti procenty je pak Itálie, na 25 
procentech svého HDP například Řecko nebo Kypr Autoři studie také varují právě před 
potenciálem zvyšování podílu šedé ekonomiky [7] 

ZÁVĚR 
Jedním z dopadů ekonomické krize v letech 2008 až 2010 je zvýšení podílu šedé 

ekonomiky v hospodářství vyspělých zemí. V české ekonomice se tento jev s velkou 
pravděpodobností projevil podobně, jako v dalších státech a na základě řady statistických 
údajů můžeme tvrdit, že viditelný je zvláště v oblasti cestovního ruchu. Pokles podílu tohoto 
odvětví na tvorbě hrubého domácího produktu během let 2003 až 2010 (který je 
dokumentován v tabulce 1) není nutně dán dlouhodobou stagnací odvětví a problémem 
s poklesem turistů (domácích i zahraničních). Stejně tak pokles daňové povinnosti celého 
segmentu ekonomiky neznačí, že by oblast cestovního ruchu upadla do dlouhodobé krize. 
Značný a pravděpodobně rozhodující podíl na tomto vývoji má totiž zvýšení podílu šedé 
ekonomiky v oblasti cestovního ruchu – tak lze totiž vysvětlit určitý rozpor mezi statistikami 
fyzickými (počet příjezdů, počet ubytování) a statistikami finančními (přidaná hodnota, 
odvedená daň).  
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Vliv agroekologických podmínek a výrobního zaměření na 
intenzitu zemědělské výroby v oblasti NUTS II Jihovýchod  

The influence of agro-ecological conditions and production 
specialization on the agricultural production intensity in 

the area NUTS II Southwest 

Eliška Svobodová, Karel Vinohradský 

Abstrakt: 
Článek shrnuje poznatky z výzkumu zaměřeného na míru vlivu agroekologických 

podmínek a výrobního zaměření na intenzitu zemědělské výroby v oblasti NUTS II. 
Jihovýchod v letech 2001–2009.  

Výsledky šetření prokazují snížení míry vlivu rozdílných agroekologických podmínek 
na diferenciaci intenzity využití zemědělské půdy. V rámci sledovaných skupin podniků 
hospodařících v určitých agroekologických podmínkách i skupin určitého výrobního zaměření 
existuje a přetrvává podstatná mezipodniková diferenciace. 

Klíčová slova: 
agroekologické podmínky, diferenciace, efektivnost, intenzita zemědělské výroby, výrobní 
zaměření 

Abstract: 
The thesis presents the results of research aimed to the influence of the agro-ecological 

conditions and production specialization on the agricultural production intensity in the area 
NUTS II Southwest during the period 2001–2009. 

The results show the decrease of the influence of different agro-ecological conditions on 
the agricultural land use intensity. There subsist essential inter-company differentiations in 
the group of companies which are running their business in determined agro-ecological 
conditions and also in the group of determined production specialization.  

Key words: 
agro-ecological conditions, differentiation, efficiency, intensity of agricultural production, 
production specialization 

Úvod 
Přírodní podmínky, ve kterých zemědělský podnik svoji podnikatelskou činnost 

provozuje, jsou uváděny jako jeden z faktorů, který významnou měrou provoz zemědělského 
podniku ovlivňuje, zejména pak z hlediska výsledků rostlinné výroby. Rozdílnost přírodních 
podmínek se v minulosti nesporně řadila mezi faktory rozhodujícím způsobem ovlivňující 
diferenciaci intenzity zemědělské výroby, avšak ekonomický vývoj v uplynulých desetiletích 
změnil a mění váhu jednotlivých faktorů rozhodujících o ekonomické prosperitě 
zemědělských podniků. 
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Cíl a metodika 
Cílem tohoto článku je shrnutí poznatků ze zkoumání vlivu agroekologických podmínek 

a výrobního zaměření na diferenciaci intenzity zemědělské výroby v oblasti NUTS II 
Jihovýchod v letech 2001-2009.  

Vymezení intenzifikace zemědělské výroby a analýza procesu intenzifikace vychází 
z teoretického pojetí uvedeného v pracech BEČVÁŘOVÉ, GREGY, VINOHRADSKÉHO [1], 
[2], [3], přičemž v předmětném zkoumání je intenzita využití zemědělské půdy sledována 
ukazatelem objem zemědělské produkce na 1 ha obhospodařované plochy. Z disponibilních 
dat souboru FADN je pak konkretizována ukazatelem tržby za zemědělské produkty na 1 ha 
zemědělské půdy. Na základě rozboru variability tohoto ukazatele byly vymezeny podniky 
s nízkou, střední a vysokou úrovní intenzity zemědělské výroby. Skupina se střední úrovní 
byla určena v intervalu průměrné hodnoty souboru ± 0,3 směrodatné odchylky. 

Pro rámcové vymezení rozdílnosti přírodních podmínek je v příspěvku uplatněno 
roztřídění podniků souboru podle jejich zařazení do výrobní oblasti, nadmořské výšky a 
podle podílu LFA, a to do čtyř skupin: 

 1 – skupina podniků s příznivými přírodními podmínkami, 
 2 – skupina podniků s dobrými přírodními podmínkami, 
 3 – skupina podniků s převahou LFA ostatních, 
 4 – skupina podniků s převahou LFA horských, 
 
Vymezení výrobního zaměření podniků zkoumaného souboru navazuje na klasifikační 

schéma sítě FADN. Speciální typy byly agregovány do pěti skupin výrobního zaměření. Tyto 
skupiny v podstatě navazují na hlavní typy výrobního zaměření definované ve FADN: 

Skupina A – Převážně rostlinná výroba – polní plodiny s převahou obilovin, smíšená 
rostlinná výroba, živočišná produkce v menším zastoupení. 

Skupina B – Rostlinná výroba – specializace na okrasné zahradnictví nebo vinice, 
živočišná produkce v menším zastoupení. 

Skupina C1 – Smíšená rostlinná a živočišná výroba, živočišná výroba – převážně chov 
skotu se zaměřením na mléko a odchov skotu, rostlinná výroba 
orientovaná na produkci krmiv, tržní plodiny v menší míře. 

Skupina C2 – Smíšená rostlinná a živočišná výroba, živočišná výroba – převážně 
odchov a výkrm skotu, rostlinná výroba orientovaná na produkci krmiv, 
tržní plodiny v menší míře. 

Skupina D – Živočišná výroba v převážném zaměření na chov prasat, drůbeže a 
ostatních druhů krmených jádrem, tržní plodiny v malé míře. 

Vliv rozdílných přírodních podmínek na variabilitu intenzity zemědělské výroby 
Vyhodnocení vývoje a úrovně intenzity zemědělské produkce ve zkoumaném souboru 

podniků podporuje poznání, že v posledních desetiletích podíl vlivu rozdílných přírodních 
podmínek na diferenciaci intenzity ustupuje. Je to především patrné z charakteristik 
variability intenzity zemědělské produkce v rámci skupin podniků s přibližně stejnými 
přírodními podmínkami ve srovnání s menšími rozdíly úrovně intenzity mezi těmito skupinami 
(viz tab. 1). 
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Tab. č. 1 Hodnoty vybraných ukazatelů u podniků různé intenzity v rozdílných přírodních 
podmínkách 

Přírodní 
podmínky Intenzita 

2001-2006 2007-2009 

Počet 
podniků 

TZP/ha 
v Kč/ha 

Podíl ŽV 
na TZP v 

% 

Počet 
podniků TZP/ha 

Podíl ŽV 
na TZP v 

% 

příznivé – 1 

vysoká 9 46 411 45 9 36 442 48 

střední 6 27 491 57 9 25 140 32 

nízká 9 18 855 32 2 18 167 0 

celkem 24 31 347 45 20 30 227 40 

dobré – 2 

vysoká 5 36 883 73 7 34 070 58 

střední 6 27 697 60 7 27 533 57 

nízká 5 17 850 57 3 20 723 36 

celkem 16 27 490 65 17 30 345 56 

LFA ostatní – 3 

vysoká 7 35 423 60 9 33 841 63 

střední 9 27 270 64 7 26 214 54 

nízká 12 17 705 58 14 16 676 57 

celkem 28 25 209 61 30 24 781 59 

LFA horské – 4 

vysoká 2 31 465 75 2 33 615 79 

střední 1 28 375 74 3 24 395 64 

nízká 7 11 552 69 8 10 015 76 

celkem 10 17 217 72 13 19 349 71 

celý soubor 

vysoká 23 39 696 57 27 34 669 58 

střední 22 27 497 62 26 26 039 51 

nízká 33 16 735 51 27 15 268 54 

celkem 78 26 541 57 80 26 304 55 
Zdroj: FADN CZ VUZE Praha, Databáze tematických směrů 04 a 05 výzkumného záměru Mendelovy univerzity 
v Brně, vlastní výpočty 

 
Zkoumání diferenciace intenzity zemědělské výroby v různých agroekologických 

podmínkách ukázalo, že rozdílné přírodní podmínky determinují variabilitu intenzity 
zemědělské produkce v podstatně menší míře oproti ostatním faktorům. Je zřejmé, že míra 
vlivu přírodních podmínek na vývoj objemu zemědělské produkce na 1 ha zemědělské půdy 
se snižuje. V relativně nejhorších agroekologických podmínkách (LFA horské) byl vývoj 
intenzity zřetelně ovlivněn programy agrární politiky orientovanými na extenzifikaci 
především cestou rozšiřování podílu trvalých travních porostů, a s tím souvisejících změn 
struktury zemědělství v této oblasti. 

Vliv rozdílného výrobního zaměření na úroveň intenzity zemědělského hospodaření 
podniků 

Výsledky klasifikační analýzy ukazují, že v rámci zkoumaného souboru podniků NUTS II 
Jihovýchod jsou charakteristické a převládající: 

• podniky zaměřené na chov skotu (skupina C1 a C2) v kombinaci s rostlinnou 
výrobou zahrnující jednak krmné plodiny a určité zastoupení plodin tržních, větší 
část těchto podniků má zaměření na produkci mléka (skupina C1), menší 
na odchov skotu a výkrm skotu (skupina C2), 

• podniky orientované na smíšenou rostlinnou výrobu (skupina A) s převahou 
tržních plodin a menším podílem živočišné produkce. 
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Graf č. 1 Četnost podniků podle agregovaných kategorií výrobního zaměření 

 
Zdroj: FADN CZ VUZE Praha, Databáze tematických směrů 04 a 05 výzkumného záměru Mendelovy univerzity 
v Brně, vlastní výpočty 

 

Z hlediska vývoje dochází ve druhém a třetím sledovaném období ke změnám 
výrobního zaměření především mezi skupinami C1 a C2. 

Výrobní zaměření zemědělských podniků ve vztahu k přírodním podmínkám 
Jestliže sledujeme četnost podniků analyzovaného souboru v kombinačním třídění 

dle kategorií výrobního zaměření a přírodních podmínek, je zřejmé, že podniky 
se zaměřením na rostlinnou výrobu (skupina A) se nachází převážně v lepších přírodních 
podmínkách, zatímco počet podniků s orientací na chov skotu (skupina C1, C2) jsou 
v relativně vyšším počtu zastoupeny v podmínkách výrobních oblastí bramborářské, 
bramborářsko-ovesné a horské, s podíly půdy spadající do LFA. Tuto tendenci alokace 
zemědělské produkce do rozdílných přírodních podmínek zřejmě jednak formuje tržní 
prostředí a jeho vliv na vývoj výrobního zaměření podniků, jednak významně působí i dotační 
programy agrární politiky. 
Graf č. 2 Počet podniků podle výrobního zaměření a přírodních podmínek 

 v letech 2001-2006    v letech 2007-2009 

 
Zdroj: FADN CZ VUZE Praha, Databáze tematických směrů 04 a 05 výzkumného záměru Mendelovy univerzity 
v Brně, vlastní výpočty 

 
Z pohledu vývoje výrobního zaměření zemědělství v rámci NUTS III je pro 

Jihomoravský kraj, a zejména pro jeho jižní okresy, charakteristické spíše zaměření na tržní 
produkty rostlinné výroby, pro Kraj Vysočina pak spíše orientace značného počtu podniků 
na chov skotu. Odpovídá to převážnému charakteru přírodních podmínek zemědělství 
v těchto krajích. 
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Výrobní zaměření a intenzita využití zemědělské půdy 
Rozložení podniků podle výrobního zaměření a intenzity využívání půdy především 

vypovídá o tom, že podstatné rozdíly v intenzitě zemědělské výroby existují ve všech 
skupinách podniků různého výrobního zaměření. Svědčí o tom i míry variability TZP/ha. 
Variační koeficienty charakterizující variabilitu intenzity v rámci jednotlivých skupin dosahují 
32 % ve skupině A, 35 % ve skupině C1 a 46 % ve skupině C2. Intenzita zemědělské výroby 
dosahuje v podstatě shodných hodnot, pokud jde o průměry za jednotlivé skupiny s výjimkou 
zaměření B (2001–2006), kde jde o podnik s velmi intenzivní zahradnickou výrobou 
specializovaný na okrasné zahradnictví. Naproti tomu intenzita zemědělské produkce 
podniků s vysokou úrovní intenzity je oproti podnikům s nízkou intenzitou vyšší více jak 
2krát. 

