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Human Development Index as a key factor for international 
trade in the development of Sub Saharan Africa 

Emmanuel Kofi Ankomah, Raymond Kofi Adjei 

Abstract 

This paper examines the impacts of international trade on the economic development of Sub-
Saharan Africa (SSA). Trade balance is used as a proxy for international trade whereas the 
Human Development Index is used as a proxy for economic development. Analysis of trade 
balance as a percentage of Gross Domestic Product (GDP) and Human Development Index 
(HDI) as presented in the World Bank Data Bank and the United Nations report respectively 
indicated that there is not enough evidence to support the argument that positive linear 
relationship exists between international trade and economic development. Using a low 
confidence level and a corresponding significance for further analysis showed a weak positive 
association between international trade and economic development. The regression 
coefficient, being closer to 0, suggests that the impacts that international trade has on 
economic development in Sub-Sharan Africa is insignificant. 

 

Keywords: interdependent, development, impacts, trade, Sub-Saharan, globalization, 
production 

 

Introduction  

Academic researchers within the field of international trade and economics frequently research 
into cross-country transactions to understand the nature as well as the possible advantages 
and disadvantages of international trade (Vijayasri, 2013). International trade in the Sub-
Saharan African region involves the outflow of agriculture produce ( Food and Agriculture 
Organization of the United Nations, 2008) out of the region and the inflow of manufactured 
products from the developed trading partners (Bbaale & Mutenyo, 2011). Smith asserted that 
the flow of goods and services, and factors of production are the real movements that fall under 
international trade (Smith, 2013). The development of globalization has changed the world, 
making countries interdependent on one another ( (Petersen & Jungbluth, 2018)) with 
international trade as an indispensable aspect of life because every nation produces different 
products based on the available resources. It has become in important for countries to get 
involved in international trade. 

 

On the other hand, international trade is likely to bring poor economic gains if the principles 
are not followed. Evidence of which is more glaring in the developing countries of the Sub 
Saharan African region due to lack of proper agreements and arrangements in the application 
of the trading principles. International trade in itself has changed in response to the changing 
trends and regulations of trade agreements. Sawyer makes a reference to the fact that 
international trade policy exists because countries trade with one another (Sawyer, 2017). The 
intentions of trading are to bring benefits to the trading partners.  

 

Balassa (1967) suggested that the principles and policies of international trade are essential 
prelude to it success much in the same way as Kravis (1971) pointed out that economies of 
scale played an important role in the post-war industrial countries. Ohlin (1933) asserts that 
large-scale production is a major factor in trade between countries. Krugman (1994) agues 
that economies of scale provide an alternative to differences in factor endowments and 
technology provides differences in economies of scope which explain the need for international 
trade. 
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The substantial issue with international trade that we interrogate in this paper is the impacts 
that international trade has on the economies of developing countries in the Sub-Saharan 
Region of Africa. 

 

Undoubtedly, international trade agreements and policies have enormous positive impacts 
especially on the economies of the industrialised countries.  Looking at the relationship 
between trade and investment, Büthe and Milner (2008) pointed out that the International 
Trade Agreement and Preferential Trade Agreements provide mechanisms for commitments 
to investors and their assets, thus increasing investment. These international commitments 
are more credible than domestic policy choices, because defaulting on them goes with the 
payment of a high-price.  

 

Though, international trade has lots of benefits on economies, there are some shortcomings. 
Its impacts on economic development differ from one country to another. The developing 
nations are the ones most affected negatively. Sub-Saharan Africa suffers from the impacts of 
international trade more than their developed trading partners.  

 

The concept of gains from international trade comes from the theory of comparative advantage. 
The gains from international trading is seen when there is an improvement in national welfare. 
According to Gillis et al. (1987) the greater the difference in the capital that provides income 
for institution in the countries, the higher the gains. Trade brings the possibility for countries to 
use surplus resources to export what is not needed at home and to import goods and services 
that are lacking at home. It is a vehicle for the exchange of real capital goods between rich and 
poor countries. 

 

Salvatore (2012) indicates that with trade, each nation can specialize in producing the 
commodity of its comparative advantage and exchange part of its output for the commodity of 
its comparative disadvantage from the other nation. With this exchange, both nations will end 
up consuming more of both commodities than without trade. With complete specialization, the 
equilibrium-relative commodity prices will be between the pre-trade relative commodity prices 
prevailing in each nation. 

 

International trade is important to many developed countries so much so that they will do 
whatever it takes to break all barriers. In 2009, a Trade Representative of the U. S. government 
came up with measures to remove all forms of barriers to international trade. They declared to 
enhance, strengthen, track, and report on sanitary and phytosanitary measures and standards-
related measures that are inconsistent with international trade obligations. They were 
determined to remove measures that are discriminatory, unnecessary and practices that limit 
U.S. goods from being sold abroad (United State Trade Representatative, 2009). International 
trade is a major element of external economic relations that foster economic support between 
countries in today’s global world (Palat et al., 2013). 

 

It is a generally accepted proposition that, the gains for each nation participating in international 
trade almost always exceed the aggregate costs incurred. Nevertheless, the costs and benefits 
of international trade accrued to developing and the developed countries are not uniformly 
distributed. Developing countries usually face large negative trade balances as compared the 
developed countries. Whenever, there is the expansion of trading opportunities, whether by a 
reduction of domestic trade barriers or by an increase in the sum of other nations participation, 
it creates winners and losers (Davidson & Matusz, 2004). Sub-Saharan Africa, as a region 
endowed with diverse raw material, which is engaged mainly in the production of primary 
commodities for export, is no stranger to the wins and losses that accompany international 
trade. Whale (1932) describes how countries seeks to regulate international trade primarily to 
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their advantage. The question that necessarily follows, however, is whether the benefits of 
international trade outweigh the costs or vice versa and more so in the context of Sub-Saharan 
Africa. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

The data and analytical methods presented in this paper is based on the thesis ‘‘International 
Trade Impacts on Economic Development in Sub-Saharan Africa’’ (Adjei, 2018). The methods 
used include a model for sampling and characterization of data as well as a linear regression 
model for the data analysis. 

 

All countries that belong to the region of Sub-Saharan Africa were listed in Excel spreadsheet, 
and a sample of 30 were selected out of the total of 49 countries using the randomization 
function “=RAND” which is a fair representation of the region. All the country was not used in 
the study due to lack of up-to-date data. The 30 countries selected were the only countries that 
had all the required information needed for the period under investigation, and the 
randomization function was applied to show that though the names of some countries were 
missing 30 countries are more than adequate for our results acceptable. In the case where a 
country selected lacks up-to-date data, the process is repeated to substitute that country to 
ensure that the sample accurately reflects the region and follows the Central Limit Theorem 
that the distribution of mean �̅� is Normal if the sample size, n is large which approximate �̅� to 
be normally distributed. This implies that the sampling distribution of the sample mean will be 
approximately normal.  

 

The values for HDI variable, were sampled for each of the 30 countries covering the period of 
2006 to 2015. This covers a span of 10-year period in order to have a reasonable analytical 
basis. The mean of the HDI values for each country were then calculated and standardized. 
The dependent variable for the study is the mean HDI values cutting across the selected 
countries. The values were collected as secondary data from the UNDP’s Human 
Development Report shown in Table 3 of the Appendix.  

 

Balance of Trade (BOT) as a percentage of GDP is used as a proxy for international trade in 
this paper primarily because a country’s trade balance is the most important component of 
their current account. This data is referenced in Table 4 of the Appendix as derived from 
UNCTAD and World Bank. 

 

Descriptive statistics was used for analysis to compose Q-Q plots, and a numerical descriptive 
table. Also, inference procedures for bivariate data with t-test for linear regression is used to 
establish the relative outcome of international trade and economic development in Sub-
Saharan Africa.  

 

The true regression equation is given as: 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽1 𝑋 + 𝜖  

The parameter 𝛽0 is the Y intercept. 𝛽1 is the rate of change parameter. ϵ represents the error 
term. The null and alternative hypotheses are given as:  

H0: 𝛽1 = 0 

H1: β1 ≠ 0 

Where β1 = 0, then the null hypothesis holds true and we can say that there is no linear 
relationship between the response variable Human Development Index (HDI) and Trade 
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balance as a percentage of GDP. In the case where β1 ≠ 0, then there is a linear relationship 
between the variable (HDI) and the explanatory Trade Balance as a percentage of GDP.  

RESULTS AND DISCUSSION 

We assess the plausibility of the data by constructing Q-Q plots, shown below as Figure 1 and 
Figure 2 for trade balance as a percentage of GDP and HDI respectively. The Q-Q plots 
indicate that the data follows a normal distribution pattern for both variables though Balance of 
Trade as percentage of GDP is slightly left-skewed while HDI seem to be right-skewed.  

 

           

Figure 1: Balance of trade as a percentage of GDP        Figure 2: QQ Plot on HDI 

 

The numerical descriptive statistics in Table 1 depicts the mean, median, standard deviation 
and the variance for the Balance of Trade (BoT) and the Human Development Index (HDI) 
based on the sample of countries selected. The mean trade balance for Sub-Saharan Africa, 
�̅�1 is shown as -15.317.  

 

There is a large difference in the trade balance of the individual countries selected. The 
smallest (Minimum) figure in the sample is -118.703; while the highest (Maximum) figure is 
23.073. The standard deviation, S1, which is shown as 24.255 is relatively large.  

 

From Table 1, the mean value of HDI, �̅�2 is stated as 0.491 and its corresponding standard 
deviation, S2 is 0.101. Based on the statistics, the HDI values appear to be more uniformly 
distributed across the sample than the trade balance as a percentage of GDP. With the mean 
HDI value, �̅�2, being 0.491 and the corresponding standard deviation, S2, stated as 0.101, we 
have proof that the data in this regard is more uniformly distributed, taking the minimum and 
maximum values into account.  

 

Since the mean of Balance of Trade (as a percentage of GDP) is a negative figure, it turns to 
be smaller than the mean of the HDI. The standard deviation of HDI is, however, smaller than 
the standard deviation of BOT as a percentage of GDP. 
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Table 1: Numerical Descriptive Statistics Table 

  BOT (% of GDP) HDI 

Mean  �̅�1= -15.317 �̅�2= 0.491 

Standard Deviation S1= 24.255 S2= 0.101 

Variance 588.319 0.010 

Minimum -118.703 0.325 

Q1 -20.558 0.440 

Median -12.226 0.470 

Q3 -4.413 0.503 

Maximum 23.073 0.752 

Sample Size n1= 30 n2=30 

 

To run a hypothesis test and a confidence interval using linear regression, we first check the 
linear relationship between HDI and BOT (% of GDP). This can be done by plotting a scatter 
plot and a residual plot. The scatter plot will be a visual description. This will be followed by 
checking the normality of the error term by using a Q-Q plot of the residuals. We will then 
determine if the variance of the error term is constant by using the same Q-Q plot of the 
residuals.     

 

The scatter plot below shows a weak positive relationship between HDI and BOT (% of GDP). 
This is visually noticeable because the regression of trendline is closer to 0. Generally, the 
correlation coefficient is always between −1 and 1. If there is a strong positive association, the 
correlation coefficient will be close to 1. If the correlation coefficient is positive but relatively 
close to 0, we say there is a weak positive association in the data. With the sample data 
revealing a correlation coefficient closer to 0, we can conclude that an increase in BOT (% of 
GDP) will result in an increase in HDI, howbeit a very weak increase. This is a weak positive 
association. The statistical procedures provide evidence of a linear relationship as represented 
on the scatter plot in Figure 3. This suggests a positive association between international trade 
and economic development. In Figure 4, the scatter plot shows a residual plot with random 
scatter, which has no clear pattern. Since there are no outliers in the residual plot, the error 
term can be considered normally distributed, indicating linear relationship. The correlation 
visible in the scatterplot reveals a coefficient that is positive but closer to 0. This immediately 
suggests a weak correlation between international trade and economic development. The 
visual description suggests a correlation between the two variables, which is weak one. 

 

 

Figure 3: Scatter Plot of BOT (% of GDP) vs. HDI 
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The residual for the observation is given as the difference between the observed value of Y 
(HDI) and the value that would have been predicted by the regression line (Jain, 2010). With 
the given equation above, the residual is calculated for each data point. This returns one 
residual for each observation in the dataset. A residual plot is needed in order to understand 
the information presented in the residuals (Statwing, 2016). The residual plot is a scatterplot 
where the X-axis shows the independent variable (BOT as a percentage of GDP) and the Y-
axis presents the residuals for each value of X as shown in figure 4 Below. 

 

 

Figure 4: Residual Plot 

 

This residual plot shows a random scatter. There is no clear pattern in the data, and there 
seems to be no curvature. This suggests that linear regression is appropriate for the analysis 
as the residual plot shows no patterns and consists of random scatter. 

 

Also, figure 4 does not appear to have a megaphone shape or a curvature apparent in the 
residuals. The plot shows no obvious pattern in the data, but random scatter. This also 
suggests that linear regression is appropriate for this study. It as well suggests that the 
variance of the error terms is constant for all values of X.  

 

Additionally, Figure 4 does not show any visible outliers. This suggests that the error terms are 
normally distributed. Hence we can continue with the test. This should similarly be evident in 
the Q-Q plot of the residuals. 

 

The normality of the distribution is evaluated using the Q-Q plot. Figure 5 is a simple Q-Q plot 
of the residuals. As a rule of thumb, if the points in the Q-Q plot are close to the line, then we 
conclude that the residuals are normally distributed. The points in figure 5 are visibly close to 
the line, showing no evidence of non-normality in the residuals. Hence, the residuals are 
normally distributed.  
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Figure 5: Q-Q Plot - Unstandardized Residuals 

The test statistic follows a 𝑡-distribution and the test is being conducted for the slope (𝑏1). The 
information related to the slope is specified in the second row of table 2 (coefficients table), 
which is labelled "Slope (b1).”  

Table 2: Coefficients 

 

  Unstandardized      
Coefficients 

  

Model b Std. Error t P-value 

Y-Int (b0) 0.510 0.021 
  

Slope (b1) 0.001 0.001 1.597 0.121578892 

 

From the second row, we find the value of t is given as: 

𝑡 = 1.597 

Although this is a low value for t, it still suggests that there is some evidence supporting the null hypothesis. 