Při sledování souvislostí mezi vývojem intenzity využívání půdy a výrobním 
zaměřením je zvláště pozoruhodný vývoj ve dvou skupinách podniků, a to podniků 
s převážným podílem rostlinné výroby (A) a podniků se smíšenou rostlinnou a živočišnou 
výrobou orientovaných na chov skotu v relativně méně příznivých přírodních podmínkách 
s významným podílem LFA. 

 
Graf č. 3 Variabilita intenzity využití zemědělské půdy u podniků různého výrobního zaměření  
 v letech 2001-2006 v letech 2007-2009 

 
Zdroj: FADN CZ VUZE Praha, Databáze tematických směrů 04 a 05 výzkumného záměru Mendelovy univerzity 
v Brně, vlastní výpočty 

 
 Podniky orientující se na vyšší podíl rostlinných produktů ve své finální produkci 

hospodaří převážně v příznivých a dobrých přírodních podmínkách. Na diferenciaci intenzity 
zemědělské produkce se zde podílí především rozdílný rozsah živočišné produkce a její 
snižující se podíl na finální produkci podniků. Co nelze přehlédnout je vysoký podíl podniků, 
které snižují intenzitu živočišné výroby na 1 ha a přitom i intenzita jejich rostlinné produkce je 
relativně nízká. V těchto podnicích zřejmě spěje vývoj k národohospodářsky 
problematickému nízkému využívání půdy – jednoho z omezených přírodních zdrojů 
republiky. 

 Mezi podniky zaměřenými na chov skotu v relativně horších přírodních podmínkách 
bramborářsko-ovesné a horské výrobní oblasti s podstatným podílem LFA zaujímají 
významný podíl podniky, které tato zaměření spojují s určitou mírou extenzifikace využití 
svých hospodářských obvodů, s rozšiřováním trvalých travních porostů využívaných pastvu. 
Jde o tendenci vývoje významně podporovanou dotační podporou takto zaměřených 
programů agrární politiky. 
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Závěr 
Ve zkoumaných letech 2001–2009 přetrvávala a prohlubovala se podstatná 

mezipodniková diferenciace intenzity zemědělské výroby, a to jak ve skupinách podniků 
hospodařících v přibližně shodných přírodních podmínkách, tak i mezi podniky shodného 
výrobního zaměření. Vliv rozdílných agroekologických podmínek na diferenciaci intenzity 
produkce z jednotky obhospodařované půdy se snižuje, nadále se projevuje významněji vliv 
přírodních podmínek LFA, zejména LFA horských. Ve všech sledovaných skupinách podniků 
s různým výrobním zaměřením existuje a přetrvává podstatná mezipodniková diferenciace. 
V podnicích zaměřených na rostlinnou výrobu (A), převážně alokovaných v příznivých 
přírodních podmínkách, se na diferenciaci intenzity podílí převážně rozdílná intenzita 
živočišné produkce na 1 ha. Mezi podniky zaměřenými na chov skotu v horších přírodních 
podmínkách s podstatným podílem LFA jsou větším dílem zastoupeny podniky s relativně 
extenzivnějším využitím půdy a s vyšším podílem trvalých travních porostů využívaných 
pastvou. V celém zkoumaném souboru vykazují podniky s nižší intenzitou nižší podíl tržní 
živočišné produkce na tržní zemědělské produkci. 
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Účetní, ekonomické a řídící aspekty krajských 
příspěvkových organizací 

Accounting, Economic and Managing Aspects of Region-
founded Organizations  

Michal Šulc 

 

Abstrakt: 
Předmětem příspěvku jsou příspěvkové organizace zřizované vyššími územními 
samosprávnými celky – kraji. Cílem autora je shrnout účetní, ekonomická a řídící specifika 
příspěvkových organizací, které jsou jednou z právních forem organizace činností ve veřejné 
správě. Vybrané aspekty fungování příspěvkových organizací jsou srovnány s fungováním 
podnikatelských subjektů. Existuje celá řada specifik fungování příspěvkových organizací, a 
to jak v účetní a ekonomické oblasti, tak v oblasti řízení. 

Klíčová slova: 
veřejná správa, krajská příspěvková organizace, účetnictví, ekonomika, řízení 

Abstract: 
The subject of this article is the region-founded organization. The aim of the author is to 
summarize accounting, economic and managing aspects of region-founded organizations. 
Region-founded organizations are one of legal ways how to organize activities in the public 
administration. Selected aspects are compared to private organizations. There are many 
differences between region-founded and private organizations in the accounting, economy 
and management. 

Key words: 
Public administration, region-founded organization, accounting, economy, management 

 

Úvod 
Důležitým subjektem veřejné správy jsou od roku 2000 v České republice vyšší územní 

samosprávné celky – kraje. Jedním ze základních nástrojů krajů pro realizaci jim zákonem 
svěřeným úkolů a naplňování zákonných povinností jsou příspěvkové organizace (dále jen 
PO). V roce 2010 zřizovaly kraje více než dva tisíce PO, a to v celé řadě odvětví, např. v 
kultuře, dopravě, zdravotnictví, školství, sociálních věcech či mezinárodních vztazích. 

Ve veřejné správě se postupně začínají uplatňovat metody řízení, které byly dosud 
běžné jen v soukromém sektoru. Jedná se například o metody finančního řízení, řízení 
strategie či řízení výkonnosti. K efektivnímu uplatnění těchto metod je třeba znát odlišnosti 
organizací ve veřejné správě oproti podnikatelským subjektům. 
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Cílem tohoto příspěvku je shrnout účetní, ekonomická a řídící specifika PO, které jsou 
jednou z právních forem organizace činností ve veřejné správě. Vybrané aspekty fungování 
PO jsou srovnány s fungováním podnikatelských subjektů. 

Materiál a metody 
Pro identifikaci základních charakteristik krajských PO v oblasti účetní, ekonomické 

a oblasti řízení byla provedena podrobná analýza příslušných právních předpisů. Jedná se 
zejména o zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro oblast účetních specifik, zákon č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, pro oblast ekonomických 
specifik a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), pro oblast specifik řízení. 
Vybrané aspekty jsou v daných oblastech porovnány s fungováním podnikatelů. 

Účetní specifika 
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje rozsah a 

způsob vedení účetnictví a požadavky na jeho průkaznost. Z pohledu PO je významné, že 
zákon stanovuje podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby státu, neboť PO 
jsou jednou z povinných účetních jednotek. Zákon v § 9 umožňuje vést PO účetnictví ve 
zjednodušeném rozsahu, pokud o tom rozhodne zřizovatel. 

Prováděcí právní předpisy vydává Ministerstvo financí ČR formou vyhlášek. Na PO se 
vztahuje vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní 
jednotky (dále „vyhláška pro PO“). Na podnikatelské právnické osoby se vztahuje vyhláška č. 
500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v 
soustavě podvojného účetnictví (dále „vyhláška pro podnikatele“). Obě vyhlášky upravují 
účetní závěrku, směrnou účtovou osnovu a účetní metody. Vyhláška pro podnikatele navíc 
obsahuje úpravu konsolidované účetní závěrky. 

Existuje celá řada rozdílů v obsahovém vymezení účetní závěrky podle obou vyhlášek. 
Ty lze rozdělit na formální (např. číslování položek), terminologické (např. drobné rozdíly v 
označování věcně podobných položek) a věcné, tj. rozdíly vyplývající z podstaty obou forem 
činnosti. Povinnou součástí obou typů účetních závěrek je rozvaha (bilance), výkaz zisku a 
ztráty a příloha. PO má povinné i výkazy o peněžních tocích a o změnách vlastního kapitálu, 
účetní závěrka podnikatelů tyto výkazy pouze „může“ obsahovat. Nejdůležitější odlišnosti 
výkazů jsou uvedeny v následujícím textu. 

Aktiva rozvahy podnikatelů, na rozdíl od aktiv rozvahy PO, obsahují položku pohledávky 
za upsaný základní kapitál. I některé další aktivní položky rozvahy podnikatelských subjektů, 
vyplývající z odlišné formy vzniku a fungování organizací, nelze na aktivech PO nalézt. 
Jedná se například o zřizovací výdaje a položky k ovládajícím, řídícím osobám a osobám s 
podstatným vlivem. Aktivní strana rozvahy PO naopak obsahuje vazbu na rozpočty 
zřizovatelů či specifické položky typu poskytnuté finanční výpomoci. Pasivní strana rozvahy 
podnikatelů osahuje v položce vlastní kapitál navíc základní kapitál (v případě PO plní 
obdobnou funkci jmění účetní jednotky), emisní ážio, vlastní akcie či vlastní obchodní podíly. 
Vlastní kapitál PO obsahuje specifické typy fondů (např. odměn, kulturních a sociálních 
potřeb, reprodukce majetku, atd.), které na pasivech podnikatelů nenajdeme. Cizí zdroje 
vykazují rozdíly obdobného typu jako výše uvedené rozdíly na aktivech. 

Nejdůležitějším rozdílem ve výkazu zisku a ztrát PO a podnikatelského subjektu je 
horizontální členění výkazu. PO vykazují hodnoty běžného a minulého účetního období pro 
hlavní a hospodářskou činnost odděleně, podnikatelské subjekty hlavní a hospodářskou 
činnost nerozlišují a neoddělují. Naopak, výkaz zisku a ztrát podnikatelských subjektů je 
členěn vertikálně na položky, které u PO nelze nalézt. Jde o obchodní marži, přidanou 
hodnotu, provozní výsledek hospodaření, finanční výsledek hospodaření, výsledek 
hospodaření za běžnou činnost, mimořádný výsledek hospodaření, výsledek hospodaření za 
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účetní období a výsledek hospodaření před zdaněním. Výkaz zisku a ztráty PO je vertikálně 
členěn na náklady celkem, výnosy celkem a výsledek hospodaření (výsledek hospodaření 
před zdaněním, výsledek hospodaření běžného účetního období). Výsledovka PO obsahuje 
přímou vazbu na rozpočet zřizovatele, a to na položce výnosy vybraných místních vládních 
institucí z transferů, která obsahuje např. výnosy z titulu dotací, příspěvků, nenávratných 
finančních výpomocí či darů. 

Příloha k účetní závěrce v obou případech vysvětluje a doplňuje informace obsažené v 
rozvaze a výkazu zisku a ztrát. Přesný obsah přílohy pro PO je definován v § 45 vyhlášky 
pro PO, pro podnikatelské subjekty pak v § 39 vyhlášky pro podnikatele. 

Účetní závěrka podnikající právnické osoby může obsahovat přehled o peněžních 
tocích, který je rozpisem vybraných položek majetku a podává informaci o přírůstcích a 
úbytcích peněžních prostředků v členění na provozní, investiční a finanční činnost v průběhu 
účetního období. Přesnou formu výkazu vyhláška pro podnikatele neuvádí, jeho uspořádání 
a obsahové vymezení je definováno v hlavě V uvedené vyhlášky. Naopak, u PO je přehled o 
peněžních tocích povinnou součástí účetní závěrky a jeho přesná podoba je definována v 
příloze č. 3 vyhlášky pro PO. 

Obdobně je pojímán přehled o změnách vlastního kapitálu, který je u podnikatelských 
subjektů nepovinný a u PO naopak povinný je. Uspořádání a obsahové vymezení přehledu o 
změnách vlastního kapitálu podnikatelských subjektů je uvedeno v hlavě VI vyhlášky pro 
podnikatele a ty podnikatelské účetní jednotky, kterých se to týká, jsou povinny vyčíslit 
vyplacené dividendy a zdroje, ze kterých byly čerpány. Pro PO je opět přesná forma výkazu 
předepsána, a to přílohou č. 4 vyhlášky pro PO. 

Směrná účtová osnova je v případě podnikatelských subjektů dána přílohou č. 4 
vyhlášky pro podnikatele. Účtová osnova je členěna do deseti tříd, přičemž obsahuje pouze 
účtové skupiny a jejich dvoumístné číselné označení. Účtová osnova pro PO, která je dána 
přílohou č. 7 vyhlášky pro PO, je členěna na deset účtových tříd, skupiny i syntetické účty.  

K vyhláškám, které provádějí zákon o účetnictví, vydává Ministerstvo financí ČR české 
účetní standardy. Účetní standardy obsahují metodické pokyny a postupy účtování. 
V případě podnikatelů se jedná o účetní standardy 001 až 023, v případě PO o účetní 
standardy 701 až 708. 

Ekonomická specifika 
Základní parametry ekonomického fungování krajských PO jsou nastaveny zákonem č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Mezi nejdůležitější rozdíly oproti podnikatelským subjektům lze zařadit vazbu na rozpočet 
zřizovatele, nakládání s dosaženým ziskem, fondové hospodaření, existenci a oddělené 
sledování hlavní a hospodářské činnosti, nakládání s majetkem a vybrané daňové aspekty. 