The P-Value given in the coefficients table for the slope (b1) is: P-value = 0.121578892.  

∴ If α = 0.05 and P-value = 0.121578892, then P-value = 0.121578892 > 0.05 = α. 

The hypothesis test reveals that at a high confidence level of 0.95 there is insufficient evidence 
to establish a linear relationship between international trade and economic development. This 
is true at a p-value of 0.121578892. It implies there is not enough grounds to establish a direct 
link between international trade and economic development where we could say that an 
increase in international trade will result in an increase in economic development.  

 

On the contrary, when the confidence level is reduced to 87% or lower, the p-value becomes 
less than the corresponding level of significance. At this point there is enough evidence to 
suggest that international trade has a direct link with economic development and that an 
increase in international trade can result in economic development. However, the linear 
relationship established in this case is rather low, indicating a resultant low impact. Since the 
low regression coefficient, r, being 0.289, is closer to 0, we can say that there is a weak positive 
association between international trade and economic development. With the reduced 
confidence level, an increase in international trade will only result in a slight and insignificant 
increase in economic development.  
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To demonstrate this, we look at the predicted values using the slope, b1. The slope is given in 
table 2 as b1 = 0.001. This means that, as international trade increases by 1 unit, economic 
development increases by 0.001. Consider that the prediction equation as: 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙: 𝑌 − �̂� = 𝑌 − (𝑏0 + 𝑏1𝑋) 

 

In conclusion, we fail to reject the null hypothesis, since the P-value is greater than the level 
of significance. Therefore, there is insufficient evidence to suggest that there is a linear 
relationship between BOT (% of GDP) and HDI. This translates into the broader aim of this 
paper which is to determine if there is a relationship between international trade and economic 
development in Sub-Saharan Africa (Razafimahefa & Shigeyuki, 2007). We can therefore 
safely conclude that there is no direct linear relationship (Overseas Development Institute, 
2019). It was appropriate to conduct this analysis since the requirements for simple linear 
regression were satisfied. However, with a 95% confidence level, we observe that the visual 
tests indicate a weak relationship. We can say that there is less sufficient evidence to conclude 
that there is an actual linear relationship based on the t-test for linear regression at 95% 
confidence level which is appropriate because it corresponds to a smaller significance level, 
𝛼. This makes for a higher reliability in terms of the test results for the purpose of data analysis. 

 

In the case where the confidence level is measured at 0.87 and the corresponding significance 
level is measured at 𝛼 = 0.13 or more, that is the point that null hypothesis will be rejected 
because the p-value will be less than the level of significance. In such a case, we can establish 
a weak positive association between international trade and economic development. It is only 
then that it will be necessary to fulfill an additional objective of this research and to answer an 
additional research question, which is to analyze what impacts that international trade has on 
economic development. To do this, we will look at the magnitude of the linear relationship that 
exists between the two variables using the Model Summary table below.  

      

                                                         Table 3: Model Summary 

Model r r-squared St. Error of the Estimate 

1 0.289 0.083 0.099 

 

A correlation coefficient is used to measure the magnitude and direction of a linear relationship. 
The coefficient of correlation is indicated as r in the table above. This is computed as: 

 
𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 ∗ 𝑆𝑦

𝑆𝑥 ∗ 𝑆𝑦
 

Where covariance, as derived from Excel, is 0.710836163, Standard deviation of Y (𝑆𝑦) is 

0.101, and standard deviation of X, (𝑆𝑥) is 24.255.  

 

Therefore, 𝑟 =
0.710836163 ∗ 0.101

24.255 ∗ 0.101
= 0.289 

 

With a regression coefficient, r = 0.289, we can safely conclude that there is a positive but 
weak linear relationship between international trade and economic development.  

 

The coefficient of determination is given in the table as r-squared.  

 

For our data, 𝑟2 = 0.2892 = 0.083. 
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This figure simply indicates that 8.3% of the model is explained while the other 91.7% is 
unexplained. The standard error of the estimate is given in the table as 0.099. It is measured 
as: 

𝜎𝑒𝑠𝑡 = √
∑(𝑌−𝑌′)2

𝑛−2
. 

Generally, smaller values are better because it indicates that the observations are closer to 
the fitted line. A standard error of 0.099 for this model indicates that the average distance of 
the data points from the fitted line is 9.9%. This is a low standard error and suggests low 
sampling variations.  

 

Conclusion 

To conclude, the results from our analysis show that a lower confidence level reveals sufficient 
evidence that there is a linear relationship between International trade and economic 
development. The regression coefficient then reveals that there is a weak positive association. 
However, a strong confidence level reveals a lesser sufficient evidence to prove a linear 
relationship between international trade and economic development in Sub-Saharan Africa. 
Nevertheless, the 95% confidence level with the significance level at 5% collaborates the 
results below 95% which is rather more appropriate and reliable for data analysis. As such, we 
conclude that international trade does not necessarily influence economic development in Sub-
Saharan Africa. 
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Appendix 

Table 4: Sampled HDI Values 

 

Source: UNDP 

Sample 

Number(n)

Country

Mean 

HDI 

Value 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Lesotho 0.44 0.447 0.453 0.464 0.469 0.479 0.484 0.491 0.495 0.497 0.472

2 Zimbabwe 0.414 0.421 0.419 0.436 0.452 0.464 0.488 0.498 0.507 0.516 0.461

3 Nigeria 0.477 0.481 0.487 0.492 0.500 0.507 0.514 0.521 0.525 0.527 0.503

4 Angola 0.454 0.468 0.48 0.488 0.495 0.508 0.523 0.527 0.531 0.533 0.501

5 Niger 0.293 0.298 0.307 0.312 0.323 0.331 0.341 0.345 0.351 0.353 0.325

6 Gabon 0.645 0.651 0.652 0.66 0.664 0.669 0.678 0.687 0.694 0.697 0.670

7 Senegal 0.425 0.435 0.444 0.449 0.455 0.463 0.474 0.483 0.491 0.494 0.461

8 Central African Republic0.33 0.338 0.345 0.352 0.361 0.366 0.370 0.345 0.347 0.352 0.351

9 Mozambique 0.36 0.372 0.382 0.39 0.397 0.400 0.405 0.409 0.414 0.418 0.395

10 Namibia 0.578 0.589 0.598 0.604 0.612 0.619 0.625 0.632 0.637 0.640 0.613

11 Liberia 0.383 0.394 0.4 0.403 0.406 0.416 0.419 0.425 0.427 0.427 0.410

12 Madagascar 0.483 0.491 0.5 0.503 0.504 0.506 0.508 0.509 0.511 0.512 0.503

13 South Africa 0.612 0.616 0.622 0.63 0.638 0.644 0.652 0.660 0.665 0.666 0.641

14 Gambia 0.42 0.426 0.434 0.439 0.441 0.440 0.445 0.449 0.450 0.452 0.440

15 Djibouti 0.416 0.427 0.436 0.441 0.451 0.460 0.464 0.467 0.470 0.473 0.450

16 Tanzania 0.457 0.468 0.478 0.488 0.498 0.504 0.513 0.512 0.519 0.531 0.497

17 Cape Verde 0.602 0.615 0.621 0.627 0.632 0.636 0.643 0.643 0.646 0.648 0.631

18 Cameroon 0.456 0.466 0.473 0.48 0.486 0.496 0.501 0.507 0.514 0.518 0.490

19 Chad 0.306 0.338 0.343 0.36 0.370 0.381 0.387 0.390 0.394 0.396 0.366

20 Mauritius 0.72 0.728 0.734 0.74 0.748 0.756 0.765 0.769 0.779 0.781 0.752

21 Ivory Coast 0.418 0.423 0.431 0.436 0.441 0.444 0.452 0.459 0.466 0.474 0.444

22 Malawi 0.387 0.4 0.415 0.43 0.444 0.454 0.459 0.466 0.473 0.476 0.440

23 Guinea-Bissau 0.394 0.398 0.401 0.405 0.410 0.416 0.415 0.419 0.421 0.424 0.410

24 Togo 0.443 0.441 0.442 0.449 0.457 0.464 0.470 0.475 0.484 0.487 0.461

25 Mauritania 0.475 0.475 0.476 0.484 0.487 0.491 0.501 0.509 0.513 0.513 0.493

26 Uganda 0.442 0.453 0.464 0.473 0.477 0.477 0.478 0.483 0.488 0.493 0.473

27 Mali 0.363 0.36 0.385 0.396 0.404 0.411 0.421 0.430 0.438 0.442 0.405

28 Sudan 0.44 0.444 0.456 0.461 0.463 0.468 0.478 0.485 0.488 0.490 0.467

29 Botswana 0.63 0.646 0.661 0.669 0.678 0.687 0.693 0.697 0.698 0.698 0.676

30 Kenya 0.494 0.506 0.514 0.523 0.530 0.536 0.541 0.546 0.550 0.555 0.530

HDI VALUES
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Table 5: Sampled BOT (% of GDP) Values 

 

Source: UNCTAD & World Bank 
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Emmanuel Kofi Ankomah, Department of Regional Development, Faculty of Regional 
Development and International Studies, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 
Brno, Czech Republic, e-mail: qqankoma@mendelu.cz. (Correspondent author) 

 

Raymond Kofi Adjei, Department of Business Economics and Management, Faculty of 
Business and Economics, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech 
Republic, e-mail: adjeiray92@gmail.com 

 

  

Sample 

Number(n)

Country

Mean 

Trade 

Balance

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Lesotho -60.1709 -55.4559 -53.6799 -66.4159 -62.312 -50.956 -63.176 -54.515 -49.432 -46.016 -56.213

2 Zimbabwe -10.9084 -8.60211 -26.5881 -26.3669 -28.562 -36.158 -28.805 -28.924 -25.935 -21.795 -24.264

3 Nigeria 9.972409 7.789542 7.11688 3.268968 3.210 2.812 3.829 4.421 -0.325 -4.727 3.737

4 Angola 30.10262 28.19558 23.85614 -0.54056 19.130 21.598 20.324 14.753 5.019 -3.067 15.937

5 Niger -14.3887 -13.7408 -17.8851 -27.6779 -28.517 -28.408 -18.782 -17.229 -18.790 -23.157 -20.858

6 Gabon - - - - 28.877 25.090 25.274 27.884 21.139 10.172 23.073

7 Senegal -17.5265 -22.4565 -26.3159 -18.2992 -16.971 -20.020 -24.048 -23.405 -21.597 -16.609 -20.725

8 Central African Republic-7.38857 -8.96467 -12.1478 -11.7504 -14.355 -10.634 -11.183 -9.762 -24.610 -14.073 -12.487

9 Mozambique-7.47945 -8.50688 -12.1811 -15.6479 -21.154 -31.482 -50.790 -47.542 -41.079 -43.673 -27.954

10 Namibia 2.541223 -1.0661 -11.6613 -16.2404 -13.806 -14.785 -15.861 -19.172 -24.663 -29.668 -14.438

11 Liberia -150.199 -127.549 -126.671 -109.463 -109.783 -135.158 - - -115.659 -75.140 -118.703

12 Madagascar-9.65668 -12.242 -19.3713 -20.353 -12.115 -9.102 -8.599 -7.027 -3.885 -2.963 -10.531

13 South Africa-1.71863 -1.33215 -1.66401 0.378435 1.234 0.782 -1.452 -2.392 -1.733 -1.001 -0.890

14 Gambia -17.6083 -13.0239 -3.80847 -7.11956 -5.078 -12.553 -13.104 -11.247 -20.881 -19.967 -12.439

15 Djibouti -15.3985 -32.3658 -34.6177 -17.6558 -6.763 -22.049 -21.274 -20.039 -23.358 -31.574 -22.509

16 Cameroon 1.093798 1.522164 -2.72108 -3.53667 -2.921 -2.397 -2.661 -2.526 -3.080 -3.407 -2.063

17 Cape Verde-26.3015 -30.8496 -26.382 -29.7735 -29.070 -31.744 -24.285 -17.139 -18.365 -16.655 -25.056

18 Ethiopia -20.7466 -22.7506 -24.4704 -20.4633 -20.319 -19.305 -19.367 -14.754 -18.900 -19.497 -20.057

19 Chad 0.008359 4.214281 7.849712 -11.3915 - - -4.522 -8.915 -14.203 -14.494 -5.182

20 Mauritius -10.3223 -9.5944 -13.7944 -10.2279 -11.786 -13.556 -12.779 -14.050 -12.243 -10.790 -11.914

21 Ivory Coast 9.522265 4.824628 6.726465 10.06343 6.569 14.087 1.764 0.414 2.237 0.570 5.678

22 Malawi -13.3663 -14.9047 -18.4631 -14.3764 -20.401 -15.967 -20.497 -29.946 -23.000 -13.665 -18.459

23 Guinea-Bissau-15.0478 -13.7517 -12.9614 -16.2604 -15.139 -5.214 -10.232 -7.567 -11.438 -4.882 -11.249

24 Togo -16.2648 -17.4692 -16.0329 -14.6569 -15.636 -20.973 -14.169 -20.012 -18.167 -22.062 -17.544

25 Mauritania -3.94634 -18.5089 -19.4614 -14.7039 -7.278 -6.815 -25.980 -21.381 -24.877 -19.945 -16.290

26 Uganda -11.2269 -10.3782 -12.6997 -9.96009 -13.840 -14.370 -11.533 -9.394 -11.003 -11.282 -11.569

27 Mali -4.14763 -8.46704 -12.3649 -6.71723 -12.253 -8.093 -4.883 -14.929 -15.482 -15.626 -10.296

28 Sudan -8.17425 -1.70594 2.074365 -4.04742 0.104 -1.653 -8.252 -7.369 -5.997 -6.545 -4.157

29 Botswana 19.08617 11.70003 -2.66859 -12.2992 -7.856 -4.094 -13.889 1.471 8.007 -0.346 -0.089

30 Kenya -8.64275 -9.5447 -11.9131 -10.6506 -11.651 -15.481 -13.974 -14.058 -14.181 -10.027 -12.013

Goods and services (BPM6): Trade balance indicators (% of GDP), annual, 2006-2015

mailto:qqankoma@mendelu.cz
mailto:adjeiray92@gmail.com
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Komparácia cien a ich vývoj vo vybranom 
poľnohospodárskom podniku  

Price comparison and their development in the selected 
agricultural company 

Lukáš Both, Dávid Červený, Filip Valentíni 

Abstrakt 

Cieľom každého poľnohospodárskeho podniku je produkcia kvalitných produktov rastlinnej 
i živočíšnej výroby pri dosahovaní určitého zisku. Pre dosiahnutie tohto cieľa je potrebné 
stanoviť takú cenu produktov, ktorá pokryje všetky náklady na výrobu a zabezpečí určitú 
úroveň zisku. Cieľom príspevku je na základe internej dokumentácie stanoviť priemerné ceny 
agrárnych komodít v podniku a komparovať ich s priemernými cenami komodít na Slovensku. 

 

Kľúčové slová:  

ceny, produkcia, rastlinná výroba, tržby, živočíšna výroba. 

 

1 Úvod 

Jednou z najdôležitejších potrieb človeka je prísun potravy. Na začiatku vertikály výroby 
potravín sú producenti, teda poľnohospodárske podniky, ktoré pestujú plodiny a chovajú 
dobytok. Predkladaný článok analyzuje ceny jednotlivých komodít vo vybranom podniku.  

Kita, J. (2002) definuje cenu ako peňažné vyjadrenie hodnoty produktu. Je pre podnikateľský 
subjekt dôležitou informáciou o situácii na trhu, kritériom a podnetom pre ďalšie zameranie 
činnosti podniku. Kľúčovou úlohou pri obchodovaní je rozhodovanie o cene. Kretter A. a kol. 
(2008) uvádzajú, že cena je nástrojom, ktorý umožňuje podnikateľskému subjektu dosiahnuť 
potrebnú efektívnosť. Zároveň však významne ovplyvňuje dopyt potencionálnych zákazníkov 
a správanie sa konkurencie, ktorá sa snaží získať zákazníkov rôznymi spôsobmi. Preto je 
dôležité, aby podniky stanovili vhodnú úroveň cien.  Bielik a kol. (2001) uvádzajú, že vo 
vertikálnom procese možno členiť ceny na ceny výrobcov, ceny spracovateľov 
a maloobchodné ceny. Ceny v podstate ovplyvňuje ponuka a dopyt na trhu, ale aj úroveň 
nákladov, kúpyschopnosť obyvateľstva, ale aj ďalšie faktory. 

 

2 Materiál a použité metódy 

Údajovú základňu pre stanovenie ceny jednotlivých komodít tvorila interná dokumentácia 
vybraného poľnohospodárskeho podniku. Vo výkaze ziskov a strát sú uvedené celkové tržby 
za predaj vlastných výrobkov a služieb. V podrobnejšej dokumentácii sú uvedené tržby za 
jednotlivé komodity. Vo výročných správach sú uvedené okrem osevných a chovných 
postupov aj objemy produkcie a objemy predaja jednotlivých komodít. Mlieku je venovaná 
osobitná pozornosť.  

 

Charakteristika vybraného poľnohospodárskeho podniku 

Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 
20.12.1972 zlúčením z pôvodných deviatich družstiev, bolo zvolené predstavenstvo, prijaté 
stanovy a zapísané do Obchodného registra dňa 1.1.1973.  Zahŕňa obce Čab, Sila, Nové 
Sady, Malé Zálužie, Kapince, Výčapky, Suľany a Šurianky. Hospodári na rozhraní okresov 
Nitra, Topoľčany a Hlohovec v suchej oblasti s nepravidelnými zrážkami. Zrážkovú clonu 
vytvára od juhovýchodu pohorie Tríbeč a od severozápadu Považský Inovec. Výmera ornej 
pôdy je 4 650 ha a zamestnáva 175 zamestnancov. (Boltižiar - Chrastina, 2006). 
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3 Výsledky a diskusia 

3.1 Ceny komodít 

Na základe údajov z interných dokladov družstva, teda objemu výroby a tržieb z predaja za 
jednotlivé objemy a použitím metodického vzorca je možné zistiť priemerné medziročné ceny 
jednotlivých komodít rastlinnej i živočíšnej výroby, ktoré sú zachytené v tabuľke 1. V rokoch 
označených pomlčkou, družstvo túto plodinu nepestovalo. 

 

Tabuľka 1 Medziročné ceny skúmaných komodít družstva v €/tonu 

Produkt1 2012 2013 2014 2015 2016 

Pšenica ozimná 206,70 171,31 164,92 168,49 142,74 

Pšenica potravinárska -. - - - 161,01 

Jačmeň jarný 211,09 220,03 162,47 165,19 164,89 

Jačmeň sladovnícky - - - 171,17 170,41 

Kukurica na zrno 176,84 131,14 110,75 110,97 133,24 

Repka ozimná 488,53 394,12 356,68 368,83 381,05 

Slnečnica 459,36 305,04 244,01 - 315,56 

Cukrová repa 43,11 40,36 32,11 29,40 28,19 

Hovädzí dobytok 1 409,88 1 405,14 1 944,81 1 353,84 1 366,13 

Ošípané 1 381,67 1 361,08 1 262,36 1 164,54 1 233,70 

Zdroj: Vlastné výpočty 

Legend: 1.Product 

 

Pre komparáciu sme použili priemerné medziročné ceny skúmaných komodít na slovenskom 
trhu. Údaje pochádzajú zo Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve na Slovensku 2017 
a sú zachytené v tabuľke 2. 

 

Tabuľka 2 Medziročné priemerné ceny komodít na Slovensku v €/tonu 

Produkt1 2012 2013 2014 2015 2016 

Pšenica ozimná 181,2 158,98 133,95 133,70 116,33 

Pšenica potravinárska 205,4 174,4 155,26 152,74 12634 

Jačmeň jarný 194,5 193,66 156,13 140,97 130,11 

Jačmeň sladovnícky 216,8 201,7 178,62 160,49 149,39 

Kukurica na zrno 199,7 172,7 128,66 139,56 128,32 

Repka ozimná 484,0 369,8 335,00 359,53 356,73 

Slnečnica 416,0 324,0 278,02 343,41 323,98 

Cukrová repa 36,7 40,1 37,07 32,61 27,70 

Hovädzí dobytok 2216,30 2309,26 2293,54 2293,08 2259,41 

Ošípané 1787,3 1789,9 1638,8 1452,6 1512,3 

Zdroj: Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve na Slovensku 2017 

Legend: 1. Product 

  



21 

 

3.2 Komparácia a vývoj cien 

Rastlinná výroba 

Cena pšenice ozimnej v družstve bola počas celého obdobia vyššia v priemere o 19,5% ako 
je priemerná cena na trhu. Cena mala v prvom roku hodnotu 206,70 eur za tonu a následne 
počas sledovaného obdobia postupne klesala až na hodnotu 142,74 eur.  

Jačmeň jarný mal najvyššiu cenu v roku 2013  v hodnote 220,03 eur, čo predstavuje 
nadpriemer o 12,3%, potom cena klesla o 26% na sumu 162,47 eur a držala sa na tejto úrovni, 
stále však bola táto cena vyššia o 9% ako priemerná cena. Ceny jačmeňa a pšenice sú vyššie 
ako sú bežné ceny najmä vďaka dobrým dlhoročným odberateľským vzťahom. 

Cena kukurice bola v prvom roku 176,84 eur za tonu a v nasledujúcich rokoch poklesla 
medziročne o 17%. V porovnaní s bežnou cenou je nižšia v priemere o 12%.  

Cena repky ozimnej bola v prvom roku 488,53 eur (1% nadpriemer), v druhom roku bola už 
len 394,12 eur (6,4% nadpriemer), čo predstavoval pokles o 20 %, v nasledujúcich rokoch 
mala rastúci priebeh medziročne o 3,5%, v porovnaní s bežnou cenou bola cena družstva 
vyššia v priemere o 4,9%. 

Cena slnečnice bola v prvom roku na úrovni 459,36 eur (9,4% nadpriemer), v nasledujúcom 
roku cena poklesla na o 35% úroveň 305,04 eur (5,9% podpriemer) a v nasledujúcom roku 
opäť poklesla o 20 % na 244,01 eur (12,3% podpriemer). V roku 2015 sa slnečnica 
nepestovala a v roku 2016 bola cena na úrovni 315,56 eur (2,5% podpriemer). 

Cena cukrovej repy bola v prvom roku 43,11 eur (16,3% nadpriemer) a mala klesajúci priebeh 
počas celého sledovaného obdobia, s medziročným poklesom v priemere o 8% a pohybovala 
sa na úrovni priemernej ceny. 

Na grafe 1 sú zobrazené priebehy vývoja cien rozhodujúcich komodít rastlinnej výroby 
družstva. 

 

Graf 1 Vývoj cien produktov rastlinnej výroby 

 

Zdroj: Tabuľka 1 

 

Živočíšna výroba 

Cena hovädzieho mäsa sa pohybovala v prvých dvoch rokoch približne na rovnakej úrovni 
v sume 1 400 eur za tonu čo v porovnaní s priemernou cenou predstavuje nižšiu cenu 
o 26,4%., V roku 2014 vzrástla cena o 28% na hodnotu 1 944,81 eur, no stále išlo 
o podpriemer o 15%. V roku 2015 cena poklesla až na úroveň 1353,84 eur, čo je až o 40,9% 
menej ako priemerná cena. 

Cena bravčového mäsa bola v prvom roku 1 381,67 eur (22,7% podpriemer) a v nasledujúcich 
rokoch mala klesajúci priebeh medziročne o 5%, okrem posledného roka, kedy vzrástla na 
úroveň 1 233,70 eur za tonu. Aj priemerná cena medziročne klesala a v roku 2016 
predstavoval rozdiel oproti cene družstva už len 18%, 
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Z údajov je zrejmé že družstvo predáva hovädzie a bravčové mäso za nižšiu cenu ako je 
priemerná cena na Slovensku. Napriek tomuto faktu sú však ceny dlhodobo stabilné a to vďaka 
dobrým odberateľským vzťahom, ktoré družstvo má s lokálnymi spracovateľmi mäsa. 

Graf 2 jasne ukazuje medziročný vývoj cien hovädzieho a bravčového mäsa vo vybranom 
poľnohospodárskom družstve. 

 

Graf 2 Vývoj cien produktov živočíšnej výroby 

 
Zdroj: Tabuľka 1 

 

Mlieko 

Mlieku ako komodite je venovaná osobitná pozornosť, pretože má rozhodujúci podiel na 
celkových tržbách z predaja vlastných výrobkov. V tabuľke 3 sú zachytené údaje z interných 
dokumentov a vypočítané hodnoty ukazovateľov a taktiež priemerná medziročná cena mlieka 
podľa Správy o poľnohospodárstve a potravinárstve na Slovensku 2017. 

 

 

Tabuľka 3 Ukazovatele výroby mlieka 

Mlieko1 M
J2 2012 2013 2014 2015 2016 

Dojnice 
K

s 
609 651 725 640 753 

Produkcia  l 7 223 121 7 068 279 7 833 666 7 700 428 8 297 649 

Predaj  l 7 006 837 6 828 898 7 629 299 7 648 349 8 050 458 

Tržby € 2 204 242,22 2344 556,26 2 672 594,00 2 298 126,33 2 205 644,22 

Podiel na celkových 
tržbách 

% 32,16 28,79 32,1 30,31 27,78 

Cena za liter € 0,31 0,34 0,35 0,30 0,27 

Priemerná cena € 0,29 0,33 0,34 0,28 0,25 

Zdroj: Interná dokumentácia, vlastné výpočty 

Legend: 1. Milk 2. Unit of measure 

 

Z tabuľky 3 je evidentné, že družstvo napriek nepriaznivej situácii udržiava chov 
hovädzieho dobytka. Je možné sledovať nárast stavu dojníc. Družstvo zastáva názor, že 
likvidáciou chovu by museli rozpredať zvieratá, technológie a budovy, čo by bolo veľmi 
problematické a nákladné. Taktiež by museli prepustiť zamestnancov, ktorí tam pracujú celý 
život a už by si inde prácu nenašli. Ako bolo uvedené, živočíšna výroba je v strate a túto 
stratu pokrýva zisk z rastlinnej výroby a to aj napriek faktu, že predaj mlieka sa podieľa až 
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30% na celkových tržbách. Družstvo má exkluzívnu odberateľskú zmluvu s mliekarňou Milsy, 
ktorá na základe dlhoročnej spolupráce vytvára výhodné podmienky. To potvrdzuje aj 
predajná cena, ktorá je relatívne stála. Vďaka tomu je možné sledovať na vývoji ceny mlieka, 
že vo väčšine rokov má družstvo vyššie ceny ako je priemerná cena mlieka na trhu a je relatívne 

stabilná. 

4 Záver 

Analýzou cien rastlinnej výroby boli identifikované plodiny s najväčším podielom na celkových 
tržbách, a to pšenica ozimná, repka ozimná a cukrová repa. Ceny produktov rastlinnej výroby 
majú kolísavý charakter. Vo všeobecnosti je možné konštatovať že v počiatočných rokoch 
sledovaného obdobia ceny klesali a ku koncu sledovaného obdobia mierne rástli. Pri 
komparácii s priemernými cenami na  komoditnom trhu, družstvo väčšinu produktov predáva 
za cenný vyššie od priemerných a to vďaka prvotriednej kvalite produkcie a dobrým 
odberateľským vzťahom.  

Ceny produktov živočíšnej výrobe majú stabilnejší vývojový priebeh vďaka dlhoročným 
vzťahom s odberateľmi. Ceny hovädzieho a bravčového mäsa sú relatívne nízko pod 
národnými priemernými cenami, no sú relatívne stabilné. Za vyššiu cenu ako priemernú však 
družstvo predáva mlieko, ktorého cenový vývoj je taktiež stabilný vďaka exkluzívnemu 
dlhoročnému odberateľovi. Mlieko podieľa na tržbách takmer jednou tretinou. Napriek tomu je 
živočíšna výroba v strate, no družstvo aj napriek tejto nepriaznivej situácii plánuje udržať chovy 
zvierat, čo hodnotíme veľmi pozitívne. 
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Možnosti hodnocení horizontů v analýzách viditelnosti 

Possibilities of horizon assessments in visibility analyses 

Jan Caha, Lenka Janošíková 

Abstrakt: 

Analýza viditelnosti není vždy jednoduchou či banální analýzou jak je občas prezentována. 
S ohledem na otázky, na které má tato analýza odpovědět se může jednat i o poměrně 
komplexní analýzu. Analýza viditelnosti může mít několik dílčích složek. Některé z těchto 
dílčích složek už byly detailně studovány. Jednou z oblastí, jíž nebyla věnována přílišná 
pozornost je hodnocení pohledových horizontů a možnosti jejich použití pro komplexní 
hodnocení viditelnosti jak stávajících tak i teoretických prostředí. Přitom právě hodnocení 
pohledových horizontů se jeví jako zajímavá doplňková metoda ke 3D vizualizacím 
využívaným například v architektuře. Na rozdíl od těchto 3D vizualizací lze ale pro hodnocení 
pohledových horizontů použít kvantitativní metody. 