Z hlediska vazby na rozpočet zřizovatele je důležité, že PO hospodaří zejména s 
peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z 
rozpočtu svého zřizovatele, přičemž tyto jsou poskytovány zřizovatelem zpravidla v 
návaznosti na výkony nebo jiná kritéria jejích potřeb.  PO dále hospodaří s dary, prostředky 
svých fondů a s prostředky ze zahraničí. 

Pokud PO vytváří ve své hospodářské činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své 
hlavní činnosti, přičemž zřizovatel může organizaci povolit jiné využití tohoto zdroje. PO 
může její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, tj. zisk odčerpat, jestliže její plánované 
výnosy překračují její plánované náklady, její investiční zdroje jsou větší, než je jejich potřeba 
užití podle rozhodnutí zřizovatele, nebo porušila rozpočtovou kázeň. 

Dalším typickým znakem hospodaření PO je fondové hospodaření. PO může tvořit 
rezervní fond, investiční fond, fond odměn a fond kulturních a sociálních potřeb. Zůstatky 
peněžních fondů se po skončení roku převádějí do následujícího roku. Rezervní fond 
používá PO k dalšímu rozvoji své činnosti, k časovému překlenutí dočasného nesouladu 
mezi výnosy a náklady, k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové 
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kázně a k úhradě své ztráty za předchozí léta. Investiční fond se používá k financování 
investičních výdajů, k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, k odvodu do rozpočtu 
zřizovatele, pokud takový odvod uložil a k posílení zdrojů určených na financování údržby a 
oprav majetku, který PO používá pro svou činnost. Z fondu odměn se hradí odměny 
zaměstnancům, případně přednostně překročení prostředků na platy. Fond kulturních a 
sociálních potřeb je tvořen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb a je určen 
zaměstnancům v pracovním poměru k PO. 

Realizace hospodářské činnosti (dříve doplňkové činnosti) nesmí narušovat plnění 
hlavního účelu PO a sleduje se v účetnictví odděleně. Zřizovatel vymezuje ve zřizovací 
listině okruhy hospodářské činnosti navazující na hlavní účel PO, která umožní organizaci 
lépe využívat všechny své hospodářské možnosti a odbornost svých zaměstnanců. 

Dalším podstatným specifikem hospodaření PO je nakládání s majetkem. PO hospodaří 
se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou. PO nabývá majetek pro 
svého zřizovatele, do svého vlastnictví může nabýt pouze majetek potřebný k výkonu 
činnosti, pro kterou byla zřízena, a to bezúplatným převodem od svého zřizovatele, darem s 
předchozím písemným souhlasem zřizovatele, děděním (bez předchozího písemného 
souhlasu zřizovatele je PO povinna dědictví odmítnout), nebo jiným způsobem na základě 
rozhodnutí zřizovatele. Pokud se stane majetek, který PO nabyla do svého vlastnictví 
bezúplatným převodem od svého zřizovatele, pro ni trvale nepotřebný, nabídne ho 
přednostně bezúplatně zřizovateli. PO majetek účetně odepisuje a odpisy jsou zdrojem 
investičního fondu, daňově však může odepisovat pouze majetek, který vlastní. 

Základní schéma a logika výpočtu daně z příjmu právnických osob je u PO obdobná jako 
u podnikatelského subjektu. Z hlediska optimalizace daňové povinnosti jsou pro PO důležité 
zejména příjmy vyňaté z předmětu daně. Tyto jsou uvedeny v § 18 zákona č. 586 / 1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k PO se jedná zejména o příjmy 
z činností vyplývajících z jejich poslání za podmínky, že náklady (výdaje) vynaložené podle 
tohoto zákona v souvislosti s prováděním těchto činností jsou vyšší. V případě PO jsou tyto 
činnosti stanoveny zřizovací listinou. Jedná se zdánlivě o velmi významnou úlevu oproti 
podnikatelským subjektům, která však vyžaduje poměrně precizní vymezení hlavní činnosti 
ve zřizovací listině a znamená značnou administrativní náročnost účetního sledování 
jednotlivých činností. Jde rovněž o příjmy z dotací, příspěvků na provoz a jiných podpor ze 
státního rozpočtu, rozpočtu kraje a rozpočtu obce, atd. Vzhledem k objemu prostředků, které 
jsou organizacím poskytovány touto formou, jde o významnou úlevu. Příjmy osvobozené od 
daně (§ 18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů) a 
příjmy nezahrnované do základu daně (např. příjmy zdaněné zvláštní sazbou daně) mají z 
pohledu PO marginální význam, neboť relevantní činnosti jsou u PO spíše ojedinělé (např. 
příjmy z veřejných sbírek). Z hlediska odčitatelných položek je důležitý zejména obecný 
odpočet u neziskových subjektů (§ 34 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů). PO tak mohou snížit základ daně až o 30% s tím, že minimálně se 
jedná o 300 tis. Kč a maximálně o 1 000 tis. Kč. Takto získané prostředky však musejí být 
použity na krytí ztrátové hlavní činnosti. Druhou odpočitatelnou položkou je daňová ztráta u 
hospodářské činnosti, která může být odečtena maximálně v pěti zdaňovacích obdobích 
poté, co byla vyměřena. PO se rovněž týká sleva na dani, pokud zaměstnává zaměstnance 
se zdravotním postižením, a to ve výši 18 tis. Kč na zaměstnance, resp. 60 tis. Kč na 
zaměstnance s těžším zdravotním postižením. 

Problematiku daně z přidané hodnoty upravuje zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Z pohledu PO je důležité, že předmětem daně z 
přidané hodnoty jsou činnosti, které jsou prováděny za úplatu, a to odvisle od toho, zda jsou 
prováděny v hlavní či hospodářské činnosti. Zákon v odstavci prvním § 5 uvádí, že „osobou 
povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem 
podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti“, přičemž ekonomickou činností zákon v 
odstavci dvě stejného paragrafu definuje jako „soustavnou činnost výrobců, obchodníků a 
osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti 
vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislé činnosti vědecké, 
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literární, umělecké, vychovatelské nebo učitelů, jakož i nezávislé činnosti lékařů, právníků, 
inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou činnost se také považuje 
využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek 
využíván soustavně.“ Protože je PO právnickou osobou zřízenou podle zvláštního zákona, 
vztahuje se na ni rovněž odstavec tři § 5 zákona. Ten pro vybrané účetní jednotky stanovuje, 
že nejsou osobou povinnou k dani, pokud vykonávají činnosti, které vykonávají veřejnou 
správu, pokud ovšem touto činností není výrazně narušena hospodářská soutěž a pokud se 
nejedná o činnosti, které jsou uvedeny v příloze 3 zákona. Důležitý je rovněž institut 
osvobození od daně. Osoba povinná k dani je od daně osvobozena, jestliže její obrat za 
předešlých 12 měsíců nepřekročil částku 1 000 000 Kč. Pokud PO realizuje některá plnění 
uvedená v § 51 zákona, je od daně rovněž osvobozena, nicméně bez nároku na odpočet 
(např. se jedná o výchovu a vzdělávání, zdravotnické služby a sociální pomoc). Stejně tak se 
na PO vztahují osvobozená plnění s nárokem na odpočet (§ 63 zákona), pokud je provádí. 

Z pohledu dalších daní bude pozornost věnována krátce zejména daním majetkovým, 
byť nemají pro PO zdaleka takový význam jako daně výše uvedené. Předmětem daně 
silniční jsou vozidla, která jsou používána k podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti. 
PO tedy musí odvádět silniční daň z vozidel využívaných pro hospodářskou činnost, 
případně ziskový segment své hlavní činnosti. Podmínkou pro uplatnění daně z nemovitosti 
je vlastnictví nemovitosti. PO využívají ke své činnosti především nemovitý majetek 
zřizovatele, nicméně pokud nemovitost vlastní, jsou od povinnosti platit daň rovněž 
osvobozeny, pokud využívají nemovitost k prospěšným účelům. Z hlediska daně darovací, 
dědické a daně z převodu nemovitostí platí, že ve většině případů jsou PO osvobozeny. 

Specifika řízení 
Základní pravidla řízení krajských PO stanoví zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Pravomoci jednotlivých orgánů 
kraje při výkonu zřizovatelských funkcí určuje zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Důležité jsou zejména tzv. vyhrazené kompetence, 
které nelze delegovat na jiné orgány kraje. 

Zastupitelstvu kraje je vyhrazeno zřizovat a rušit PO a schvalovat jejich zřizovací listiny, 
přičemž zastupitelstvo si může vyhradit i další pravomoci v samostatné působnosti, pokud 
nejsou vyhrazeny radě kraje. Člen zastupitelstva má při výkonu své funkce právo vznášet 
dotazy, připomínky a podněty na vedoucí PO, které kraj zřídil, a požadovat od zaměstnanců 
PO informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce. Finanční výbor 
zastupitelstva provádí kontroly hospodaření PO. 

Rada kraje je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Radě je 
vyhrazeno vykonávat zřizovatelské funkce ve vztahu k PO, které byly zřízeny krajem, včetně 
jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn, projednávat 
pravidelně jedenkrát ročně zprávu o činnosti PO, o plnění jejich úkolů, a přijímat příslušná 
opatření k nápravě a schvalovat účetní závěrku krajem zřízené PO. 

Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uložené mu zastupitelstvem a radou a 
napomáhá činnosti výborů a komisí. Ve vztahu k PO se jedná zejména o činnosti podpůrné 
typu metodická pomoc, případně operativní činnosti pro radu. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, lze v nastavení principů řízení PO spatřovat logickou 
paralelu s řízením akciové společnosti, kdy krajské orgány (rada a zastupitelstvo kraje) plní 
obdobnou funkci jako valná hromada společnosti (ta rozhoduje např. o založení společnosti, 
změnách stanov, volí orgány společnosti a schvaluje rozdělení zisku a účetní závěrku), 
ředitel PO vystupuje v obdobné roli jako představenstvo společnosti (statutární orgán, který 
operativně řídí a rozhoduje), potažmo finanční výbor zastupitelstva plní obdobné funkce jako 
dozorčí rada společnosti. 

Z hlediska řízení PO je stěžejním dokumentem zřizovací listina, kterou schvaluje 
zastupitelstvo kraje a která musí obsahovat vybrané informace (§ 27 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů). Zákon 
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určuje další pravidla řízení PO, z nichž byla většina zmíněna v předchozím textu. Celkově je 
možné říci, že právní úprava řízení PO je vymezena pouze rámcově, s velkým prostorem pro 
navazujíc vlastní úpravu zřizovatele.  Vlastní podrobnější zřizovatelská úprava pravidel 
hospodaření a vztahů se zřizovatelem se v praxi děje prostřednictvím vydávání pravidel či 
směrnic zřizovatele, které jsou poměrně efektivním nástrojem pro řízení PO. 

Z pohledu řízení PO je klíčové efektivní fungování vztahu zřizovatel – ředitel organizace. 
Velký počet organizací klade zvýšené nároky nejen na administrativní aparát zřizovatele, ale 
zejména na kvalitu informací, na základě kterých zřizovatel rozhoduje. Asymetrické rozdělení 
informací mezi ředitelem organizace a zřizovatelem, obdobně jako mezi akcionářem a 
najatým manažerem, je v tomto případě evidentní. Potvrzuje to nepřímo Kadlec (2011), který 
uvádí, že „jednou ze základních funkcí pravidel rady kraje týkajících se činnosti 
příspěvkových organizací je definování hranice mezi pravomocemi a odpovědností ředitelky 
či ředitele příspěvkové organizace na straně jedné a zřizovatelem resp. radou kraje na 
straně druhé“ (s. 11) a dále, že „pokud by příspěvkové organizace byly (samo)řízeny pouze 
ředitelkou či ředitelem organizace, tedy bez zásahů, omezení a strategického směrování ze 
strany zřizovatele, byl by přirozeně silně akcentován především zájem organizace samotné, 
jejího managementu, jejích zaměstnanců. Docházelo by k potlačování celokrajského zájmu a 
mohlo by dojít dokonce ke snížení respektu k zájmu obecnému, veřejnému“ (s. 12). 

Na druhou stranu, množství PO, které jednotlivé kraje zřizují, skýtá potenciál k úsporám 
z rozsahu, které mohou náklady zastoupení vyvažovat. Jedná se například o realizaci 
společných veřejných zakázek, optimalizaci materiálně technické základny organizací, 
sdílení vybraných společných služeb na vstupu, atd. 

Shrnutí: 
V oblasti účetnictví se odlišnosti mezi PO a podnikatelským subjektem týkají především 

obsahového vymezení účetní závěrky a odlišných účetních postupů. K nejdůležitějším 
rozdílům v oblasti ekonomického fungování lze zařadit vazbu na rozpočet zřizovatele, 
způsob nakládání se ziskem, fondové hospodaření, existenci hlavní a hospodářské činnosti, 
způsob nakládání s majetkem a vybrané daňové aspekty. V řízení příspěvkových organizací 
lze spatřovat logickou paralelu s řízením akciové společnosti, kdy krajské orgány plní 
obdobnou funkci jako valná hromada společnosti a ředitel organizace vystupuje v roli 
představenstva společnosti. Nastavení vztahu ředitel organizace – zřizovatel je pro 
strategické řízení organizace klíčové. 
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Tendence ve vývoji spotřeby vepřového masa ve 
vybraných světových regionech 

 
Tendencies in the development of meat consumption in 

selected regions of the world 
 

 
Vojtěch Tamáš 

 
 
Abstract  
The paper deals with the current changes in the commodity vertical hogs – pork meat. There 
are analysed the main changes in the twenty main world production centre of pork meat. The 
part of the analyses is also the comparison of the production and export development in 
chosen countries.  
 