V tomto příspěvku bude představen prvotní pokus, v podobě jednoduché případové studie, 
představující možnosti využití pohledových horizontů v praktické situaci. Tato situace 
představí hodnocení existující zájmové budovy a případné dopady teoretické výstavby v jejím 
okolí jak na viditelnost samotné zájmové budovy, tak i na celkový kontext pohledového 
horizontu v těsném okolí zájmové budovy. 

Klíčová slova: 

analýza viditelnosti, viditelnost, horizon, územní plánování 

Abstract: 

Visibility analysis is not always simple or trite analysis, even though it is sometimes present as 
such. With respect to questions, for which it should provide answers to, it can be rather 
complex analysis. Visibility analysis can have multiple partial components. Some of these have 
been studied in great detail. However, some components like visual horizons and their usability 
for complex assessment of visibility have not receive much attention. Visual horizons can be 
interesting supplementary method for 3D visualizations that are often used for example in 
architecture. Unlike 3D visualizations the visual horizons can be assessed by quantitative 
methods. 

This contribution present first experiment, in a form of case study, that explains utilization of 
visual horizon in practical example. The example shows the visual horizon of existing building 
and its possible change by theoretical construction in its close surroundings. The impact of 
theoretical construction on both direct visibility of the building and the visual horizon of its 
neighborhood is studied.   

Key words: 

viewshed, visibility, horizon, urban planning 

 

Úvod 

Horizonty, historicky též nazývané veduty, města zcela jistě patří mezi 
nejcharakterističtější deskriptory daného města. Některá panoramata v rámci měst jsou natolik 
charakteristická a významná, že se dočkala i památkové ochrany – např. panorama Pražského 
hradu (Útvar rozvoje hlavní ho města Prahy, 2008). Je tedy zajímavé, že přestože jsou 
panorámata (pohledové horizonty) považována za důležitá a významná, je jejich studium 
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v rámci analýz viditelnosti spíše výjimkou. Některé z konceptů popsal již Felleman (1979), ale 
reálné implementace v softwarech se tyto koncepty nikdy nedočkaly. O problematice 
pohledových horizontů se obvykle mluví většinou v souvislosti s městskou zástavbou, ale 
reálně může jít i horizonty čistě přírodní.  

Existující studie věnující se problematice viditelnosti ve městech se obvykle zaměřují na 
hodnocení buď stávajících či plánovaných budov (Caha, 2017; Czyńska 2018; Rød a van der 
Meer, 2009) a hodnotí především prostorovou složku viditelnosti a položku pohledových 
horizontů do značné míry opomíjejí. A pokud jsou v některé publikaci (Rubinowicz a Czyńska, 
2015) pohledové horizonty exaktně zmíněny, omezí se autoři pouze na názornou ukázku 
pohledového horizontu, bez detailnějšího popisu a analýzy těchto horizontů. 

Problémem, proč je studium pohledových horizontů věnováno relativně málo prostoru, 
může být obdobně jako u tzv. rozšířených viditelností chybějící implementace v rozšířenějších 
geografických informačních systémech (GIS) (Caha, 2017; Fisher, 1996). Např. ArcGIS, jako 
zástupce komerčních GIS, nabízí funkce Skyline, Skyline Barrier a Skyline Graph, které 
umožňují vytvořit pohledový horizont z dostupných výškových dat. Nicméně tyto nástroje 
neumožňují nijak tyto horizonty hodnotit ani porovnávat. Open source GIS v této oblasti také 
aktuálně nenabízí žádné využitelné nástroje. Absence použitelných nástrojů pro hodnocení 
pohledových horizontů, tak vede uživatele k hledání alternativních řešení, jimiž jsou obvykle 
různé 3D vizualizace, z nichž lze pohledový horizont popsat či zhodnotit, ale spíše subjektivně, 
expertním názorem, než objektivně. Pro potřeby komplexnějších analýz jsou ale tyto 3D 
vizualizace v podstatě nepoužitelné, protože na místo numerických metod spoléhají na 
hodnocení uživatele.  

Cílem toho příspěvku je prezentovat jednoduchou metodu pro extrakci pohledových 
horizontů z výškových dat, založenou na tzv. liniích pohledu (Caha, 2018), jejich jednoduchou 
vizualizaci a možnosti jejich použití pro komplexnější analýzy. Hlavním důvodem pro studium 
pohledových horizontů je hodnocení jejich možných změn případnou výstavbou, či jinými 
změnami. 

Data a metody 

Nejdůležitějším datovým podkladem pro jakýkoliv typ analýzy viditelnosti je kvalitní 
výškový model zájmového území. Tento podklad poskytl pro případovou studii Magistrát města 
Brna. Jedná se o digitální model povrchu města s prostorovým rozlišením 1 metr. 

Konstrukce pohledového horizontu je založená na konstrukci tzv. linií pohledu, které se 
z pozorovacího bodu vytváří v kruhu, s pravidelným úhlovým rozestupem mezi jednotlivými 
liniemi. Z každé linie pohledu se pak extrahuje informace pro jeden bod pohledového 
horizontu. Proces konstrukce linie pohledu detailně popisuje Caha (2018). Hustota těchto linií 
pohled určuje kvalitu a přesnost získaného pohledového horizontu, ale také prodlužuje 
nezbytný výpočetní čas.  

Software pro extrakci pohledových horizontů je založen na knihovně GDAL/OGR 
(GDAL/OGR contributors, 2019) v jazyce Python. Jedná se tedy o kompletně otevřené řešení, 
ve smyslu open source softwaru a do budoucna se předpokládá jeho volné zveřejnění, jako 
v případě toolboxu Line of Sight Analyst (Caha, 2018). Vizualizace pohledových horizontů byly 
vytvořeny v jazyce R (R Core Team, 2019) s použitím balíků ggplot2(Wickham, 2015) a 
cowplot(Wilke, 2019). 

Případová studie 

Pro potřeby případové studie byl zvolen scénář prezentující současnou dominantu města 
Brna, katedrálu svatého Petra a Pavla. Jedná se o dominantní stavbu města jak z historických, 
tak i výškových poměrů, jednak díky poměrně vysokým věžím a jednak díky umístění na 
výrazné vyvýšenině. Díky těmto podmínkám je daná stavba dobře viditelná v poměrně velké 
části centra města Brna. A z důvodu historické významnosti budovy lze jistě považovat 
jakýkoliv zásah do viditelnosti a vizuální výraznosti této budovy za nežádoucí.  
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V případové studii budeme prezentovat jednak stávající horizonty v okolí zájmové stavby 
ze čtyř vybraných pohledových bodů, ale také možný zásah do těchto pohledových horizontů 
teoretickou výstavbou výškové budovy v těsné blízkosti katedrály. Tato případové studie již 
byla jednou prezentována (Caha a Suchánková, 2017), ale bez hodnocení horizontů, pouze 
s hodnocením viditelnosti zájmové budovy (katedrály) a dopadů teoretické výstavby na tuto 
viditelnost. 

Teoretická budova je navržena v proluce na ulici Husova, jižním směrem od katedrály 
(Obr. 1). Její výška je navržena na 100 metrů, což je v dané lokalitě nerealizovatelné, zejména 
z administrativních důvodů a patrně by takováto budova ani nebyla v souladu s územním 
plánem. Nicméně tato situace vhodně poslouží pro ilustraci a ve srovnávacích analýzách 
současných pohledových horizontů a pohledových horizontů s touto teoretickou stavbou.   

 

 Obr. 1: Lokalizace katedrály a teoretické budovy pro případovou studii. 

 

Pro případovou studii byly zvoleny čtyři pohledové body, z nichž byla řešena viditelnost 
katedrály a dopady případné stavby na pohledový horizont. Tři z těchto bodů byly zvoleny jižně 
od katedrály, což je strana z níž je katedrála obecně nejlépe pozorovatelná (Caha a 
Suchánková, 2017) a jeden bod se nachází severně (Obr. 2). Pro analýzu horizontů bylo 
použito okolí 1 kilometru okolo zájmové budovy, což je v tomto případě dostačující.  
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Obr. 2: Lokalizace pohledových bodů ve vztahu k zájmové budově. 

 

Aby nebylo nutné pro každý pohledový bod analyzovat celý pohledový horizont (360° okolí 
pozorovatele), bylo zvoleno okolí 40° od zájmového bodu, což znamená 20° na každou stranu. 
Body pro pohledové linie byly kladeny s horizontálním intervalem 0,5°. Takováto definice 
pohledového horizontu umožní zhodnocení změny pohledového horizontu v okolí zájmové 
stavby. V analýze pracujeme s výškou pozorovatele 1,75 metru. 

Pohledové horizonty hodnotíme pro původní situaci a pro situaci s přidanou budovou. Pro 
potřeby této případové studie si v zobrazení pohledového horizontu zobrazíme několik dílčích 
informací. Nejpodstatnější informací je globální horizont, respektive jeho průběh, spolu s ním 
lze sledovat horizont lokální (dílčí). Změny v průbězích těchto horizontů nám naznačují dopad 
případné výstavby na pohledový horizont. U obou těchto horizontů můžeme sledovat jejich 
vzdálenost od pozorovatele. Pro názornost si lze v pohledových horizontech vyznačit jeho 
části, které zaobírají buď zájmová či teoretická budova.    
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Obr. 3: Pohledový horizont původní a s přidanou budovou z bodu A. 

 

Na Obr. 3 vidíme změnu pohledového horizontu způsobenou případnou výstavbou. 
Změna je zjevná jak u globálního horizontu, u nějž došlo v výraznému navýšení, tak i horizontu 
lokálního, který se v místě plánované budovy výrazně snížil, z úhlové výšky přes 10° na 
hodnoty okolo 5°, a také se výrazně se přiblížil pozorovateli, ze vzdáleností zhruba 250 metrů 
na vzdálenosti okolo 200 metrů. Také si můžeme všimnout že tato teoretická budova přímo 
překryla část zájmové stavby pro tohoto pozorovatele. 

Změnu horizontů pro pozorovací bod B vidíme na Obr. 4. I v tomto případě je dopad 
teoretické budovy na pohledový horizont zřejmý. Na rozdíl od pohledového bodu A v tomto 
případě dochází k téměř úplnému překryvu zájmové budovy. Vliv na globální i lokální horizonty 
je podobný jako v předchozím případě. Je možné si povšimnout že v některých případech 
přidaná budova vytváří jak globální, tak i lokální horizont (jedná se o dva výrazné vrcholy ve 
střední části grafu). 
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Obr. 4: Pohledový horizont původní a s přidanou budovou z bodu B. 

 

 

Obr. 5: Pohledový horizont původní a s přidanou budovou z bodu C. 

 

Zajímavou situaci prezentuje pohledový horizont z bodu C. V tomto případě leží 
pohledový dále od zájmové budovy a dopad nové stavby není tudíž až tolik zřetelný. Nicméně 
stále je jasné, že nová stavba ovlivnila výrazně pohledový horizont, zejména globální, u 
lokálních horizontů změnu nepozorujeme. V tomto případě by bylo možné začít srovnávat 
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výraznost nové stavby oproti stavbě zájmové nebo jejich vizuální vzdálenost či případnou 
dominanci jedné ze staveb. Takovýto podklad se také jeví jako ideálním pro případné další 
expertní posuzování. 

   

Obr. 6: Pohledový horizont původní a s přidanou budovou z bodu D. 

 

Při hodnocení pohledového horizontu z bodu D bylo zjištěno, že ani jedna ze staveb 
nebude pro pozorovatele viditelná. Tudíž nelze pozorovat žádnou změnu mezi situací existující 
a s případným přidáním teoretické budovy. 

Na rozdíl od předchozí studie (Caha a Suchánková, 2017) v tomto případě nedochází ke 
studiu viditelnosti zájmové budovy (katedrály) ze zájmové oblasti, ve smyslu větší plochy, ale 
pouze z přesně definovaných pohledových bodů. To sice představuje v některých směrech 
omezení, ale na druhou stranu to umožňuje lépe posoudit případné změny horizontů a i 
numericky tyto změny srovnat a komplexně zhodnotit. Na druhou stranu je vždy třeba 
zhodnotit, která typ analýzy se lépe hodí pro konkrétní řešený problém. Jestli spíše analýza 
viditelnosti ve smyslu prezentovaném v dřívější studii (Caha a Suchánková, 2017) či 
hodnocení pohledových horizontů. Samozřejmě v mnoha případech bude ideálním řešením 
použití obou těchto metod současně. 

Závěr 

Prezentovaná případová studie poměrně jednoznačně demonstruje přínos hodnocení 
pohledových horizontů, jako jedné z možných analýz viditelnosti. Příklady z kapitoly 
„Případová studiue“ jsou pouze prvním a nejjednodušším krokem ke komplexnějším analýzám 
pohledových horizontů. Dalším krokem je otestování dalších rozšířených viditelností (či indexů 
viditelnosti) pro hodnocení pohledových horizontů. Další možným směrem výzkumu je 
hodnocení komplexnosti pohledového horizontu, jako předvedli Heath, Smith a Lim (2000). 

Možnosti použití těchto analýz se přímo nabízejí v oblasti hodnocení horizontů, ať už 
v zástavbě či přírodních, a potenciálních zásahů do nich. Tyto aplikace by měly být relevantní 
pro územní i krajinné plánování, pro posuzování dopadů změn v krajině na významné 
horizonty a pohledy. 