Key words 
Agribusiness, export, competitiveness, production centre, pork meat 
 
Abstrakt 
Příspěvek se zabývá aktuálními změnami ve vertikále prasata – vepřové maso. Analýza je 
zaměřena na změny ve dvaceti hlavních světových produkčních centrech vepřového masa. 
Součástí analýzy je komparace vývoje produkce a exportu v těchto státech.  
 
Klíčová slova  
Agrobyznys, export, konkurenceschopnost, produkční centrum, vepřové maso 
 
 
Úvod   

Globalizace s sebou přináší mnoho změn, ovlivňuje nejen formování komoditních trhů, 
ale zasahuje do řady historicky utvářených struktur výroby i vztahů. Prostřednictvím 
působení těchto změn dochází ke značným strukturálním změnám z národního i 
mezinárodního hlediska i v zemědělství. Globalizační tendence se projevují v silném tlaku na 
odstraňování obchodních a výrobních barier. Dochází ke změnám v postavení celých odvětví 
a logicky i jednotlivých podniků. Dochází ke strukturálním změnám horizontálně i vertikálně a 
to v rámci kontinentů i mezi nimi. Globalizace vede k regionálním přesunům výrobních 
kapacit, což se odráží v omezení výroby tradičních komodit některých států. Z tohoto ohledu 
se globalizace dotýká značným způsobem i českého agrárního sektoru. 

Globalizace ale může mít i negativní dopady. Jejím vlivem dochází k nekontrolovatelným 
přesunům finančního kapitálu, které jsou podle Světové banky několikanásobně vyšší než 
objem obchodovaného zboží. Důsledkem je zvýšení rizika ekonomických kolapsů, které by 
mohly mít za následek restrukturalizační změny, zejména růst nezaměstnanosti, ohrožení 
životního prostředí a udržitelného rozvoje, protože sílící specializace a orientace na 
nejefektivnější činnosti mohou mít mnohdy za následek nadměrné čerpání přírodních zdrojů. 
Vstup zahraničních konkurentů může navíc vést k zániku některých výrob a tradičních 
činností, což může způsobit narušení makroekonomické stability dané oblasti a růst její 
závislosti na vnějších partnerech. 

V současné době probíhá již boj o významné světové trhy a získání co největšího podílu 
na nich. Hlavním faktorem v tomto konkurenčním boji je cena, vyhrávají ty subjekty, které 
jsou schopny nabídnout požadovanou kvalitu za nejnižší cenu. EU byla vždy tradičním 
exportérem vepřového masa, ale v dnešní cenové konkurenci začíná zaostávat.  
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Cíl a metodika 
Cílem příspěvku je charakterizovat širší souvislosti současných změn ve vertikále prasata 

– vepřové maso z hlediska dvaceti největších světových produkčních center. 
Metodicky je analýza založena na komparaci vývoje produkce a exportu vepřového masa 

v nejvýznamnějších světových centrech. Obecná východiska vycházející z teorie 
agrobyznysu, jsou aplikována a dokumentována na příkladech vývoje faktorů ovlivňujících 
vývoj vertikály prasata – vepřové maso. Analýzy jsou založeny na výsledcích zpracování dat 
FAO, FAPRI, USDA o vývoji sledovaných ukazatelů, Situační a výhledové zprávy vepřové 
maso a odborných časopisů zaměřených na sledovanou tématiku. 
 
Teoretická východiska  
 
Výsledky a diskuse 

Spotřeba vepřového masa, polotovarů a mastných výrobků z této suroviny se liší jak 
z hlediska struktury, tak i objemu, podle stravovacích návyků, životního stylu a náboženských tradic 
v daném regionu. Z grafu 1 je patrný vývoj průměrné hodnoty spotřeby vepřového masa na osobu a 
rok ze světového hlediska. Tato hodnota se od roku 1961 (8,03 kg) téměř zdvojnásobila na 15,05 kg 
v roce 2007. Nejvyšší hodnoty spotřeby vepřového masa jsou ve státech s vysokou životní úrovní 
a v jeho tradičních produkčních centrech.  
 

Graf 1: Vývoj spotřeby vepřového masa na osobu ve světě  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Zdroj: Vlastní zpracování z dat FAPRI (2010) 

 
 

Existuje závislost mezi spotřebou živočišných bílkovin a HDP na obyvatele. Proto mezi 
regiony s nejvyšší spotřebou vepřového masa na obyvatele patří např. Německo, Dánsko, Jižní 
Korea atd. Mezi tradiční výrobce této suroviny patří zejména USA, Kanada, Dánsko, Nizozemí, 
Německo, Španělsko, Rusko, Polsko, Francie i Česká Republika. Z Grafu 2 je patrná vyšší 
spotřeba vepřového masa na obyvatele při vyšším HDP na obyvatele. Ve státech které jsou čistými 
importéry vepřového masa, lze sledovat obvykle nižší spotřebu vepřového masa na obyvatele, než 
v jeho tradičních produkčních centrech. Důvodem je nejčastěji vysoká cena vepřového masa ve 
srovnání s místními substituty. Vepřové maso je v těchto zemích považováno za luxusní zboží a 
s růstem HDP na obyvatele roste rovněž jeho spotřeba. Tento trend je typický pro asijské a 
jihoamerické státy. Ve vyspělých evropských státech naopak již není prostor pro další zvyšování 
spotřeby vepřového masa. V některých případech lze sledovat i snižování spotřeby vepřového 
masa na obyvatele s růstem HDP na obyvatele a rok. Rozptyl zkoumaných dat ukazuje významné 
rozdíly v preferencích spotřebitelů ve zkoumaném souboru (místní zvyklosti, tradice, náboženství, 
chuťové preference apod.), jež silně ovlivňují nákupní chování spotřebitelů. Těsnost sledované 
závislosti je deformována nízkými hodnotami spotřeby z důvodu substituce např. v USA, Kanadě a 

Rok kg/osoba 
1961 8,03 
1965 9,32 
1970 9,55 
1975 10,27 
1980 11,87 
1985 12,38 
1990 13,12 
1995 13,92 
2000 14,85 
2005 15,22 
2007 15,05 
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Austrálii, je preferována spotřeba hovězího masa. Spotřeba vepřového masa na obyvatele v roce 
2010 v USA podle FAPRI (2011) činila pouze 27,9 kg. Jiným extrémem je vysoká hodnota spotřeby 
např. v Bělorusku a v Číně navzdory relativně nižším příjmům obyvatelstva, což je ovlivněno 
místními zvyklostmi a spotřebitelskými preferencemi. Spotřeba vepřového masa v Bělorusku na 
obyvatele v roce 2010 dosáhla podle FAPRI (2011) 42,7 kg, což signalizuje vysokou oblíbenost 
tohoto druhu masa.  

 
Graf 2: Segmentace zemí dle výše spotřeby vepřového masa a úrovně HDP/ob. v roce 2010  

  
              

Graf 2 a) – 2 d)): Závislost spotřeby vepřového masa a HDP/obyvatele 
               2 a) Skupina 1                                            2 b) Skupina 2 

 
 

2 c) Skupina 3                                                  2 d) Skupina 4 

 
Zdroj: vlastní zpracování z dat: World Bank, FAPRI, FAO, OECD (2011) 

 
Srovnání spotřeby vepřového masa na obyvatele v letech 1999, 2009 a predikce FAPRI 

(2011) do roku 2019 je znázorněna v grafu 3. Nejvýraznější nárůst spotřeby vepřového masa se 
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projevuje v asijských a jihoamerických zemích (Brazílie, Argentina, Mexiko, Vietnam, Čína, Jižní 
Korea apod.). Růst spotřeby vepřového masa je podle FAPRI (2011) očekáván v Rusku a Austrálii 
a na Novém Zélandu. Naopak v Severní Americe (Kanada, USA) je předpokládán pokles spotřeby 
této komodity. Tento trend je způsobený zejména změnou stravovacích návyků obyvatel 
ekonomicky vyspělých států. Spotřebitelské preference se mění ve prospěch zdravého životního 
stylu snižováním nadměrného příjmu živočišných tuků s cílem předcházet civilizačním 
onemocněním. Spotřebitelské preference ve světě jsou značně rozdílné také z hlediska poptávky 
po jednotlivých částech jatečně upraveného těla. Na snižující se konkurenceschopnosti EU 27 se 
podílí zejména nesrovnatelně vysoké produkčními náklady způsobené především striktními 
nařízeními v oblasti welfare zvířat, environmentálních opatření apod. (viz kapitola 5. 2. 2). Rovněž 
nelze očekávat, že by snižování exportu EU 27 do třetích zemí bylo v budoucnu dostatečně kryto 
spotřebou na vnitřním trhu (v rámci EU 27). 

 
Graf 3: Spotřeba vepřového masa na obyvatele a rok ve vybraných světových regionech 

(v kg)                                                                  

 
Zdroj: vlastní zpracování z dat FAPRI (2010) 

 
 

Závěr 
Světový trh opět zažívá nárůst produkce vepřového masa, přesto dochází na 

světovém trhu ke značným změnám a zostření konkurenčního tlaku na mezinárodních trzích. 
Vývoj ve dvaceti nejvýznamnějších světových produkčních centrech vepřového masa 
naznačuje zcela opačnou tendenci vývoje ve státech jako je Čína, Rusko a Vietnam 
v kontrastu se zbytkem tradičních produkčních center. Vzhledem k rostoucí životní úrovni 
v těchto zemích dochází k trvalému růstu poptávky po vepřovém mase. Sektor výroby 
vepřového masa je navíc podporován místními vládami, čímž dochází k rychlému zvyšování 
soběstačnosti. Přesto tyto státy zdaleka nedosahují produkce na obyvatele dosahované ve 
státech EU 27. Světová ekonomická krize i problémy zvyšujících se nákladů ve výrobě 
vepřového masa zpochybňovaly dlouhodobou dominanci vepřového masa ve srovnání 
s ostatními druhy mas. Za takto složité situace nebylo snadné odhadnout budoucí vývoj 
v odvětví vepřového masa, nicméně poslední data potvrdila nejen dominanci na světovém 
trhu, ale i nárůst jeho podílu. Producenti z EU 27 byli v období 2005 – 2009 největšími 
vývozci na světové trhy, nicméně při bližší analýze bylo zjištěno, že vzhledem k příliš 
vysokým cenám ztrácejí velmi rychle své pozice. Z prognóz vývoje exportu této komodity 
vyplývá, že bude docházet i nadále ke snižování podílů evropských výrobců na zahraničních 
trzích a to jak vlivem zvyšování soběstačnosti některých cílových trhů, tak zvyšujícím se 
konkurenčním tlakem nákladově úspěšnějších výrobců z USA a Brazílie. Provedená analýza 
naznačuje možné další vyostření situace na samotném evropském trhu vepřového masa (EU 
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Stát/rok 1999 2009 2019* 
Čína - Hong 

Kong 46,5 64,7 67,5 
Čína 21,8 36,5 45,1 

EU 27 39,5 42,3 43,1 
Jižní Korea 20,8 29,1 34,3 

USA 29,5  29,1 27,8 
Kanada 33,0 25,5 24,0 
Austrálie 18,7 22 23,2 
Japonsko 16,5 19,4 21,5 

Rusko 12,6 21,4 24,8 
Vietnam - 21,2 22,2 
Mexiko 10,1 14,8 16,9 
Brazílie 10,1 13,4 15,5 

Argentina 6,0 6.1 7,1 
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15 versus EU 10). Pokud bude skutečně docházet ke ztrátě zahraničních trhů největších 
evropských exportních států, potom bude jejich jedinou možností uplatnit se na trzích, kde 
jim nehrozí konkurence úspěšnějších amerických a brazilských výrobců, tedy na trzích 
v rámci EU 27.       
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Region Blízkého východu v mezinárodních vztazích po 
událostech tzv. arabského jara: dopady ozbrojených 

konfliktů na místní společnosti – případové studie Libye a 
Sýrie. 

Region of the Middle East in the context of international 
relations after the events of so called Arab spring:  

The consequences and impacts of the armed conflicts  
on the local societies – case studies of Libya and Syria. 

Eva Taterová, Samuel Antwi Darkwah 
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Abstrakt: 
Region Blízkého východu tradičně hraje významnou roli v mezinárodní politice a to 
především s ohledem na jeho geografickou blízkost k evropskému kontinentu, místní 
naleziště strategických energetických surovin jako jsou ropa či zemní plyn a v neposlední 
řadě též přitahuje pozornost díky ozbrojeným konfliktům, které se v regionu v posledních 
dekádách pravidelně objevují. Události tzv. arabského jara v Libyi a Sýrii zaznamenaly 
celosvětový ohlas a zásadním způsobem poznamenaly jak dosavadní mocenské rozložení 
sil v regionu, tak především mají významný dopad na vývoj ve společnosti v obou zemích. 
Zásadním důsledkem těchto událostí nepochybně je humanitární aspekt, kdy bojové operace 
významným způsobem poznamenaly každodenní život obyvatelstva obou sledovaných zemí, 
a který s ohledem na post-konfliktní rekonstrukci bude představovat jeden s klíčových úkolů 
v následujících letech. 

 

Key words:  

Middle East, nothern Africa, Libya, Syria, Arab spring, Islamism, conflict 

 

Abstract: 

Traditionally, the region of Middle East has been a significant actor of international relations. 
The reasons are various: geographical proximity to European continent, local resources of 
strategic energy sources such as oil and natural gas and also, the armed conflicts that 
appeared in the region during last decades has been attracting a lot of attention all over the 
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world. The events of so called Arab spring in Libya and Syria have been observed globally. 
These events did not only change the balance of power in the region but they also have had 
a significant impact on the local societies in both countries. Most significantly, there is a 
humanitarian aspect of the ongoing military operations as the everyday lives of people both 
in Syria and Libya have been affected immensely. The post-conflict reconstruction is 
supposed to be one of the most important tasks in next few years. 

 

Úvod 

 Region Blízkého východu a severní Afriky se tradičně nachází v centru světové 
pozornosti. Historicky sehrával tento region významnou roli z hlediska geopolitiky, kdy 
především během studené války se jak Sovětský svaz, tak i Spojené státy americké snažily v 
regionu vybudovat síť spojeneckých států. Dalším důležitým faktorem je i geografická 
blízkost tohoto regionu v Evropě – to je mimo jiné důvodem, proč oblast Středomoří byla 
evropskými státy vždy pozorně sledovaná a často z jejich strany docházelo k oficiálním či 
neoficiálním intervencím (více viz např. KORECKI 2010). Vzhledem k tomu, že se jedná o 
velmi dynamickou oblast, kde často dochází k ozbrojeným konfliktům, byl zájem Evropy o 
Blízký východ dále zintenzivněn s ohledem na fakt, že případné bezpečnostní hrozby, které 
by z této oblasti vzešly, by nutně ovlivnily i dění v Evropě1. Nezanedbatelnou roli pak v 
průběhu celého 20. století hrála i skutečnost, že především v oblasti Perského zálivu se 
nachází světově významná ložiska nerostných surovin – zejména ropy a zemního plynu. 
Dalšími významnými skutečnostmi, které k regionu Blízkého východu přitahují globální 
pozornost, jsou dekády trvající arabsko-izraelský konflikt a v neposlední řadě fakt, že v této 
oblasti mají svůj původ tři nejvýznamnější monoteistická světová náboženství – tj. islám, 
judaismus a křesťanství. 

Události arabského jara, jejichž počátek se datuje 18. prosince 2010 v Tunisu, přinesly do té 
doby v regionu nevídané změny, které mají potenciál zásadním způsobem ovlivnit regionální 
status quo. Někteří odborníci dokonce tyto změny vzhledem k jejich rozsahu přirovnávají ke 
změnám po konci 2. světové války, kdy se na Blízkém východě po pádu koloniálních impérií 
Francie a Velké Británie zformovaly moderní nezávislé státy. Na druhou stranu, odpůrci této 
teze tvrdí, že události arabského jara mají spíše přechodný charakter – sice se podařilo 
vyburcovat davy v ulicích a v některých případech svrhnout hlavní představitele předchozích 
autoritativních režimů, nicméně hlubší změna, která by přinesla jednotlivým regionálním 
státům politickou stabilitu, demokracii a uvědomělou občanskou společnost po vzoru západní 
Evropy, je stále v nedohlednu (CANNISTRARO 2012). 

Pro účely tohoto příspěvku byly zvoleny Libye a Sýrie jako státy, na jejichž příkladech je 
možné prověřit a porovnat některá z těchto tvrzení. Obě země vykazují řadu paralel 
především s ohledem na historický vývoj a povahu vládnoucího režimu, podobnost navíc 
ukazuje i dosavadní průběh událostí arabského jara v obou sledovaných zemích. 

1 V tomto kontextu bývá uváděn především příliv uprchlíků ze zemí zasažených válečným konfliktem, 
nárůst náboženského radikalismu, popřípadě terorismu, dále se především s ohledem na Středozemní 
moře zmiňují také environmentální problémy. 
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Cíle a metodika 

Cílem tohoto příspěvku je analýza dopadů arabského jara na společnosti v obou zemích, 
přičemž hlavním prověřovanou tezí bude otázka, jakým způsobem tyto procesy 
poznamenaly vývoj ve společnostech ve sledovaných státech. Porovnání politického vývoje 
v Libyi a Sýrii si klade za cíl prověřit, zda je ve vybraných případech možné pozorovat nějaké 
shodné trendy, a jaká potencionální rizika je do budoucna možné předpokládat. 

Jako nosný přístup pro tuto studii bude použita analýza dostupných primárních a 
sekundárních zdrojů zejména anglosaské, v menší míře i české a francouzské provenience, 
případně pak překladů arabských zdrojů. Z povahy tématu příspěvku zaměřené na srovnání 
zdrojů, vývoje politické situace v Libyi a Sýrii je zřejmé, že základní metodou výzkumu bude 
kvalitativní výzkum s přihlédnutím k analýze a interpretaci dostupných kvantitativních dat. 
Uchopení analytické části výzkumu jako takového pak nutně spočívá, jak ostatně vyplývá 
přímo ze samotného názvu, na komparaci zkoumaných jevů v reáliích Libye a Sýrie.  

Autoři si uvědomují limity některých použitých zdrojových materiálů s ohledem na jejich 
někdy rozpornou vědeckou neutralitu a objektivnost, nicméně pokud k nim sahají, činí tak 
s úmyslem docílit co největší komplexnosti při zpracování tématu. Dalším problémem je 
nedostupnost či nedostatečná možnost ověření některých konkrétních dat s ohledem na to, o 
jak aktuální problematiku se jedná. Zároveň data, která k dispozici jsou, se někdy liší 
v závislosti na zdrojích, odkud jsou přebírána. Problémem je v tomto případě fakt, že 
jednotliví aktéři s těmito daty z rozlišných důvodů někdy záměrně manipulují, popřípadě tato 
data podléhají utajení. Proto je nutné chápat většinu uvedených statistických dat pouze jako 
orientační. 

Obecně rozšířeným problémem při psaní prací orientovaných na region Blízkého východu je 
nejednost v transkripci arabských a perských jmen, pro kterou v českém prostředí neexistuje 
sjednocená ustálená norma. Autoři se proto budou držet zavedených českých přepisů 
v případě, že přepisy pro konkrétní jména již v česky psané odborné literatuře existují. 

 

Řešení a diskuze 

Libyi a Syrskou arabskou republiku spojuje fakt, že v předchozích desetiletích se jejich vlády 
vyznačovaly jednoznačně autoritativními rysy. Zatímco dominantní postavu libyjské politiky 
posledních několika dekád byl plukovník Muammar Kaddáfí, který se k moci dostal po 
vojenském puči v roce 1969, v Sýrii se od roku 1963 etablovala jako hlavní politická síla 
strana Baas (Socialistická strana arabské obnovy) hlásící se k panarabismu a socialismu, na 
jejímž vrcholu se držela rodina al-Asad2. Jak Libye, tak i Sýrie byly dlouhodobě kritizovány 
nevládními organizacemi za represivní autoritářský režim. Podle uznávaného žebříčku 
Democracy Index z roku 20103 vydávaným The Economist byly obě země označeny jako 

2 Od roku 1971 do roku 2000 zastával úřad syrského prezidenta Hafíz al-Asad, po jeho smrti jej 
v prezidentské funkci vystřídal jeho syn Bašár al-Asad. 

3 Tedy v roce předcházejícím událostem arabského jara v obou zemích. 
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autoritářské, kdy Sýrie se umístila na 152. místě, zatímco Libye na 158. místě ze 167 
hodnocených zemí (DEMOCRACY INDEX 2010: 7). 

 Poměrně dlouhou dobu se nicméně zdálo, že společnosti v jednotlivých zemích nejeví 
žádnou velkou vnitřní motivaci nutnou pro transformaci režimu. Rozsáhlé demonstrace 
v ulicích libyjských a syrských měst, které se rozhořely během roku 2011 a postupem času 
se přetavily v rozsáhlý ozbrojený konflikt, tak pro většinu světa znamenaly poměrně velké 
překvapení. Současně mezinárodní společenství k událostem přistoupilo poměrně váhavě, 
přičemž hlavním problémem, který přetrvává až do současnosti, je chybící společný postoj 
hlavních aktérů současných mezinárodních vztahů. 

Demonstrace proti vládě plukovníka Kaddáfího v Libyi vypukly v lednu 2011 ve východní 
části země, jejich ohniskem se stalo především město Benghází, postupně se však přelévaly 
i do dalších oblastí, včetně hlavního města Tripolis. Muammar Kaddáfí na události okamžitě 
reagoval represivní kroky, kdy proti povstalcům nasadil armádu. Hned od počátku byly 
hlášeny případy střelby do davu, posléze i bombardování povstalců ze vzduchu navzdory 
faktu, že se Kaddáfí snažil na dění v zemi hned od počátku uvalit přísné informační embargo 
(PELHAM 2012). Odhady počtu padlých v prvních týdnech se různí, ale pravděpodobně se 
pohybovaly ve stovkách mrtvých, přičemž byly zdokumentovány i případy násilné smrti žen a 
dětí, což mělo poměrně velký vliv na celosvětové veřejné mínění. Vzhledem k tomu, že ve 
většině případů se jednalo o hustě obydlená města, velká část mrtvých byli civilisté, což byl 
důvod, proč tento konflikt začal být globálně hodnocen především s ohledem na jeho 
humanitární aspekty. V době vypuknutí nepokojů se v zemi nacházelo nezanedbatelné 
množství občanů cizích států, které se jejich mateřské země s vynaložením značného úsilí 
snažily evakuovat z Libye pryč (THIELBÖRGER 2012: 22-25). 

Organizace spojených národů (OSN) o dění v Libyi opakovaně jednala, přičemž tato jednání 
v březnu 1973 vyústila v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1973 o vyhlášení bezletové zóny 
nad Libyí (RESOLUTION 1973, 2010), kterou nicméně Kaddáfího jednotky odmítly 
respektovat4 a dále ze vzduchu útočily na povstalecké cíle. 19. března 2011 proto byla 
oficiálně zahájena mezinárodní intervence5, jejímž deklarovaným cílem bylo naplnění 
rezoluce č. 1973 – tj. zajištění dodržení bezletové zóny, a pokud možno snížení počtu 
civilních obětí. I když se zasahující mezinárodní koalice stavěla do role neutrálního aktéra, 
bylo zřejmé, že západní svět podporuje spíše povstalce než Kaddáfího režim, který byl 
dlouhodobě vnímán jako problematický6 (THIELBÖRGER 2012: 18-19). Navzdory zásahu 
mezinárodní koalice ozbrojené střety v Libyi pokračovaly až do října 2011. Povstalci, jejichž 
agendu postupně zaštítila Dočasná národní přechodná rada, během následujících měsíců 

4 I když Muammar Kaddáfí pod tlakem událostí oficiálně vyhlásil příměří. 

5 Na operaci se podílela řada států – jmenovitě Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Kanada, Katar, 
Nizozemsko, Norsko, Spojené arabské emiráty, Španělsko, Švédsko, Velká Británie a Spojené státy 
americké. 

6 Již před vypuknutím revoluce se objevovala podezření ohledně Kaddáfího podpory teroristických 
skupin, další mediálně často diskutovanou kauzou byl teroristický útok z roku 1988 na civilní letadlo 
nad Lockerbie, za který byla Muammarovi Kaddáfímu přičítána zodpovědnost (více viz např. 
STOTTLEMYRE 2011). 
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dobývali města a území, která zůstala věrná Kaddáfímu, v mnoha případech za cenu velkých 
ztrát na životech. V současné době ještě nejsou známá konečná čísla, nicméně odhaduje se, 
že během konfliktu přišlo o život zhruba 3000 vojáků a asi 20 000 civilistů – vzhledem 
k tomu, že celkový počet obyvatel Libye se odhaduje na 6,6 miliónů, se poměrově nejedná o 
zcela zanedbatelná čísla (CIA WORLD FACT BOOK 2011). Jako konec konfliktu se obvykle 
určuje 20. říjen 2011, kdy byl plukovník Kaddáfí dopaden v hlavním městě Tripolis a zabit, 
nicméně již nějakou dobu předtím bylo zřetelné, že Kaddáfí ztrácí podporu – jak v rámci 
libyjské společnosti, tak především ze strany armády, o kterou se do té doby opíral 
(MALONE 2011). 