Předkládaný příspěvek vznikl za podpory IGA FRRMS Mendelovy univerzity v Brně číslo 016/2019 
„Možnosti hodnocení pohledových horizontů“ (FRRMS_IGA_2019/016).  
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Interkulturní indikátory v implementaci etických nástrojů 
pro vybrané sportovní odvětví 

Intercultural Indicators in Ethical Instruments 
Implementation for Selected Sport Sector 

Karolína Cyprisová, Jiří Nesiba 

Abstrakt:  

     Příspěvek se zabývá problematikou sportovní etiky a jejího vnímání v mezinárodním prostředí. 
Cílem práce je ukázat interkulturní rozdíly ve vnímání etických norem na příkladu jednoho 
konkrétního sportovního odvětví, kterým je olympijská disciplína „sportovní gymnastika“. 
Výzkum se soustředil na popsání interkulturních rozdílů ve vnímání etiky v devíti státech, které 
jsou lídry ve sportovní gymnastice dle pravidelného umístění na předních příčkách na 
Olympijských hrách v rámci evropských zemí. Mezi tyto státy patří Dánsko, Francie, Irsko, 

Německo, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Španělsko a Velká Británie. Tento výzkum byl 

doplněn i výsledky dotazování v České republice. Výsledky ukazují rozdíly v interkulturním 
vnímání „etických dilemat“, v různé míře jednotlivých bodů etického kodexu (dodržování 
antidopingových pravidel, neovlivňování rozhodčích, diskriminace na základě barvy pleti či 
národnosti, dodržován antikorupčích zásad aj.). Výzkum přispívá k lepšímu porozumění 
nadnárodního prostředí, a ukazuje tak výzkum etiky jako jeden ze stěžejních faktorů, jak 
pochopit interkulturní rozdíly.  

 

     Klíčová slova: 

Fair–play, etický kodex, interkulturní rozdíly, gymnastické federace  

 

Abstract:  

The paper refers about the issue of sports ethics and its perception in the international 
environment. The aim of this work is to show intercultural differences in the perception of 
ethical norms on the example of one particular sport sector, which is the Olympic discipline of 
gymnastics. The research focused on describing intercultural differences in the perception of 
ethics in the nine states that are leaders in sports gymnastics according to a regular ranking 
at the top of the Olympic Games within european states. These include Denmark, France, 
Ireland, Germany, Poland, Romania, Russia, Serbia, Spain and the United Kingdom. This 
research was supplemented by the results of questioning in the Czech Republic. The result 
show show the differences in intercultural perception of "ethical dilemmas", to varying degrees 
of individual codes of ethics (adherence to anti-doping rules, not influencing judges, 
discrimination based on skin color or nationality, adhering to anti-corruption principles, etc.). 
Research contributes to a better understanding of the transnational centrally managed 
environment and the implementation of such ethical standards in national states, showing 
ethics research as one of the key factors in understanding intercultural differences.  

Key words:  

Fair-play, Code of Ethics, Intercultural Differences, Gymnastics Federation  

1.Úvod 

Příspěvek se zabývá problematikou interkulturních rozdílů zkoumaných skrze rozdílně 
kodifikované etické normy v etických kodexech národních sportovních svazů. Jako casual 
study byla vybrána konkrétní sportovní oblast moderní gymnastiky, kde byl uskutečněn 
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výzkum na rozdílnou percepci etických norem, jako jednu z možných interkulturních dimenzí 
(Hofstede, 2019). Sportovní odvětví se stává v moderní společnosti fenoménem v oblasti 
ekonomiky, managementu, marketingu či politiky (Kunz, 2018). Autoři příspěvku si vytkli za cíl 
pomocí empirického šetření v mezinárodním prostředí prozkoumat, které etické sportovní 
dilemata či rozdíly v etických kodexech vybraného sportovního odvětví, reprezentují 
interkulturní rozdíly či naopak tvoří obecné společné mezinárodní etické hodnoty. Výzkum se 
tak soustředí na jednotlivé sportovní národní svazy, na jejich mezinárodní nadřazenou 
organizaci, která se snaží tyto normy sjednotit do etických kodexů jako předpoklad fair-play. 
Princip fair-play je součástí etiky i v současném managementu (Putnová, Seknička, 2016) a 
sport by měl jít se svými kulturním a sociálním významem managementu příkladem 
(Dorotíková, 2005; Sekot Smolík, 2008). Ve výzkumu byl primárně zkoumán přístup 
jednotlivých zástupců národních kultur ke svému etickému kodexu sportovního svazu. Etický 
kodex slouží jako písemný dokument, který odkazuje k etickým normám a zásadám a lze dle 
rozdílných etických kodexů posuzovat i rozdílné interkulturní vnímání (Caha Urban, 2017).    

2. Zásady fair-play a etické kodexy 

 

Pojem „sportovní etika“ je poměrně nový. Sport se stává v moderní společnosti odrazem 
sociálních procesů celé kultury. Proto se tématikou sportu začíná zabývat moderní sociologie, 
ekonomie či management. V literatuře o sociálních či kulturních trendech dnešní doby se 
objevuje termín jako „sport management“, „sociologie sportu“, které popisují prvky globální 
kultury (např. Eagleton, 2001). Sport nepřináší jen uspokojení z výsledku, pozitivní vliv na 
zdraví, identifikaci s určitým týmem, ale sport zárovoň vychovává a ukazuje etické principy 
samotné kultury. Je tak od řecké tradice něco mnohem více. Jeho součástí by měly být také 
morální hodnoty jako jsou porozumění, tolerance, pomoc bližnímu a spravedlnost (Durdová 
2011; Schwarz, 2012). Etika sportu se nejčastěji spojuje s pojmem fair-play. Fair- play 
z anglického překladu znamená „rovná“ nebo „čistá hra“. Je to základní předpoklad 
sportovního zápolení, kterého je součástí dodržování pravidel. Dodržovat zásady fair play by 
měl každý, kdo se pohybuje ve sportovním prostředí. (Dovalil, 2004). Mezi základní pravidla 
fair play patří :  

o Bojuj vždy čestně, kamarádsky a dle pravidel. 
o Soutěž má stejné podmínky pro všechny závodníky. 
o Respektuj pravidla, pokyny rozhodčích a organizátorů. 
o Prohraješ – li, po zápase nebo v cíli podej soupeři ruku. 
o Vyhraješ – li, nechovej se k ostatním nadřazeně. 
o Važ si svého soupeře, i když není tak dobrý, jako ty. 
o Poraženému se nesměj.  
o Hraj férově nejen na hřišti, ale i doma nebo ve škole. 
o Svým chováním buď příkladem i mladším kamarádům. 
o Diváci, zatleskejte vítězům i poraženým.  

(Český klub fair play, ČOV, 2019) 

Základní aspekty sportovní etiky obsahuje a blíže je specifikuje Kodex sportovní etiky, 
který byl schválen Radou Evropy 24. září 1992, kdy se jedná o  nejpropracovanějším 
dokumentem v oblasti fair play a poskytuje pevný etický rámec proti tlakům dnešní moderní 
společnosti, jež bezpochyby ohrožují samu podstatu sportu (Schwarz 2012, s. 34). Motem 
Kodexu je: „Ten, kdo hraje čestně, je vždy vítězem“, kerý dále rozdvádí do podrobných bodů, 
kdy  fair play je to způsob myšlení, nikoliv pouhé chování...,  sport je prostředkem společenské 
interakce, zdrojem radosti a potěšení, přinášející blaho a zdraví. Sport se svou širokou škálou 
klubů a dobrovolných pracovníků dává člověku příležitost, aby se začlenil a našel své 
odpovědné místo ve společnosti. Vedle toho může přispět i k rozvoji citlivějšího přístupu k 
životnímu prostředí.“ (Kodex sportovní etiky Rady Evropy, MŠMT ČR, 2019) (Kodex sportovní 
etiky Rady Evropy, MŠMT ČR, 2019) . Tzv. komerční sport etiku ze sportu poměrně vytlačuje, 
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je tedy potřeba zavedení určitých norem, které by ji vymezovaly a napomáhaly by jejímu 
dodržování.  

V České republice působí Český klub fair play, který se v roce 1978 stal součástí ČSOV. 
Náplň činností Českého klubu fair play je vyhledávání a vyznamenávání činů odpovídajících 
duchu slušného a rytířského sportovního zápolení. Zároveň se snaží o propagaci čestného 
sportovního soutěžení (Durdová 2011;Schwarz 2012). 

Jiným nástrojem je Etický kodex Mezinárodního olympijského výboru je založen na 
hodnotách, které jsou dány v Olympijské Chartě. Definováním etického kodexu MOV je 
pověřena Etická komise MOV, která také dohlíží na dodržování jeho zásad. V případě 
porušení Etického kodexu navrhuje Výkonnému výboru nebo Disciplinární komisi MOV vhodné 
sankce (Etický kodex MOV, ČOV, 2018). Etický kodex MOV je dále rozdělen do osmi kapitol, 
mezi nimiž jsou „Projevy chování“, Integrita sportovních soutěží“, „Kandidatura“, „Mlčenlivost“, 
Oznamovací povinnost“ aj. (Etický kodex MOV, ČOV, 2018).  

Jiným nástrojem je Etický kodex sportovního trenéra je zveřejněn na webových stránkách 
Českého olympijského výboru a jedná se o zásadní součást trenérské činnosti, kterou by se 
měl každý člověk vykonávající tuto profesi řídit. Etické kodexy jsou dokumenty, které regulují 
etické chování jednotlivců, na které se vztahují. Stanoví limity chování - definují, jaké chování 
je žádoucí a jaké nežádoucí. Stevens etický kodex definuje jako písemný dokumentem, který 
se pokouší stanovit hlavní filozofické principy a formulovat hodnoty vyznávané danou 
organizací (Stevens 1994). Takový kodex je tedy dobrovolně schváleným dokumentem a 
slouží jako určitá forma seberegulace dané instituce. Jsou podzákonnou normou, kterou 
dobrovolně schválí a přijme instituce či organizace a slouží k vlastní seberegulaci. Veřejnosti, 
klientům či zaměstnancům dává možnost kontroly o vnitřním chodu organizace. 

Obsah zahrnuje správné postoje mezi sportovci, trenéry, realizačními týmy, rozhodčími, 
diváky a také novináři. Podpis Etického kodexu sportovního trenéra ČOV je jednou z podmínek 
vstupu do Unie profesionálních trenérů, která jim poskytuje podporu zejména v oblasti 
metodiky, legislativy a společenského uznání. 

Etický kodex sportovního trenéra vylučuje šíření urážek, pomluv nebo nepodloženého 
obvinění sportovců, sportovních orgánů nebo svých kolegů. Trenér by měl jít příkladem svým 
svěřencům a měl by předejít všemu, co nesouhlasí s etickou normou chování  (Etický kodex 
sportovního trenéra, ČOV, 2019). 

Všechny osoby spojené s organizací si musí být vědomé zákonů a nařízení, které jsou 
potenciálně použitelné v každém konkrétním případě. Etické kodexy tím pádem pomáhají 
zabezpečit, že všichni jednotlivci pravidla znají dopředu a že se podle nich vždy i řídí (Wulf, 
2012). Korporátní EK zahrnují ustanovení, které se dotýkají kvality výrobků a služeb, 
dodržovaní místních zákonů a předpisů, ochrany životního prostředí, ale i principy jakými jsou 
transparentnost, férovost a poctivost (Kaptein, 2004). Tak se odbourá nedůvěra k instituci, aniž 
by se muselo regulovat z vládní úrovně (Pitt, Groskaufmanis, 1990). 
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3. Etické nástoroje v mezinárodním prostředí moderní gymnastiky 

Za oblast výzkumu byla vybrána sportovní gymnastika díky svým specifickým aspektům.  
Hodnocení výkonu je v tomto sportu je velmi subjektivní a je tím pádem i předmětem mnoha 
sporů. Mohou se v něm odrážet osobní zájmy rozhodčích. Výsledek tedy nemusí být vždy 
objektivní a rozhodčí mají větší prostor ovlivňovat závody. Problematických záležitostí je však 
v moderní gymnastice mnohem více. Například neetické chování rozhodčích a trenérek vůči 
gymnastkám. Moderní gymnastika je ženský koordinačně – estetický sport, který kombinuje 
prvky baletu, gymnastiky, divadelního tance a akrobacie. Je prováděn jak bez náčiní (míč, 
stuha, kužele, obruč a švihadlo). Pro každé náčiní jsou jasně stanovená pravidla – musí 
dodržovat hmotnost, materiál, ze kterého má být vyroben, délku, váhu, výšku atd. Stanovené 
normy jsou dané také pro rozměry koberce, délku a druh hudby, cvičební úbory a další. Při 
nedodržení těchto standardů dochází k penalizaci gymnastky.     

V moderní gymnastice probíhá mnoho národních i mezinárodních soutěží. Mezi ty 
nejvýznamnější patří Olympijské hry a Mistrovství světa v moderní gymnastice (Moderní 
gymnastika Břeclav, 2019). Při soutěžích sbor rozhodčích hodnotí obtížnost a způsob 
provedené sestavy s důrazem na technická a umělecká kritéria. Největší důraz při hodnocení 
gymnastky je kladen na její pružnost, rychlost, smysl pro rytmus, obratnost, sílu i ladnost a její 
schopnost estetického cítění. V moderní gymnastice se děvčata podle své úrovně rozdělují do 
dvou skupin – národní a mezinárodní program. V těchto jednotlivých programech jsou pak 
další dělení například podle věku, nebo úrovně gymnastky. Mezinárodní program je mnohem 
náročnější, závodnice se v něm věnují tomuto sportu vrcholově. Pro oba programy jsou dána 
odlišná pravidla, například v náročnosti či počtu prvků, ale v charakteru se shodují. Moderní 
gymnastika není pouze individuální sport, existují též pódiové sklady, kde spolu cvičí a 
spolupracují čtyři až šest gymnastek (Rypáčková, 2007). Mezinárodní gymnastická federace, 
Fédération Internationale de Gymnastique, zkráceně FIG, je řídícím orgánem gymnastiky po 
celém světě.  