Vývoj v Sýrii ukazuje v porovnání s průběhem bojových operací v Libyi celou řadu paralel. 
V inspiraci děním v okolních regionech se i v Sýrii v březnu 2011 rozhořela vlna demonstrací 
proti vládnoucímu autoritářskému režimu prezidenta Bašára al-Asada. Zpočátku měly 
demonstrace spíše poklidný charakter a předpokládal se podobný vývoj jako v Egyptě, 
Tunisku a dalších zemích, kde události arabského jara skončily dočasným kompromisním 
ujednáním. Rozhodně se neočekávalo opakování libyjského scénáře vzhledem k tomu, že 
Bašár al-Asad byl na rozdíl od Muammara Kaddáfího všeobecně považován za poměrně 
reformám nakloněného politika. Tomuto obrazu napomáhal i fakt, že Bašár al-Asad získal 
západní vzdělání a velkou část svého života strávil v Londýně. Další průběh událostí 
nicméně ukázal mylnost tohoto předpokladu a události v Sýrii během roku 2011 eskalovaly 
do regulérní občanské války, která v současné době ještě není u konce. Stejně jako 
Muammar Kaddáfí těží Bašár al-Asad z podpory armádních složek, i když tato podpora není 
bezvýhradná, jak ukazuje stále zvyšující se počet dezertérů (MARTY 2012). 

Do střetů mezi prezidentovými jednotkami a povstalci je nevyhnutelně zapojeno místní 
obyvatelstvo vzhledem k tomu, že konflikt probíhá především ve velkých městech. Stejně 
jako v případě Libye zatím neexistují přesná čísla, ale odhady hovoří o tom, že během bojů 
již zahynulo již více než 30 000 lidí, výjimkou nejsou ani ztráty na životech žen a dětí. 
Mezinárodní pozornost vzbudil především masakr v městě Húla v květnu 2012, k velkým 
ztrátám na životech civilistů došlo i při bojích o hlavní město Damašek a město Aleppo 
v červenci 2012. Současně se objevují spekulace o tom, že jednotky Bašára al-Asada 
používají nepovolené metody boje, tedy takové metody, které odporují uznávaným 
mezinárodním konvencím. Režim Bašára al-Asada byl opakovaně obviňován z použití zbraní 
hromadného ničení7 a z mučení a únosů civilistů (FAHIM 2012). 

Události v Sýrii a možnost mezinárodní intervence jsou intenzivně diskutovány od vypuknutí 
bojů. I když represivní způsob boje syrské armády odsoudila řada mezinárodních aktérů 
včetně některých arabských států, Rada bezpečnosti OSN v tomto případě nedokáže dospět 
k jednoznačnému rozhodnutí vzhledem k tomu, že Rusko jako stálý člen disponující právem 
veta blokuje všechny rezoluce, které by umožnily mezinárodnímu společenství aktivně 
zasáhnout. Otázkou nicméně zůstává, jak se bude celá záležitost dále vyvíjet vzhledem 
k tomu, že občanská válka v Sýrii má negativní dopady pro celý region, a okolní státy se 

7 Mělo se jednat zejména o neutronovou bombu. 
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obávají jak destabilizace regionu, tak především přelití ozbrojeného konfliktu do okolních 
států.8 

 

Závěr 

Libye i Sýrie vykazují i řadu podobností jak s ohledem na vnitřní charakteristiky a historický 
vývoj během 20. století, tak i s ohledem na průběh ozbrojeného konfliktu v kontextu událostí 
arabského jara. Oproti jiným zemím Blízkého východu a severní Afriky se v případě Libye a 
Sýrie pouliční nepokoje přelily do regulérní občanské války, při které přišly o život tisíce 
civilistů i vojáků. Významnou roli při tomto vývoji sehrál i přístup mezinárodního společenství, 
které se v případě Libye pod záminkou zabránění humanitární katastrofě rozhodlo aktivně 
vojensky intervenovat, zatímco v případě Sýrie – i když se represivní postup vládních vojsk 
vůči povstalcům a civilnímu obyvatelstvu nijak výrazně neliší – zatím zůstalo pouze u 
verbálního odsouzení al-Asadova režimu. 

I když konflikt v Libyi mezi vládnoucím režimem plukovníka Kaddáfího a jednotkami 
povstalců trval jen v řádu měsíců, jeho dopady na libyjskou společnost byly a stále jsou 
obrovské. V současnosti je samotný ozbrojený konflikt definitivně u konce, nicméně země 
má před sebou dlouhou cestu k transformaci, která v mnoha aspektech zasáhne místní 
společnost (angažovanost na probíhajících politických procesech, změny hodnot ve 
společnosti atd.). V zemi tak stále převládá pocit politické nestability a nejistoty ohledně 
dalšího vývoje, kdy neexistuje záruka, že se země po volbách znovu nepropadne do 
občanské války. Po konci desítky let trvající vlády plukovníka Kaddáfího se opět na světlo 
dostávají spory a problémy, přičemž mnoho z nich má svůj původ v kmenovém systému9 
(více viz GOMBÁR 2004). 

V Sýrii v současné době probíhá regulérní občanská válka, která má na místní společnost 
celou řadu dopadů. Dlouhodobě došlo k ohrožení základních jistot (jde především o 
nedostatek základních statků, zamezení přístupu ke vzdělání a zdravotní péči atd.), ale 
současně přetrvává pocit ohrožení ze strany rebelů či vojáků syrské armády. Ať už 
v současném konfliktu uspěje kterákoliv z obou znepřátelených stran, je očividné, že 
poválečná rekonstrukce bude velmi náročným úkolem, který zasáhne všechny vrstvy 
společnosti podobně jako v Libyi, přičemž neexistuje žádná záruka, že vytvoření 
mocenského vakua nepovede k další vlně násilí, eventuálně občanské války. 

Další problémem je velké množství uprchlíků, kteří se v důsledku bojových událostí rozhodli 
opustit svou domovskou zemi a najít útočiště v některém z okolních států. Kromě 
humanitárních problémů představují tito uprchlíci i bezpečnostně-politický problém, kdy 
hrozí, že svou přítomností destabilizují dění v okolních státech. 

8 Jako potencionálně rizikový je chápán především vliv konfliktu v Sýrii na křehkou politickou 
rovnováhu v Libanonu, události posledních dnů nicméně ukázaly, že v celé záležitosti se v případě 
nutnosti bude aktivně angažovat Turecko. 

9 Pro většinu obyvatel Libye má příslušnost k určitému kmenu mnohem větší význam než libyjská 
státní příslušnost. 
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Současná situace jak v Libyi, tak v Sýrii je v každém případě otevřenou záležitostí a teprve 
nadcházející měsíce a roky dají jasnější indicie o dalším vývoji. Již nyní je nicméně patrné, 
že oba uváděné ozbrojené konflikty mají jednoznačně negativní dopady jak pro společnosti 
zasažených států, tak i pro region Blízkého východu respektive severní Afriky. Post-konfliktní 
rekonstrukce obou zemí bude úkolem, při kterém bude nutné zohlednit celou řadu faktorů – 
kromě ekonomického rozvoje a obnovy zničené infrastruktury se bude jednat zejména 
vyřešení problému uprchlíků a adaptace obyvatel konfliktem zasažených zemí, kteří v mnoha 
případech prošli velmi traumatizujícími zážitky, na společenský vývoj v často politicky 
nestabilních zemích.  
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Posouzení strategie podpory tvorby klastrů v Kraji 
Vysočina 

Assessment of strategies to support the creation of 
clusters in Vysočina Region 

 

Soňa Váleková 

Abstrakt: 
Regionální politika zasahuje do tržního prostředí skrze podporu zvyšování 
konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů a následně zvyšování 
konkurenceschopnosti regionu jako celku. Jedním z nástrojů této politiky je od roku 2007 
Operační program Podnikaní a inovace, kde především program podpory Spolupráce 
finančně dotuje klastrové iniciativy. Proto cílem tohoto příspěvku je ověření, zda region 
Vysočina podporuje klastry v odvětvích, která jsou pro ně stěžejní z hlediska prostorového 
uspořádání regionu, dostupnosti přírodních a lidských zdrojů nebo z hlediska tradice a tím i 
úzké specializace infrastruktury v odvětví. Výsledky ověření budou rovněž vyhodnoceny z 
hlediska koncepční strategie rozvoje kraje. 

Klíčová slova: 
Klastr, koeficient lokalizace, regionální rozvoj 

Abstract: 
The regional policy affects the market environment through the promotion of the 
competitiveness of enterprises and subsequently increasing the competitiveness of the 
region as a whole. Since 2007, one of the instruments of this policy is Operational 
Programme Enterprise and Innovation, especially support program Cooperation, which 
subsidizes financially cluster initiatives. Therefore, the aim of this paper is to verify that the 
Vysočina Region supports clusters in sectors which are crucial for them in the view of the 
region, the availability of natural and human resources or in terms of tradition and thus of 
narrow specialization in the infrastructure. The verification results will also be evaluated in 
terms of conceptual development strategy for the region. 

Key words: 
Cluster, coefficient of localization, regional development 
 

Úvod 
Regionální rozvoj je v poslední desetiletí jedním z hlavních témat socioekonomických 

studií a analýz na vědecko-výzkumné půdě České republiky. Pokud region nebude vytvářet 
vhodné podmínky pro rozvoj podnikatelského prostředí, které je nejvíce zainteresováno do 
hledání a tvorby nových inovačních postupů, které následně určují podnikům jejich 
konkurenční výhodu, nemůže být regionu zajištěna prosperita jak na ekonomické úrovni, tak 
na úrovni sociálně-kulturní. 
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Právě díky úzké specializaci, snadnému sdílení a výměně informací je to právě klastr1, 
který ovlivňuje produktivitu a inovační kapacity ekonomických subjektů v něm 
zainteresovaných a pak i následně celého regionu. Kolokalizace přináší výhody v podobě 
snadnému přístupu ke kvalifikovaným lidským zdrojům, zvyšování vyjednávací pozice dříve 
malých podniků vůči velkým, specializovaným dodavatelům, odběratelům nebo územní 
samosprávě (Viturka, 2010). 

Proto se nabízí řada otázek ve vztahu k tvorbě klastrů a efektivnosti regionální politiky. 
Základní otázkou je, zda jednotlivé kraje České republiky podporují tvorbu klastrů z odvětví, 
která jsou pro ně významná a která jsou zahrnuta do strategie regionálního rozvoje daného 
regionu? 
 

Cíl a metodika 
Cílem tohoto příspěvku je zhodnocení, zda jsou utvořené klastry umístěny v oblastech, 

které jsou pro dané odvětví významné, protože základním faktorem úspěchu klastru 
v dosažení svých vlastních předdefinovaných cílů je jeho správná alokace v rámci celé 
České republiky. S tím souvisí i otázka, zda ona podporovaná odvětví jsou zahrnuta 
v koncepční strategii rozvoje daného regionu.  

K vyhodnocení otázky, zda se podporuje tvorba klastrů v oborových oblastech, která 
jsou pro region významná, může sloužit tzv. koeficient lokalizace. Koeficient lokalizace 
(Skokan, 2004) dává do souvislosti významnost odvětví pro region a podporu tvorby klastru 
z tohoto odvětví skrze zaměstnanost jako hlavní faktor makroekonomické rovnováhy v 
regionu. Tento koeficient poměřuje koncentraci daného odvětví v regionu s celostátní úrovní. 
Vztah je vyjádřen rovnicí: 

     

  
 ⁄

  
 ⁄

 

kde: 
LQi…koeficient lokalizace pro i-té odvětví, 
ei…zaměstnanost v i-tém odvětví v regionu, 
e…celková zaměstnanost v regionu, 
Ei…zaměstnanost v i-tém odvětví v zemi, 
E…celková zaměstnanost v zemi. 
 
Pokud je koeficient lokalizace větší než 1, tak zaměstnanost daného odvětví v regionu je 

vyšší než na celostátní úrovni daného odvětví. To znamená, že toto odvětví je pro region 
významné a stěžejní. Jeho úpadek by znamenal nárůst nezaměstnanosti specializované 
pracovní síly. Pro posuzování významnosti klastru jsou významné hodnoty už 0,85 až 1,15 
(Skokan, 2004). 

 

Výsledky 
Kraj Vysočina prochází velkými restrukturalizačními změnami, což se projevuje v 

ekonomických ukazatelích. Tradiční textilní a obuvnický průmysl zanikl kvůli levnějšímu 
dovozu oděvů a obuvi z východní Asie. A sklářský průmysl skončil následkem ekonomické 
krize v letech 2008 a 2009. Naopak Kraj Vysočina profituje z investičního projektu 
společnosti Bosch Diesel jako zástupce automobilového průmyslu. Dále je rozvíjen 

                                                           
1
 Pavelková (2009) definuje klastr jako iniciativu, které se současně účastní firmy a alespoň jeden subjekt 

z oblasti průmyslu, vlády nebo univerzitních a vysokoškolských institucí. 
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energetický průmysl. Zemědělská produkce zaujímá důležité místo jak v národním tak 
regionálním hospodářství díky ekonomickým, krajinotvorným, ekologickým a sídelním 
funkcím. Ukazatel HDP na 1 obyvatele v roce 2010 Kraj Vysočina umisťuje až na 10. místo 
v pořadí krajů dle nejvyšší hodnoty hrubého domácího produktu přepočteného na 1 
obyvatele (ČSÚ). 