V rámci FIG existuje Etická nadace, která vznikla 1. 1. 2019, je nezávislá na ostatních 
orgánech. Založení Etické nadace je součástí projektu FIG a podle zakladatelů je jejím cílem 
posílit etická pravidla a bojovat proti všem formám pochybení a zneužívání ve sportu. Tato 
Nadace vznikla jako reakce na skandál v USA, kdy tamější týmový lékař Larry Nassar byl 
obviněn více než 250 lidmi za sexuální zneužívání. Mezi oběťmi byli i olympijští sportovci. 
Etická nadace je zodpovědná za řešení jakýchkoliv otázek v oblasti etiky, agrese a dalších 
porušení pravidel. V případě porušení některého z etických norem, má za úkol kontaktovat 
příslušné právní orgány a podporovat ty, kteří jsou incidentem postiženi. Nadace je rozdělena 
do tří sekcí: Skupina pro bezpečnost a ochranu, Etická komise, která dohlíží na dodržování 
etických pravidel FIG a Disciplinární komise (Palmer, 2018; MC, 2019).  

Současná verze Etického kodexu pro rok 2019 byla schválena kongresem FIG v Baku 
dne 3. 12. 2018. Z důvodu vzniku Etické nadace proběhly změny v některých bodech Etického 
kodexu za účelem posílení a zdůraznění důležitosti dodržování etických pravidel a norem. 
Etický kodex pro tento rok nahrazuje všechny předešlé verze a skládá se z preambule a 
dalších pěti částí:  

 

o Lidská důstojnost a respekt, 
o Čestnost, 
o Finanční zdroje, 
o Vztahy a důvěrnost, 
o Vynucení.  

(Code of ethics, FIG, 2019). 

 

4. Výzkum 

 

Cílem práce je zjistit, zda existují rozdíly ve vnímání etiky napříč různými státy a jejich 
kulturami. V případě rozdílnosti či ojedinělosti určitého předpisu v etických kodexech, je cílem 
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na tuto diferenci poukázat a vyhledat její příčinu buď z interkulturního hlediska, historického 
kontextu či současných událostí. Mezi další cíle patří pomocí dotazníkového šetření porovnat 
chápání etiky a etického kodexu ve vybraných evropských státech a České republiky.  

 

Hypotéza 1: Etické kodexy vybraných zemí se budou odlišovat od Etického kodexu FIG 

Hypotéza 2: Implementace Etického kodexu a pravidel bude vykazovat vetší kontrolu na 
mezinárodní úrovni 

 

Dotazník byl koncipován celkem do 13 otázek a měl dvě verze. Jedna verze byla určena 
pro mezinárodní respondenty a byla vypracována v anglickém jazyce. Druhá verze byla 
určena pro respondenty pouze z České republiky a dotazník byl v češtině, výzkum probíhal 
leden-březen 2019.  

Dotazník byl vytvořen v online programu Survio a respondentům byl odeslán pomocí 
odkazu zaslaném na emailové adresy jednotlivých gymnastických asociací. Dotazování 
probíhalo zcela dobrovolně a anonymně. Dotazníkové šetření bylo rozděleno do tří částí. První 
část zkoumala implementaci Etického kodexu stanoveným FIG v jednotlivých gymnastických 
federací zastupující určitý stát. Druhá část dotazníku se týkala organizace gymnastické 
federace a ve třetí části byly respondentům kladeny otázky ohledně jejich vnímání etiky, 
popřípadě etických dilemat, které řeší. Dotazník byl následně zpracován v programu Microsoft 
Excel. Tento program sloužil také pro zpracování tabulek a grafů uvedených v práci.  

Pro analýzu etických kodexů bylo vybráno deset evropských zemí a etické kodexy 
gymnastických svazů. Tento výzkum byl dopněn dotazníkovým šetřením v České republice. 
Všechny tyto státy pod sebou sdružuje UEG (zkr. Union Europeenne de Gymnastique). Jedná 
se o následující země: Dánsko (Gyndenmark, 2010), Francie (Fédération française gym, 
2017), Irsko (Gymnastics Ireland, 2012), Německo (Deutschen Turner-Band, 2014), Polsko 
(Polski zwiazek gymnasticzny, 2018), Rumunsko (Federatia Romana de Gimnastica, 2018), 
Rusko (Gymnastics Federation of Russia, 2019), Srbsko (Gimnastički savez Srbije, 2013), 
Španělsko (Real Federatión Española de Gimnasia, 2004) a Velká Británie (Britisch 
gymnastics, 2017). 

Z pohledu analýzy etických kodexů jsou každý z kodexů jinak sestavený a soustředí se 
na jiná témata (graf 1). Zároveň se etické kodexy liší co do rozsahu a jednotlivých bodů i 
s etickým kodexem FIG (Code of ethics, FIG, 2019). Nicéméně i přes rozdílnosti etického 
kodexu, je důležitý mfaktorem, jak budou etické kodexy vnímat samotní členové (funkcionáři) 
svazu jednotlivých zemí.  

Výzkumný soubor dotazníkového šetření sestával z rozhodčích, trenérek/trenérů a 
gymnastek moderní gymnastiky. Tito respondenti byli osloveni z již uvedených vybraných 
zemí. Minimální věková hranice byla stanovena na 18 let, horní věková hranice stanovena 
nebyla. Průměrný věk respondentů byl přibližně 40,19 let. Celkový počet respondentů byl 218. 
Rozdělíme – li respondenty na národní a mezinárodní úroveň, odpovědělo 120 lidí ze zahraničí 
a 98 lidí z České republiky.  

V rámci výzkumu měli respondenti za úkol vybrat tři body z Etického kodexu stanoveným 
FIG, jejichž dodržování považují za nejdůležitější. Respondenti měli následujících sedm 
možností: respektování lidské důstojnosti a lidských práv (nediskriminace na základě rasy, 
sexuální orientace, náboženství, atd.), absolutní dodržování Antidopingového kodexu, 
neovlivňování výsledků soutěže a postoje rozhodčích, nešířit v médiích nepravdivé informace 
o ostatních federacích či sportovcích, dodržování zásad univerzality a politické neutrality 
s cílem vyhnout se mezinárodním konfliktům, zastávání pouze těch pravidel, která jsou 
v souladu s normami FIG a dodržování zákazu přijímat úplatky. Každý respondent mohl vybrat 
tři možnosti.  Celkový přehled odpovědí a výsledky jsou zaznamenány do přiložených grafů.  

Pokud zkoumáme celkové odpovědi, tak je možné konstatovat, že na mezinárodní úrovni 
kladou respondenti největší důležitost tomu, aby nedocházelo k ovlivňování výsledků soutěže 
a rozhodčích a jejich výsledným rozhodnutím. Tato odpověď byla zvolena 90krát, což se rovná 
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75 %. 74krát (61,6 %) respondenti zvolili respektování lidské důstojnosti a lidských práv. 
Zajímavostí je, že respekt lidské důstojnosti, lidských práv a nediskriminace se řadí v Etickém 
kodexu FIG a téměř ve všech etických kodexech vybraných gymnastických federací na první 
místo. Nicméně důležitost tohoto bodu respondenti zařadili na místo druhé.  

Zároveň ve zkoumaných zemích odpovědi stran dodržování lidské důstojnosti a práv 
nebylo prioritou, na posledním místě skončila i otázka ohledně politických svobod. Na druhé 
straně nejčastější prohřešek proti etice, používání dopingu, nebylo vnímáno jako priorita nikde. 
Antidopingové problémy nejsou zastupci tohoto sportu vnímány jako nejdůležitější, 
v některých státech jim vůbec byla přikládána minimální důležitost (Rusko).  

Obecně dodržování Antidopingového kodexu a povinnost nešířit v médiích nepravdivé 
informace o ostatních gymnastických federacích či sportovcích jsou svou důležitostí třetí 
v pořadí. Tyto možnosti byly zvoleny 57krát (47,5 %). Zákaz přijímat úplatky úzce souvisí 
s ovlivňováním výsledků a postojů rozhodčích, nicméně ze tří nejdůležitějších byl tento bod 
vybrán pouze 45krát (37,5 %). Poslední dva body, zastávání pouze těch pravidel, která jsou 
v souladu s normami FIG a dodržování zásady univerzality a politické neutrality, respondenti 
zvolili 21krát (17,5 %) a 16krát (13,4 %). 

 

Graf 1: Důležitost jednotlivých bodů Etického kodexu FIG (odpovědi jednotlivých 
zemí) 

 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

 

Druhá možnost, tedy respektování lidské důstojnosti a lidských práv, měla největší 
zastoupení v Dánsku. Byla zvolena 8krát (80 %). V tomto případě můžeme vidět soulad 
s Etickým kodexem Dánské gymnastické federace, jelikož respektování základních lidských 
práv patří do principů demokracie, na které si Dánsko zakládá (Gyndenmark, 2010). Naopak 
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nikdo nezvolil odpovědi nešířit v médiích nepravdivé informace o ostatních federacích či 
sportovcích a zastávání pouze těch pravidel, která jsou v souladu s normami FIG.  

Francouzští zástupci podobně jako němečtí, ruští, srbští či rumunští nejpočetněji zvolili 
odpověď neovlivňovíní výsledků soutěže a postoje rozhodčích. Respondenty byla vybrána 
11krát (78,6 %). Žádné zastoupení nemělo opět zastávání pouze těch pravidel, která jsou 
v souladu s normami FIG.  

Respondenti z Irska nejvíce hlasovali pro dvě odpovědi – neovlivňování výsledků 
soutěže a postoje rozhdočích a respektování lidské důstojnosti a lidských práv. Obě tyto 
odpovědi byly zvoleny 7krát (58,3 %). V Irsku měly zastoupení všechny možnosti, avšak 
nejmenšího počtu dosáhla odpověď dodržování zásad univerzality a politické neutrality 
s počtem 2 (16,7 %).  

Nejvyšší počet odpovědí od zástupců Německé gymnastické federace měla možnost 
neovlivňování výsledků soutěže a postoje rozhodčích s počtem 16 (80 %). Podobně i tuto 
možnost zvolilo nejvíce respondentů i z Polska. Tato odpověď byla vybrána 8krát (72,7 %). 
Stejého počtu dosáhla i možnost zastávání pouze těch pravidel, která jsou v souladu 
s normami FIG. Nejmenší důležitost polští zástupci přikládají možnosti nešířit v médiích 
nepravdivé informace o ostatních asociacích či sportovcích, kterou nikdo z nich nevybral.  

Zástupci Rumunské gymnastické federace zvolili poprvé nejvíckrát dodržování 
Anitopingového kodexu, která byla vybrána všemi respondenty (100 %). Žádné zastoupení 
neměly odpovědi nešířit v médiích nepravdivé informace o ostatních federacích či sportovcích, 
zastávání pouze těch pravidel, která jsou v souladu s normami FIG a dodržování univerzality 
a politické neutrality.  

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že nejvíce lidí z Ruské gymnastické federace 
považuje za nejdůležitěší nešířit v médiích nepravdivé informace a ostatních federacích či 
sportovcích. Tento bod byl zvolen respondenty 14krát (82,3 %). Nejmenší důležitost je 
přikládána dodržováním zásad univerzality a politické neutrality, kterou zvolili respondenti 
pouze 3krát (17,9 %). Zajímavostí je, že druhou nejmenší hodnotu měla možnost dodržování 
Antidopongového kodexu, což můžeme vzhledem k obsahu Etického kodexu gymnastiky 
Ruska považovat za paradox.  

Zástupci Srbské gymnastické federace nejčastěji také zvolili odpověď nešířit v médiích 
nepravdivé informace o ostatních federacích či sportovcích. Tato odpověď byla vybrána 9krát 
(90 %). Odpovědi zastávání pouze těch pravidel, která jsou v souladu s normami FIG 
a dodržování zásad univerzality a politické neutrality neměly žádné zastoupení.  

U respondentů z poslední vybrané země, Španělska, nejvíce odpovědí vykazovala 
možnost neovlivňování výsledků soutěže a postoje rozhodčích. Vybrána byla 16krát (88,8 %). 
Naopak nejmenší zastoupení měla možnost dodžování zásad univerzality a politické neutrality, 
kterou vybral 1 respondent (5,5 %) a zastávání pouze těch pravidel, která jsou v souladu 
s normami FIG, kterou nezvolil nikdo ze Španělska.  

Lze tedy tvrdit, že největší důraz kladli respondenti za otázku neovlivňování výsledků 
soutěží a rozhodčích, naopak nejmenší důraz na dodržování zásad politické korektnosti. Za 
druhou možnost si nejvíce volili, dodržování lidských práv. Právě tento bod, byl nejdůležitější 
pro české respondenty (podobně jako v Dánsku, naopak Polsko, Irsko, Francie nejnižší). Co 
se týká dotazu na problematiku korupce a ovlivňování výsledků v tomto odvětví, tak odpovědi 
byly v prioritách až na pátém či šestném místě (s vyjímkou Rumunska). 
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Graf 2: Důležitost jednotlivých bodů Etického kodexu FIG (odpovědi českých 
respondentů) 

 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Graf 2 zobrazuje odpovědi respondentů z České republiky. Srovnáme – li tyto hodnoty 
s výsledky dotazníkového šetření ze zahraničí, můžeme si všimnout určitých rozdílů. Jelikož 
zástupců z České republiky odpovědělo na dotazník 98 a každý mohl vybrat 3 možnosti, 
celkový počet odpovědí na druhou otázku bylo 294. Možnost respektování lidské důstojnosti 
a práv měla s  85 (86,7 %) odpověďmi nejvyšší počet. Dle výsledů dotazníkového šetření 
můžeme říci, že největší důraz kladou české trenérky/trenéři a rozhodčí na psychický stav a 
pohodu svých gymnastek. Zahraniční respondenti zařadili důležitost tohoto bodu až na příčku 
druhou s více než 10 % rozdílem (viz graf 1). Jen s rozdílem 3 (83,7 %) respondentů se 
možnost neovlivňování výsledků soutěže a postoje rozhodčích zařadila na druhou příčku. Třetí 
nějvětší důležitost přikládají respondenti možnosti dodržování zákazu příjímat úplatky. Tato 
odpověď byla zvolena 55krát (56 %).  

Možnost dodržování Antidopingového kodexu se řadí u českých respondentů až na 
čtvrtou příčku. Zvolena byla 41krát (41,8 %). Umístění tohoto bodu je možné odůvodnit tím, že 
doping a použití zakázaných látek není v moderní gymnastice velmi rozšířené a v historii 
moderní gymnastiky můžeme vidět pouze pár případů, a to na úrovni mezinárodní. Menší 
důležitost čeští respondenti přikládají možnosti nešířit v médiích nepravdivé informace o 
ostatních federacích či sportovcích, která byla vybrána 22krát (22,4 %).  