Strategie regionálního rozvoje Kraje Vysočina usiluje o propojení a spolupráci 
odvětvových struktur s ohledem na územní specifika a územní soudržnost. Formuluje 
souhrnné a dílčí cíle, problémová témata a priority, které bude zabezpečovat v rámci svého 
plnění. Nejedná se o nahrazování jednotlivých odvětvových politik, ale o propojení a zahrnutí 
regionální dimenze do všech hospodářských činností (Váleková, 2011). 

V roce 2009 byl na území Kraje Vysočina finančně podpořen z Výzvy I CzechInvestu 
pouze 1 klastr. Tímto subjektem je Klastr přesného strojírenství, který spojuje malé a střední 
podniky odvětví strojírenství a zámečnictví (např. AgroStar Bohemia, s.r.o., Bast, s.r.o., atd.) 
se vzdělávacími institucemi (např. Střední škola řemesel a průmyslu Moravské Budějovice, 
Vysoká škola polytechnická Jihlava, aj.). Cílem seskupení je rozvoj, inovace, výzkum a vývoj, 
posílení konkurenceschopnosti a ekonomický růst zapojených podnikatelských subjektů.  

Projekt vzájemné spolupráce vznikl k 1. 11. 2009. V průběhu tříletého období výše 
dotace z evropských strukturálních fondů byla vyčíslena na 28 480 000 Kč. 

Pro ověření, že dotace byla určena klastru, který je pro region Vysočina významný, se 
využije výpočtu koeficientu lokalizace. V níže uvedené tabulce jsou uvedená statistická data 
vývoje zaměstnanosti v odvětví. Dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE se pro 
výpočet uvažovala odvětví 25 (Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě 
strojů a zařízení) a 28 (Výroba strojů a zařízení j. n.), která odpovídají odvětví Klastru 
přesného strojírenství. 

 
Tab. 1 – Průměrná zaměstnanost v odvětví přesného strojírenství v Kraji Vysočina v ČR 

 Počet zaměstnanců 2008 2009 2010 

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, 
kromě strojů a zařízení 7 613  5 199  5 131  

28 Výroba strojů a zařízení j. n. 6 250  5 284  5 077  

Zaměstnanost v odvětví v regionu Vysočina 13 863  10 483  10 208  

25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, 
kromě strojů a zařízení v ČR 174 000 63 179  60 208  

28 Výroba strojů a zařízení j. n. v ČR 151 000 79 801  72 037  

Zaměstnanost v odvětví v ČR 325 000  142 980  132 245  

Celková zaměstnanost v regionu Vysočina 247 788  241 051  238 158  

Celková zaměstnanost v ČR 5 002 497 4 934 300 4 885 239 

Zdroj: Český statistický úřad. 
 
Z tabulky je patrné, že v jednotlivých letech dochází k poklesu zaměstnanosti jak na 

odvětvové úrovni, tak na úrovni celé České republiky. Co se týče odvětvové úrovně 
přesného strojírenství na území Kraje Vysočina, situace není tak vážná. Dramatický úbytek 
zaměstnanosti způsoben ekonomickou krizí v roce 2008 byl v dalších letech stabilizován. 
V absolutním vyjádření v odvětví 25 ubylo 68 pracovních míst z roku 2009 na rok 2010 
(index byl 98,69 %). V odvětví 28 těchto míst ubylo 207 (96,08 %), což svědčí o vyšší míře 
poklesu odvětví. V celorepublikovém měřítku je úbytek všech pracovních míst mezi roky 
2009 a 2010 nejméně významný. Sice v absolutních hodnotách o práci přišlo 49 060 osob, 
ale z hlediska poměru k zaměstnanosti v předchozím roce se jedná o necelý procentní 
pokles (index 99,00 %).  
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V tabulce 2 jsou uvedeny výsledky koeficientu lokalizace pro Kraj Vysočina, který 
podpořil vznik klastru v odvětví strojírenství. 

 
Tab. 2 – Koeficient lokalizace pro odvětví přesného strojírenství v Kraji Vysočina 

  2008 2009 2010 

koeficient lokalizace 0,8612 1,5008 1,5834 

Zdroj: vlastní výpočty. 
 
Koeficient lokalizace poměřuje koncentraci daného odvětví v regionu s celostátní úrovní. 

Takže pokud výsledný koeficient je vyšší než 1, zaměstnanost daného odvětví v regionu je 
vyšší než na průměrné celostátní úrovni daného odvětví. To znamená, že toto odvětví je pro 
region významné a je vhodné jej podporovat. Případný zánik odvětví v regionu by měl vážné 
důsledky na makroekonomickou situaci v kraji kvůli zvýšení nezaměstnanosti úzce 
specializované pracovní síly.  

Z tabulky 2 je patrný vzestup koeficientu. Nejprve v roce 2008 byla zaměstnanost 
odvětví v Kraji Vysočina mírně pod celorepublikovým průměrem. Přesto odborníci 
regionálního rozvoje uvádějí, že již hranice 0,85 značí významnost odvětví pro zvolený 
region. Následně od roku 2009 koeficient lokalizace začal významně převyšovat hranici 1, a 
tak potvrzuje, že odvětví přesného strojírenství je pro region důležité. Toto odvětví dle 
výsledků zaměstnává v Kraji Vysočina více osob než je celorepublikový průměr, proto by se 
regionální strategie kraje měla dále zaměřit na podporu a udržení tohoto odvětví i po 
předpokládaném ukončení projektu Klastru přesného strojírenství v říjnu 2012. 

V roce 2007 Kraj Vysočina schválil Program rozvoje Kraje Vysočina, kde jedním ze 4 
pilířů je „Zlepšení konkurenční pozice ekonomiky“. V rámci této oblasti byla ustanovena 
priorita zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelského prostředí. Krajské zastupitelstvo si 
dobře uvědomovalo, že malé a střední podniky trápí jejich izolovanost vůči okolnímu 
dynamickému podnikatelskému prostředí, kde konkurenční výhodu mají velké podniky 
s dobře dostupnými  finančními prostředky pro vývoj inovací. Proto byla do Programu rozvoje 
zahrnuta opatření k dosažení dílčích cílů zvyšování konkurenceschopnosti podnikatelského 
prostředí v podobě podpory klastrů a sdružování firem. Klastrová seskupení umožňují snazší 
sdílení informací, znalostí, technologií a jiných zdrojů (např. lidského kapitálu). Nicméně 
Program rozvoje dále neupřesňuje, která průmyslová nebo hospodářská odvětví jsou pro 
budoucí rozvoj a posílení ekonomické výkonnosti regionu nejdůležitější. To znamená, že kraj 
se úzce nespecializuje a nevymezuje se vůči národnímu hospodářství. 

 

Shrnutí 
Tento příspěvek navázal na publikovaný příspěvek Strategie rozvoje kraje Vysočina a 

dále jej specifikoval v oblasti posouzení zvolené strategie  vzhledem k trendům podpory 
klastrových iniciativ na území České republiky.  

V Kraji Vysočina byl finančně podpořen vznik 1 klastru a to v odvětví strojírenství. Pro 
zpětné ověření, zda byl rozvoj odvětví, které je pro kraj důležité, byl vypočítán koeficient 
lokalizace. Tento koeficient poměřuje úroveň zaměstnanosti daného odvětví v kraji vzhledem 
k celorepublikovému průměru odvětví a celorepublikové úrovni zaměstnanosti. Výsledky 
koeficientu jsou pro zvolený klastr velmi příznivé. Potvrdila se domněnka, že bylo podpořeno 
odvětví, které je pro kraj významné z důvodu zaměstnanosti. Z hlediska posouzení 
koncepční strategie rozvoje kraje je tvorba klastru všeobecně podporována, nicméně chybí 
přesná identifikace, na která odvětví národního hospodářství se bude krajská podpora 
zaměřovat. 
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V nové Výzvě II, kterou vyhlásil CzechInvest, uspěla podpora vzniku dalšího klastru na 
území Kraje Vysočina. Tentokrát se jedná o odvětví informačních technologií. V budoucím 
výzkumu bude žádoucí porovnat lokalizaci obou klastrů na regionální úrovni. 
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Faktory ovlivňující úroveň pachtovného 

Factors influencing the land rent in the Czech Republic 

Radek Zdeněk, Jana Lososová, Daniel Kopta 

 

 
Abstrakt:  
Příspěvek se zabývá identifikací faktorů, které významnou měrou ovlivňují úroveň 
pachtovného. Z původních 22 faktorů se jako nejvýznamnější jeví bonita půdy vyjádřená 
úřední cenou, úroveň přijatých subvencí, objem a podíl připachtované půdy a vzdálenost do 
okresního města. Těchto pět proměnných vysvětluje 59 % variability pachtovného.  

Klíčová slova: 
pachtovné, cena půdy, zemědělská půda, regresní analýza 

 
Abstract:  
The paper deals with factors that influence the land rent of agricultural land. The original 22 
factors resulted in the following that were selected as the most important: fertility expressed 
as official price, level of received subsidies, volume and share of rented land, and distance to 
the district town. These five factors influence the 59 % of the variability of the land rent.  

Key words:  
land rent, price of land, agricultural land, regression analysis 

Úvod 
Pachtovné jako platba za užívání cizí půdy za účelem hospodaření existuje ve všech 

zemích EU. V České republice, vzhledem k minulému vývoji je podíl pronajaté půdy 
v porovnání s ostatními zeměmi EU téměř dvojnásobný. Podíl připachtované půdy činil 
v EU27 v roce 2009 dle FADN 52,9 %, mezi země s nejvyšším podílem připachtované půdy 
patří Slovensko (96,1 %), Bulharsko (88,9 %) a Česká republika (85,6 %). Na druhé straně 
nejnižší podíl připachtované půdy je v Irsku (17,4 %) a v Dánsku (27,3 %). Výše 
pachtovného je upravena zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a 
jinému zemědělskému majetku, v pozdějších zněních, kde je stanoveno pachtovné ve výši 
1 % z úřední ceny zemědělské půdy, pokud se vlastník s pachtýřem nedohodnou jinak. 
V místech, kde se v daném území obce nebo v katastrálním území nachází více než dva 
podnikatelské subjekty, je výše pachtovného ovlivněna nabídkou a poptávkou. Postupné 
navyšování plošně vyplácených přímých podpor a růst cen hlavních tržních plodin v letech 
2007 – 2008 byly hlavními faktory v růstu úrovně pachtovného. Nicméně vzhledem 
k víceletým nájemním smlouvám s fixně stanoveným koeficientem růstu nereaguje nájemné 
bezprostředně na meziroční změny v cenách či situaci na trhu. Pachtovné jako jedna 
z nákladových položek má samozřejmě vliv na rentabilitu hospodaření a je současně 
výrazem zájmů vlastníků půdy a podnikajících subjektů. 
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Literární přehled a metodika 
Vlivem faktorů, ovlivňujících cenu půdy a výši pachtovného, které nejsou přímo ve 

vztahu k výrobě, se zabývali Huang et al. (2006). Vysvětlujícími proměnnými byla 
produktivnost půdy, velikost pozemku, vzdálenost od hlavních měst, index město – venkov, 
hustota farem, příjem a inflace. Prokazují, že ceny zemědělské půdy rostou s výnosem 
z půdy, hustotou obyvatelstva, klesají s velikostí pozemku, venkovským charakterem okresu 
a vzdáleností od významných městských center. Craig et al. (1998) modelovali ceny půdy 
jako funkci půdního typu, podmínek obchodu, podmínek dopravy a geografických a 
demografických faktorů. Pachtovné je cena půdy placená ročně za obecně sledované faktory 
jako je produktivnost půdy či velikost parcely, ale také výnosnosti produktů s ní spojených 
(například chov skotu, prasat či jiných domácích zvířat). Nezemědělské využívání půdy 
zavádí jako faktory ovlivňující cenu půdy vzdálenost od velkých měst, hustotu populace 
v daném území, míru městského osídlení, kde je půda umístěna a nefarmářský příjem. 
Empirická zkoumání mohou tedy zahrnovat rozsáhlou řadu zemědělských i nezemědělských 
faktorů. Navíc vedle stávajících faktorů lze oceňovat i budoucí faktory. Významný vliv na 
zemědělské pachtovné je přisuzován struktuře výroby. Pace et al. (1998) se zabývají 
opatřeními vztahujícími se ke strukturálním změnám v zemědělství a chovu dobytka a 
dalšími faktory jako spotřebitelskými cenami či hustotou prasat. Pachtovné a ceny půdy se 
odvíjejí nejen od běžného užívání půdy, ale také od možného potenciálního využití.  