Nejmenší zastoupení měly stejné možnosti jako u zahraničních trenérů/trenérek, 
rozhodčích a gymnastek – zastávání pouze těch pravidel, která jsou v souladu s normami FIG, 
která byla vybrána 6krát (6,1 %), a dodržování zásad univerzality a politické neutrality s pouze 
3 (3 %) odpověďmi. Lze tedy tvrdit, že dodržování práv a respektování lidské důstojnosti je 
v ČR nejdůležitější.  

 

 

 

 



40 

 

Tabulka 1: Etické nástroje (dpovědi jednotlivých zemí) 

 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

Tabulka 1 zobrazuje jaké etické nástroje jsou využívány v jednotlivých zemích na 
základě dpovědí respondentů ze zahraničí. Pro lepší přehlednost jsou data vloženy do tabulky. 
Respondenti z Dánska uvedli, že ve své asociaci či klubu využívají disciplinární komisi, která 
byla zvolena 10 krát (100 %) a vždělávání svých členů, které mělo zastoupení 9 (90 %) 
responděntů.  

Zástupci Francouzské gymnastické federace využívají tři druhy etických nástrojů – 
disciplinární komisi, vzdělávání členů klubů a také eticku komisi. Discipninární komise byla 
vybrána 12krát (85,7 %), vzdělávání členů 11krát (78,5 %) a etická komise 8krát (57,1 %). 
Stejné etické nástroje jako Francie využivá také Irsko a Německo.  

V Irsku i Německu nejvíce respondentů zvolilo možnost vzdělávání členů klubu či 
asociace. V případě Irska byla tato možnost zvolena 11krát (91,6 %) a v případě Německa 
15krát (75 %). Zástupci polské moderní gymnastiky vybrali 2 odpovědi - disciplinární komise, 
která byla zvolena 8krát (72,7 %) a vzdělávání členů klubu či asociace, kterou respondenti 
vybrali 7krát (63,6 %).  

Je patrné, že za nejdůležitější považuje naprostá většina existenci nezávislého arbitra, 
který danou situaci bude posuzovat – a tím je disciplinární komise č ipřípadně etická komise. 
Nezávislý rozhodčí v etických věcech odkazuje k faktu, že všechny případně spory nelze řešit 
dopředu pomocí regulací, norem a kodexů. Navíc tento orgán by měl být kolektivní, nikoliv jen 
ombucman. 

Graf 3: Etické nástroje (odpovědi českých respondentů) 

 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 
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V grafu 3 můžeme vidět odpovědi českých respondentů. Celkový počet odpovědí bylo 
51. Stejě jako na mezinárodní úrovni, nejvíce je zastoupena možnost disciplinární komise, 
která byla vybrána 22krát (51,1 %). Vzdělávání rodičů, trenérů a gymnastek byl zvolen jako 
etický nástroj 17krát (39,2 %). Možnost etická komise se řadí na třetí příčku s počtem 11 (25,4 
%) odpovědí. Nikdo ze zástupců České reoubliky neuvedl, že by využíval ombudsmana 
organizace jako nástroj na kontrolu etiky. V této oblasti odpovědi českých zástupců kopírují 
odpovědi mezinárodního prostředí.  

Jinou metodou, jak zkoumat etiku lze díky tzv. etickým dilematům. Tedy situaci, kdy 
ždáné roznodnutí není eticky korektní a správné. Tento způsob výzkumu jednání a chování 
jedinců se rozšířil z anglosaského prostředí (viz. Gazzinga, 2013, s. 152; Haidt, 2013). Etická 
dilemata se do moderní psyhcologie dostala skrze práci amerického psychologa L. 
Kohlbergera (1927-1987), který pomocí způsobů rešení dilemat v běžném životě navrhoval 
určit míru rozvoje integrity osobnosti a vytvořil škálu stadií morálního vývoje. Sportovní 
prostředí je plné morálních dilemat, kdy nestrannost a dobrovolnost je zásadním prvkem fair-
play. Z těchto důvodů jsou ve sportu právě čestné jednání oceňovány a ukazovány jako vzor 
pro ostatní sportovce. S nárustem objemu financí v jednotlivých olympijských sportech roste i 
tendence k podvádění a manipulování. Z tohoto důvodu bylo vybráno odvětví sportovní 
gymnastiky, které je velmi specifické, sportovkyně jsou ženského pohlaví a rozpočty tohoto 
sportu jsou minimální s rozpočty mainstreamových sportů. Etická dilemata se tak projevují 
v čiré podobě. Výzkum tak sledoval vnímání dilemat, jako interkulturních rozdílů v jednotlivých 
zemích. Tendence a srovnání s ČR představuje přiložený graf 4.  

 

Graf 4: Etická dilemata (odpovědi jednotlivých zemí) 

 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 

 

Graf 4 nám ukazuje, jak odpověděli na dvanáctou otázku respondenti z jednotlivých 
zemí. Jak již v práci bylo zmíněno, celkový počet respondentů z Dánska bylo 10. Nejvyšší 
počet odpovědí zaznamenala možnost předem domluvené výsledky závodů, kterou zvolili 4 
(40 %) respondenti.  Naopak nikdo z nich nevybral 2 možnosti, a to nedodržování etických 
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pravidel jinými kluby či asociacemi a diskriminace gymnastek na základě barvy pleti, 
národnosti, náboženství atd.  

Z výsledků odpovědí francouzských respondentů lze jednoznačně určit, že pro ně 
největší etické dilema znamená neférové a neetické chování trenérů a rozhodčích. Tuto 
možnost zvolilo 8 (57 %) dotazovaných. Žádné zastoupení neměly opět možnosti ohledně 
diskriminace gymnastek a nedodržování etických pravidel jinými kluby či asociacemi.  

Irsko má spolu s Rumunskem největší počet odpovědí, u možnosti vzájemná rivalita 
trenérů či rozhodčích. V Irsku zvolilo tuto odpověď 5 (41,7 %) respondentů z 12 a v Rumunsku 
3 (37,5 %) respondenti z 8. V Irsku byly odpovědi s nulovým zastoupením stejné, jako u dvou 
předchozích zemí. V Rumunsko odpověděl 1 (12,5 %) respondent, že řeší dilema související 
s diskriminací gymnastek a nikdo z responentů neodpověděl, že by se potýkal 
s nedodržováním etických pravidel jinými kluby či asociacemi.  

Výsledky dotazníkového šetření německých respondentů ukazuje 2 shodné hodnoty. 
Těmi jsou neférové a neetické chování rozhočích a trenérů a předem domluvené výsledky 
závodů. Tyto možnosti zvolilo 8 (40 %) dotazovaných. Nikdo neodpověděl, že by řešil 
vzájemnou rivalitu trenérů či rozhodčích. Zástupci Polské gymnastické federace volili pouze 
dvě možnosti, kterými byly neférové a neetické chování trenérů a rozhodčích a nedodržování 
etických pravidel jinými kluby či aosciacemi. Nejvíce respondentů, tedy 8 (72,7 %) z 11 zvolilo 
první možnost. Nikdo nevybral odpovědi ohledně vzájemné rivality trenérů či rozhodčích, 
předem domluvených výsledků a diskriminace gymnastek. Osm zástupců Ruska (47 %), což 
byl největší počet, vybralo možnost předem domluvené výsledky závodů. Žádné zastoupení 
neměly odpovědi diskriminace gymnastek na základě barvy pleti, národnosti, náboženství atd. 
a nedodržování etických pravidel jinými kluby či asociacemi.  

V Srbsku a Španělsku se na nejvyšší příčku řadí opět neférové a neetické chování 
trenérů a rozhodčích. V Srbsku zvolilo tuto možnost 6 (60 %) respondentů, ve Špsnělsku 8 
(44,5 %) respondentů. Ze srbských účastníků dotazníku nikdo nezvolil možnosti předem 
domluvené výsledky závodů a vzájemná rivalita treénrů či rozhodčích. Ve Španělsku neměla 
žádné zastoupení opět možnost nedodržování etických pravidel jinými kluby či asociacemi. 

Obecně lze shrnout, že za největší problém v etice je neférové chování trenérů a 
rozhodčích (5 států i ČR), či jejich vzájemná rivalita, která se přenáší do hodnocení výsledku 
(5 států). Naopak je překvapivým zjištěním, že se etické problémy spjaté s barvou pleti či 
vyznáním se prjevují nejméně. Nedodržování etických pravidel jinými kluby či asociacemi 
nevnímají jako problém u většiny státu (vyjma Srbsko, Polsko).  

 

Graf 5: Etická dilemata (odpovědi českých respondentů) 

 

Zdroj: dotazníkové šetření, vlastní zpracování 
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Graf 5 zobrazuje odpovědi zástupců gymnastických klubů z České republiky, kteří kopírují 
odpovědi mezinárodního prostředí. Největším etickým dilematem, které čeští respondenti řeší, 
je neférové a neetické chování rozhodčích a trenérů. Možnost zvolilo 44 (44,8 %) respondentů. 
Tento výsledek se shoduje s výsledkem mezinárodní úrovně. Rozdíl nastává u druhého bodu, 
kterým se na národní úrovni stává možnost vzájemná rivalita trenérů či rozhodčích. Jako druhé 
největší etické dilema volilo tuto odpověď 32 (32,8 %) respondentů. Poměrně výrazný pokles 
můžeme vidět u následující možnosti, předem doluvené výsledky závodů, které mělo 
zastoupení 11 (11,2 %) odpovědí. Oproti zahraničnímu šetření dosahuje tato možnost výrazně 
nižších hodnot. Pouze o jednoho respondenta méně (10,2 %) zvolilo možnost nedodržování 
etických pravidel jinými kluby či asociacemi. Nejmenší zastoupení, stejně jako u odpovědí 
zahraničních respondentů, měla odpověď diskriminace gymnastek, kterou zvolil pouze 1 (1 %) 
účastník dotazníku.  

 

5. Závěr 

Po seznámení s teoretickým vymezením zkoumaného tématu, bylo hlavním cílem práce 
zjistit, zda existují rozdíly ve vnímání etiky napříč různými státy a jejich kulturami, případně 
určit, které hodnoty jsou univerzální. V případě, že interkulturní rozdíly ve vnímání etiky existují 
a jsou viditelné, bylo cílem je prozkoumat na konkrétním šetření ve vybraném sportovním 
odvětví – moderní gymnastice. Byl proveden výzkum, ze kterého byla data následně 
analyzována. Ukázalo se, že interkulturní rozdíly existují ve vnímání sportovní etiky 
jednotlivých zemí ale i centrálního svazu. Protože nelze jednoznačně postihnout veškeré 
faktory možného neetického chování ve vybraném sportu, většinově se všichni respondenti 
schodují na tom, že je třeba existence nezávislého kolektivního arbitra, který daný konkrétní 
problém vyřeší.  

Mezi většinově vnímané interkulturní rozdíly v etice byly zjištěny hodnoty jako – 
neovlivňování výsledků soutěží a postoje rozhodčích, či nešířit v médiích nepravdivé 
informace o ostatních federacích či sportovcích. Tyto postoje byly podobně vnímané i v ČR. 
Za menší problém v etice je spatřován stav zastávání pouze těch pravidel, která jsou v souladu 
s normami FIG či dodržování zákazu přijímat úplatky nebo dodržování politické neutrality. Ani 
dodržování Antidopingového kodexu se neukazalo jako priorita ve všech zkoumaných 
kulturách.  

V otázce etických dilemat se prokázalo, že existuje rodzíl v mezinárodním prostředí, 
v ústředí a v ČR. Problém neetického a neférového chování rozdhodčích a trenérů vnímají 
nejpalčivěji ve Francii,v Polsku, Srbsku, v menší míře ve Španělsku. Naopak v Rusku, 
Německu či Dánsku se ukázal jako stěžějení etický problém v tz. etických dilematech v otázce 
předem domluvených výsledků.  

Po komparativní analýze etických kodexů byla vyhodnocena hypotéza 1, která byla 
potvrzena – tedy etické kodexy jednotlivých zemí se liší od etického kodexu centrální 
organizace, a to jak do obsahu, tak i do vnímání jednotlivými zástupci. Hypotéza 2, tedy že 
větší kontrola etiky v jednotlivých státech bude zaštítěná mezinárodní organizací jako 
garantem správnosti, byla prostřednictvím dotazníkového šetření potvrzena jen částečně. 
Kodexy jednotlivých zemí se liší, a liší se i vnímání etiky a fair-play (např. ve vztahu trenér-
sportovkyně, sportovní svaz-trenér). Cestou k větší důvěryhodnosti se ukazuje otevřenost, 
transparentnost a jasnější pravidla.  
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Vstupy, výstupy a efektivita inovací v mezinárodní 
perspektivě. Úloha národních kulturních hodnot.  

Inputs, Outputs and Effectivity of Innovations in Cross-
Country Perspective. The Role of National Cultural Values.   

Inna Čábelková 

Abstrakt:  

Vztah mezi národními kulturními hodnotami a úrovní inovací byl v posledním desetiletí 
přitažlivým předmětem statistické analýzy. Většina příspěvků se však soustředila pouze na 
úroveň inovací. Tento příspěvek se zaměřuje na vstupy, výstupy a efektivitu inovací v 
souvislosti s kulturními indexy. Metodologicky se práce opírá o vícenásobnou regresní analýzu 
indexů inovací (Global Innovation Index, 2018) a kulturních indexů Hofstede (vzdálenost mocí, 
individualismus, maskulinita, vyhýbání se nejistotě, dlouhodobá orientace a shovívavost) a 
filtruje vliv HDP na obyvatele (PPP, 2018). Výsledky naznačují, že úroveň, vstupy a výstupy 
inovací jsou pozitivně spojeny s individualismem a dlouhodobou orientací. Ostatní kulturní 
dimenze nebyly statisticky významné. Efektivita inovací se neprokázala jako statisticky 
významná ve vztahu k národním kulturním indexům. Existují však značné geograficky 
lokalizované výjimky zemí s vysokým stupněm inovací, zatímco index individualismu je nízký 
(Čína, Singapur, Hongkong), které představující kolektivistický model inovací. Tyto země 
pravděpodobně těžily z transferu technologií, což jim umožnilo zahájit vlastní inovační tvorbu 
i přes kolektivismus a původně nízkou úroveň hospodářského rozvoje.  