Ve své studii (Ciaian et al. 2010) se autoři zabývají podrobnou analýzou dopadů 
Společné zemědělské politiky na cenu zemědělské půdy a pachtovné v jednotlivých státech 
EU. Konstatují, že zavedení jednotných plateb na plochu má větší vliv na pachtovné než na 
cenu půdy. Také Boinon et al. (2007) analyzuje vliv reforem Společné zemědělské politiky na 
pronájem půdy a trh s půdou. Dochází k závěru, že dotace zvyšují poptávku po půdě a tudíž 
ovlivňují hodnotu pachtovného i ceny půdy. Studie Happe a Balmanna (2003), Roberts et al. 
(2003), Lence a Mishra (2003) Barnard et al. (2001) a Featherstone a Baker (1988) prokazují 
pozitivní vliv přímých plateb na pachtovné. Clark et al. (1993) se zabývají vývojem tržní ceny 
půdy a pachtovného a faktory je ovlivňujícími. Platby spojené s produkcí a platby oddělené 
od produkce mají na pachtovné rozdílný vliv, protože s těmito platbami je spojená rozdílná 
velikost produkce. Patton et al. (2008) uvádí, že teoreticky je pachtovné považováno za 
funkci očekávaných tržních výnosů a s nimi spojené přímé platby. Vliv přímých plateb 
spojených s produkci a oddělených od produkce na pachtovné v letech 1994 – 2002 byl 
analyzován autory v Severním Irsku. Výsledky prokázaly, že vliv přímých plateb na 
pachtovné je rozdílný podle typu platby.  

Řada odborníků se domnívá, že pachtovné je ovlivněno pouze malým počtem faktorů. 
Úroveň pachtovného ovlivňuje především poptávka, k nabídce se výše pachtovného chová 
neutrálně (Střeleček at al. 2009). Vztah tržní ceny půdy vzhledem k pachtovnému lze 
matematicky vyjádřit jako 

Tržní cena půdy = (Pachtovné – Daně z půdy) / Míra kapitalizace.  

Sklenička et al. (2013) analyzovali vliv vybraných osmi faktorů (velikost obce, velikost 
prodané parcely, kvalita půdy vyjádřená úřední cenou, vzdálenost prodaného pozemku 
k okraji zástavby, přístupnost pozemku a dojezdová doba do Prahy, do dojezd do krajského 
a do okresního města) na cenu zemědělské půdy v České republice pomocí lineárního 
modelování. Výsledky prokázaly, že nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím cenu půdy je 
vzdálenost stávajícího osídlení. Další významné faktory byly: velikost obce, vzdálenost od 
hlavního města, dostupnost pozemku, a úrodnost půdy. Výsledky byly interpretovány 
stanovením prahové hodnoty pro významné faktory, které podporují budoucí nezemědělské 
využití zemědělské půdy a výrazně zvyšují stávající cenu půdy. V Bavorsku obdobně Kilian 
et al. (2012) hledají faktory, které vysvětlují výši pachtovného. Patří mezi ně mj. úrodnost 
půdy, velikost pozemku, podíl propachtované půdy, hustota farem, výkon bioplynových 
elektráren, podíl zemědělské půdy, přímé platby a platby LFA.  
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Cílem této práce je identifikovat faktory, které významně působí na úroveň pachtovného. 
Údaje o pachtovném lze čerpat ze tří veřejných zdrojů, a to z databází Eurostatu, DG AGRI a 
FADN. V příspěvku byly využity údaje vlastního výběrového šetření zemědělských podniků, 
které byly doplněny z databází Českého statistického úřadu, Českého úřadu 
zeměměřičského a katastrálního a z aplikace www.mapy.cz. Byl testován vliv těchto 
ukazatelů na výši pachtovného [Kč/ha]: výměra propachtované půdy [ha]; podíl 
propachtované půdy; stupeň zornění v podniku; podíl půdy v LFA v podniku; podíl výnosů 
z rostlinné výroby; podíl výnosů z živočišné výroby; podíl výnosů z nezemědělské výroby; 
provozní dotace na hektar zemědělské půdy [Kč/ha]; stupeň zornění v obci; stupeň zornění 
v okrese; podíl půdy v LFA v okrese; nadmořská výška [m]; úřední cena půdy [Kč/m2]; 
velikost obce [počet obyvatel]; výměra obce [ha]; podíl zemědělské půdy v obci; podíl 
zemědělské půdy v okrese; vzdálenost do hlavního města, do krajského města, do okresního 
města, do obce s rozšířenou působností (ORP), do obce s pověřeným obecním úřadem 
(POU) [km]. Pro výběr významných vysvětlujících ukazatelů a sestavení modelu byly využity 
metody vícenásobné regresní a korelační analýzy včetně metody směrových koeficientů, 
která umožňuje rozdělit závislosti mezi proměnnými (Střeleček a Majer 1975):  

a) Přímá závislost závisle proměnné na jednotlivých nezávisle proměnných vyjádřená 
přímým vztahem mezi nezávisle proměnnou a závisle proměnnou.  

b) Zprostředkovaná závislost, která vyjadřuje vliv nezávisle proměnné na závisle 
proměnnou přes vlivy ostatních proměnných. 

Výsledky 
Ve vzorku je obsaženo 69 zemědělských podniků (32 družstev, 25 akciových 

společností, 11 společností s ručením omezeným a 1 podnik fyzické osoby). Tyto podniky 
hospodaří v 11 krajích České republiky (kromě Hlavního města Prahy a krajů Ústeckého a 
Libereckého, Obr. 1). Průměrný podnik ve vzorku hospodaří na 90,5 % připachtované půdy, 
přičemž průměrné pachtovné činí 1 193 Kč z jednoho hektaru zemědělské půdy. Roční 
pachtovné u průměrného podniku dosahuje 1,88 mil. Kč, přesto pachtovné patří mezi méně 
významné nákladové položky, jeho nákladovost je 0,023.  

 
Obr. 1: Geografické rozdělení vzorku 

Zdroj: Vlastní šetření výběrového souboru zemědělských podniků 

 

V tabulce 1 jsou uvedeny základní charakteristiky vysvětlujících proměnných. Velmi 
vysokou variabilitu vykazují ukazatele velikosti obce, zejména počet obyvatel obce. Řada 
vysvětlujících proměnných vykazuje vzájemně silný stupeň statistické závislosti, 
z podnikových ukazatelů např. stupeň zornění a přijaté dotace (r = −0,79). Některé 
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z ukazatelů tedy ve vztahu k vysvětlované proměnné nesou redundantní informaci, proto 
bude proveden výběr významných pomocí dopředné krokové regresní analýzy.  

 

Tab. 1: Základní charakteristiky vysvětlujících proměnných 

Ukazatel Průměr Minimum Maximum 
Variační 

koeficient [%] 
Pachtovné 1 193 200 4 000 62,0
Výměra propachtované půdy 1 577 352 4 591 62,0
Podíl propachtované půdy 0,905 0,332 1 12,8
Stupeň zornění podniku 0,701 0 0,993 34,0
Podíl půdy v LFA 0,587 0 1 75,4
Podíl výnosů RV 0,39 0 0,97 61,6
Podíl výnosů ŽV 0,46 0 0,95 55,4
Podíl ostatních výnosů 0,15 0,002 0,95 120
Provozní dotace / výměra ZP 8 302 4 860 16 713 26,6
Nadmořská výška 459 208 850 30,0
Úřední cena 5,075 1,200 13,58 61,5
Stupeň zornění obce 0,694 0,053 0,941 28,6
Stupeň zornění okresu 0,678 0,368 0,918 22,1
Podíl půdy v LFA v okrese 0,678 0 1 47,9
Počet obyvatel obce 8 744 110 388 899 542
Výměra obce 2 629 469 23 020 121
Podíl ZP v obci 0,591 0,170 0,920 30,2
Podíl ZP v okrese 0,520 0,337 0,713 20,9
Vzdálenost do hlavního města 150 14 343 44,3
Vzdálenost do krajského města 46 0 106 49,4
Vzdálenost do okresního města 18 0 37 51,2
Vzdálenost do ORP 12 0 31 63,4
Vzdálenost do POU 9 0 27 67,0
Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Z individuálních faktorů vykazuje pachtovné nejvyšší míru závislosti na úřední ceně 
půdy, kde r = 0,67. Pachtýři a majitelé půdy tedy ve velké míře využívají právě úřední cenu 
jako základ pro stanovení výše pachtovného. Jak bylo uvedeno výše, zákonem stanovené 
pachtovné je 1 % z úřední ceny zemědělské půdy, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Průměrné pachtovné ve vzorku činí 2,5 % z úřední ceny a pouze u 3 podniků je rovno 
nebo nižší než normou stanovená hodnota (Obr. 2). Z grafu je rovněž patrné, že u 4 podniků 
pachtovné přesahuje 5 % úřední ceny, maximální hodnota činí 10,7 %.  

Výpočet kapitalizačního poměru, resp. prosté doby splacení, vychází z tržní ceny půdy, 
která v šetření nebyla dostupná. Pro ilustraci je možné vyjít z šetření faktorů ovlivňujících 
tržní cenu zemědělské půdy (Sklenička et al. 2013), kde autoři uvádějí, že průměrná tržní 
cena půdy byla v roce 2008 38,58 Kč/m2 (vzorek obsahoval 286 transakcí). Dále uvádějí 
významný vliv možného budoucího nezemědělského využití půdy, tedy vzdálenosti parcely 
od stávající zástavby, kde u pozemků přiléhajících ke stávající zástavbě je průměrná cena 
88,72 Kč/m2, u pozemků vzdálených 1 až 100 m je cena 46,20 Kč/m2 a u vzdálenějších je 
průměrná tržní cena 19,04 Kč/m2. Vzhledem k faktu, že na pozemcích v našem vzorku 
probíhá zemědělská výroba, předpokládejme jejich odlehlost, tedy cenu 190 400 Kč/ha. 
Potom průměrná míra kapitalizace pachtovného činí 0,0063 a tedy průměrná prostá doba 
splacení 160 let.  
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Obr. 2: Vztah pachtovného a úřední ceny půdy 

Zdroj: Vlastní šetření výběrového souboru zemědělských podniků 

 

Pomocí dopředné krokové lineární regresní analýzy bylo vybráno 5 statisticky 
významných ukazatelů (p < 0,05). Výsledné hodnoty regresních koeficientů (b), směrových 
koeficientů (b*) a dosaženou hladinu významnosti (p) uvádí tabulka 2. V prvním kroku byla 
zařazena úřední cena, která z individuálních ukazatelů vysvětluje 45 % variability 
pachtovného.  

Druhým nejvýznamnějším vlivem na variabilitu pachtovného je výměra propachtované 
půdy. Výměra propachtované půdy ovlivňuje poptávkovou křivku pachtovného, kdy s jejím 
růstem dochází k posunu poptávkové křivky doprava nahoru. Ukazatel vysvětluje přímo 4 % 
variability pachtovného, spolu s zprostředkovanými vlivy celkem 7,1 %, kdy interakce 
s cenou půdy vysvětluje 5 %. Podíl propachtované půdy působí na úroveň pachtovného 
záporně, s každým procentním bodem se pachtovné sníží o téměř 13 Kč/ha. Pokud bychom 
pominuli ostatní faktory, pachtovné při konstantní výměře vlastní půdy by mělo v závislosti na 
výměře propachtované půdy tvar konvexní U-křivky.  

Ukazatele odlehlosti (atraktivity) obvykle silně působí na tržní ceny půdy pro 
nezemědělské využití a nepůsobí na tržní ceny (a přeneseně na pachtovné) půdy pro využití 
zemědělské. Překvapující je proto významnost ukazatele vzdálenosti do okresního města, 
kde s každým km klesne pachtovné o téměř 15 Kč/ha. Ukazatel pak přímo přispívá 
k vysvětlení variability pachtovného 3,9 %, a 6,1 % včetně zprostředkovaných efektů. Objem 
přijatých provozních subvencí na ha zemědělské půdy přímo vysvětluje 5,2 % variability 
pachtovného. Zprostředkované efekty jsou záporné, silně působí negativní korelace mezi 
dotacemi a cenou půdy (−6 %). 

 

 

 

307



Tab. 2: Lineární regresní model 
Ukazatel b* b p 
Regresní konstanta 1041,8 0,108
Úřední cena [Kč/m2] 0,6693 147,75 < 0,001
Provozní dotace / výměra ZP [Kč/ha] 0,2270 0,0702 0,017
Výměra propachtované půdy [ha] 0,1995 0,1431 0,030
Podíl propachtované půdy −0,2175 −1291,9 0,015
Vzdálenost do okresního města [km] −0,1982 −14,778 0,025
Zdroj: Vlastní výpočty 

 

Shrnutí 
Z analýzy pachtovného vyplývá, že na jeho úroveň má rozhodující vliv cena půdy. Mezi 

další faktory, které na pachtovné významně působí patří výměra a podíl připachtované půdy, 
objem přijatých dotací a vzdálenost do okresního města. Těchto pět faktorů společně 
vysvětluje 59 % variability pachtovného, z toho cena půdy ovlivňuje variabilitu 
z 44,8 procentních bodů, výměra propachtované půdy z 7,1 p. b. a vzdálenost do okresního 
města z 6,1 p. b.  

Při vyjednávání o výši pachtovného smluvní strany z velké míry jako základ využívají 
právě úřední cenu, která odráží bonitu půdy. Průměrná výše pachtovného pak činí 2,5 % 
úřední ceny půdy ročně.  

Poděkování  
Tento článek vznikl jako dílčí výstup výzkumného projektu Národní agentury pro 

zemědělský výzkum QH82162 „Možnosti defragmentace vlastnictví zemědělské půdy“. 
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