 

Klíčová slova: 

Vstupy, výstupy a efektivita inovací, kulturní indexy  

Abstract:  

The association between the national cultural indices and levels of innovation has been an 
attractive subject of statistical analysis for the last decade. However, most of the papers 
concentrated on levels of innovations only.  This paper studies inputs, outputs and effectivity 
of innovations as related to cultural indices.  Methodologically the paper relies on multiple 
regression analysis of innovation indices (Global Innovation Index, 2018) and the Hofstede 
cultural indices (power distance, individualism, masculinity, uncertainty avoidance, long term 
orientation, and indulgence) controlling for GDP per capita (PPP, 2018). The results suggest, 
that levels, inputs, and outputs of innovations are positively associated with individualism and 
long term orientation. The other cultural dimensions were not statistically significant. The 
efficiency of innovations did not prove to be statistically related to the national cultural indices.  
However, there are substantial geographically localized exceptions of the countries with a high 
degree of innovation while low individualism (China, Singapore, Hong Kong), representing the 
collectivist model of innovations. Arguably, these countries have heavily benefitted from 
technology transfer, which enabled them to start their own innovation creation despite 
collectivism and originally a low level of economic development. 

 

Key words:  

Inputs, outputs and effectivity of innovations, cultural indices 
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Introduction 

Innovation leadership has become the main mechanism to enhance economic 
performance (Dittrich and Duysters, 2007; Schumpeter, 2017), to provide a source of 
competitive advantage (Barney, 2000), to support high value-added production (Deeds, et al., 
2000). Moreover, technological innovations are seen as one of the main mechanisms to attain 
economic success and social wellbeing (Castaño et al., 2016, Senge et al., 2001) 

A vast literature discussing sources and correlates of regional innovations emphasize the 
cooperation of Higher Educational Institutions (HEIs) through spill-over effect (Anselin et al., 
1997; Carayannis, et al., 1998) or in the triple helix the perspective of collaboration between 
the HEIs, local governments and entrepreneurs (Etzkowitz and Leydesdorff, 2000; Etzkowitz 
and Zhou 2017). Other sources stress the role of the government in the regional innovation 
system and plans (Doloreux and Porto Gomez, 2017). Yet other authors highlight the 
importance of market structure and internal capacity of firms to innovate (Tidd and Bessant, 
2018). 

The literature on the association between the innovation index and national cultural values 
is also vast (for a systemic review see Tian, et al. 2018). However, most of the researchers 
analyze the innovations per se and do not continue to the level of inputs, outputs, and efficiency 
of innovations.  Neither the studies discuss the reasons for high innovations in the countries 
with, supposedly, unfavorable cultural prerequisites. 

The aim of the paper is to study the association of the national cultural value indices (power 
distance, individualism, masculinity, uncertainty avoidance, long term orientation and 
indulgence, Hofstede at al., 2010) and innovation indices (levels, inputs, outputs, and 
effectivities of innovation, as measured by Global Innovation Index, 2018) on a cross country 
scale. Methodologically the paper relies on multiple regression analysis controlling for GDP 
per capita (international dollars, PPP 2018). Besides the statistical analysis the paper 
discusses the cases of countries with high innovations despite low individualism. 

The paper is structured as follows. The first two chapters discuss the inputs, outputs, and 
efficiency of innovation and Hofstede's cultural indices. The third chapter is devoted to a brief 
literature review of the cultural influences on innovative processes.  The fourth chapter 
discusses the data and methods. The last three chapters list the results, provide discussion 
and conclude. 

The inputs and outputs and efficiency of innovation 

Recently the issues of inputs and outputs of innovation gains attention. On the input side, 
innovations naturally require human capital and research provided by both the government 
educational and research institutions and the private networks. The country institutions (both 
implicit and explicit) and infrastructure are the next two indispensable factors. Market and 
business sophistication are the last two inputs which allow the innovated products to find their 
customers and be produced in sufficient qualities and adequate quantities (see Dutta, et al., 
2018). On the output side of innovations, there are both knowledge (and technology) outputs 
and creative outputs (ibid.) 

Another important indicator of the economic effectivity of the money invested in innovation 
in the efficiency of innovation. While in general there are many interpretations of the efficiency 
including the role of innovation in civil society and in increasing both economic and social well-
being, the simplest way to interpret and measure it is to compute the amount of output per unit 
of input.  

According to the Global Innovation Index study (Dutta, et al., 2018), the inputs, outputs 
and the efficiency of innovations vary substantially across countries and the high inputs do not 
necessarily produce high outputs. Most investing in imputes to innovation are Singapore, 
Switzerland, Sweden, Denmark Netherlands, andthe the USA. While the biggest outputs report 
Switzerland, Sweden, Denmark. Singapore and the USA fall to just above the average scores 
in this dimension (see Global Innovation Index, 2018) suggesting insufficient efficiency of 
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innovation. On the other hand to the 12 countries with the greatest effectivity besides most 
developed countries fall Bulgaria, Iran (ibid.). 

 

Hofstede national cultural value model 

 Hofstede cultural indices are employed in this paper to account for value differences 
across nations. In the recent studies Hofstede et al. (2010) account for six work-related value 
categories which are consistently different across nations: Power Distance, Individualism-
Collectivism, Masculinity-Femininity, Uncertainty Avoidance, Long Term Orientation, and 
Indulgence-Restraint. This introductory section will give a short account of all of them. The 
Results and Discussion Section will return to the cultural values and discuss the significant 
ones in more detail.  

1. Power Distance Index (PDI) is related to the problem of human inequality and is 
defined as “the extent to which the less powerful members of institutions and organizations 
within a country expect and accept that power is distributed unequally” (Hofstede et al., 2010, 
p. 61) 

2. Individualism-Collectivism (IDV) is related to the integration of individuals into groups.  
“Individualism pertains to societies in which the ties between individuals are loose: everyone 
is expected to look after him- or herself and his or her immediate family. Collectivism as its 
opposite pertains to societies in which people from birth onward are integrated into strong, 
cohesive in-groups, which throughout people’s lifetime continue to protect them in exchange 
for unquestioning loyalty“ (ibid., p. 92) 

3. Masculinity-Femininity (MAS) if related to the the extent of assertiveness accepted in 
society and the division of emotional roles between men and women. In Masculine societies 
“emotional gender roles are clearly distinct: men are supposed to be assertive, tough, and 
focused on material success, whereas women are supposed to be more modest” (ibid. p. 140). 
In Feminine societies “emotional gender roles overlap: both men and women are supposed to 
be modest, tender and concerned with the quality of life” (ibid. 140) 

4. Uncertainty Avoidance (UAI) is related to the level of anxiety and stress associated 
with the unforeseeable future and is defined as “the extent to which the members of a culture 
feel threatened by ambiguous or unknown situations” (ibid, p. 191). 

5. Long Term Orientation (LTO) is related to the time focus of efforts. Long Term 
Orientated societies foster “virtues oriented toward future rewards – in particular, perseverance 
and thrift” (ibid, p. 239). Short Term Oriented societies foster “virtues related to the past and 
present – in particular respect for tradition, preservation of “face” (ibid. p. 239). 

6. Indulgence versus Restraint (IVR) is related to the level of social control related to 
basic desires associated with enjoying life.  Indulgence describes societies with a tendency “to 
allow relatively free gratification of basic and natural human desires related to enjoying life and 
having fun. Its opposite pole, restraint, reflects a conviction that such gratification needs to be 
curbed and regulated by strict social norms” (ibid. p. 281) 

 

Innovations and Hofstede's cultural values. Brief literature review. 

The statistical association between national culture and the levels of innovation is 
frequently studied phenomenon (for the systematic literature review see Tian, et al. 2018), 
however, the levels and statistical significance of these results vary substantially depending 
on the data and methods. In most cases, the authors agree, that the level of innovations is 
positively associated with high individualism, low power distance (Khan and Cox, 2017; Shane, 
1993; Kwon et al. 2016; Prim, et al., 2017). The more recent papers also report the positive 
relationships of innovation and long term orientation (Kwon, et al. 2016; Prim et al. 2017). 
Some studies also found the negative association of innovations and masculinity (Khan and 
Cox 2017; Prim et al. 2017) and a negative association between innovation and uncertainty 
avoidance (Shane, 1993; Kwon, et al., 2016; Rossberger and Krause, 2017; Prim, et al., 2017). 
Other researchers report also positive relation of innovation with indulgence (Khan and Cox, 
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2017; Prim, et al., 2017). While the statistical association of innovations and cultural 
dimensions is well established, the effect of cultural indices seems to diminish over time 
(Shane, 1993). 

The mediating effect of cultural indices 

Besides the direct association between national cultural indices and innovations, the 
mediating effect of culture on innovations was also studied in the literature. One of the causes 
of innovations suggested in the literature is transformational leadership. These leaders are 
supposed to inspire and motivate their followers to identify with the vision of the leader above 
their own self-interest (Bass, 1997). This way, the leaders ignite and support the innovations. 
The meta-analysis of the literature showed, that out of six Hofstede cultural dimensions 
uncertainty avoidance and individualism moderated the relationships between 
transformational leadership and innovations in the way that uncertainty avoidance amplified 
this relationship while long-term orientation attenuates it (Steele et al., 2018). 

While the direct and mediating association between culture and innovation is well 
presented in the literature, the actual reasons for such associations are still to be researched. 
One of the avenues of literature going in this direction is the literature describing the actual 
settings within a particular culture and the relation of such to innovations. One of the 
representative setting of the collectivist culture is the family ownership of businesses. 

The factors associated with a particular type of cultural setting and innovation. 
Family ownership and innovation 

One of the most studied effects of group dynamics on innovation is the effect of family 
ownership. In general, the results suggest, that family ownership and control are detrimental 
for innovation intensity (Block, 2012) and reduces the innovation inputs (Duran et al., 2016) 
and increases the outputs (ibid.). Other authors suggest, that the effects of family ownership 
on outputs of innovation are inconclusive (Llach and Nordqvist, 2010). Family ownership 
reduces the efficiency of conversion of R&D expenses to innovation outcomes (Diéguez-Soto, 
et al, 2016). On the other hand, it facilitates the effect of the achievement of technological 
innovation on long-term performance (ibid.) However, thought family firms have superior ability 
to engage in technological innovation, the willingness is lower (Chrisman et al., 2015). 

The positive sides of family ownership for long term outcomes are more of the coincidence 
of interests between the owners and managers, lower rigidity and bureaucracy, and greater 
flexibility and discretion (Block et al., 2013), more tendency to protect family reputation and 
face (Dunn, 1996) and keep long term relationships with customers and firms stakeholders 
(Miller and Le Breton-Miller, 2005) 

From the literature review above follows, while the direct and indirect association between 
the innovation index and cultural dimensions is presented in the literature, the relation to the 
inputs, outputs and effectivity of innovations till needs to be discovered. The next section 
present the results of multinomial regression models, studying the associations above and 
analyses the cases of the countries which fall out to the significant trends. 

Data and methods 

Correlation and regression analyses are used to test the association between the degree 
of innovation and the cultural values prevailing in societies (see formula 1 below for regression) 

 

Innovation = a0 + a1-6 cultural values+ GDP per capita  +  ξ  (1) 
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Indicators of innovation 

Indicators of innovation employed account for the innovation itself, inputs to innovation, 
outputs to innovation and innovation efficiency. The Innovation Indexes provided by the Global 
Innovation Index (2018, Dutta, et al., 2018)  are employed to indicate the overall level of 
innovation in a country (the Global Innovation Index), the inputs to innovations (Innovation 
Input Sub-index), the outputs of innovations (Innovation Output Sub-index), and the efficiency 
of innovation (Innovation Efficiency Ratio). 

The Innovation Input Sub-Index is the simple average of indicators for Institutions, Human 
capital and research, Infrastructure, Market sophistication, and Business sophistication. The 
Innovation Output Sub Index is the simple average of indicators for Knowledge and technology 
outputs and Creative outputs. The Global Innovation Index is computed as the simple average 
of Innovation Input and Output Sub-Indices. The Innovation Efficiency ratio is computed as the 
ration of Innovation Output Index over the Innovation Input Index. (Dutta, et al., 2018) 

Indicators of cultural values and GDP 

Hofstede cultural indices are employed in this paper to account for value differences 
across nations. The regression analysis controls for GDP per capita adjusted for purchasing 
power parity in international dollars, for the 2018 year (IMF data). 

The resulting regression formula (2) is presented below 

 

Innovation Index= a0 + a1 PDI + a2 IDV + a3 MAS + a4 UAI + a5 LTO + a6 IVR + GDP +  ξ (2) 

Results 

Before running regression analysis, the Pearson correlation analysis was performed. The 
results are presented in Table 1. 

Table 1. Pearson correlations for Innovation Indices (2018) and Hofstede’s cultural 
indices 

    PDI IDV MAS UAI LTO IVR 
GDP per 
capita 

Global Innovation Index Pearson Correlation -0,544*** 0,667*** -0,052 -0,292* 0,428*** 0,237* 0,732*** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,682 0,018 0,000 0,028 0,000 

Innovation Efficiency Ratio Pearson Correlation -0,304* 0,440*** -0,048 -0,15 0,408*** -0,029 0,378*** 

  Sig. (2-tailed) 0,014 0,000 0,707 0,231 0,000 0,788 0,000 

Innovation Input Sub-index Pearson Correlation -0,541*** 0,655*** -0,046 -0,300* 0,383*** 0,283** 0,770*** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,716 0,015 0,000 0,008 0,000 

Innovation Output Sub-index Pearson Correlation -0,516*** 0,640*** -0,055 -0,269* 0,446*** 0,182 0,659*** 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,664 0,030 0,000 0,093 0,000 

GDP per capita Pearson Correlation -0,477*** 0,555*** -0,017 -0,279* 0,262* 0,304** 1 

  Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,892 0,024 0,014 0,004   

 Note: Individual significance levels: *** Correlation is significant at 0,001 level. ** Correlation is significant at the 
0.01 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). Bonferroni correction of testing 24 
hypothesis jointly at 5% level implies the significance level for each hypothesis equal to 0,05/24=0,002. Thus, only 
correlation at 0,002 level are significant. GDP per capita is in international $, PPP, 2018. N=65. Source: own 
computations 

 

The results suggest, that  

• Power Distance (PDI) and Individualism (IDV) proved to be statistically associated with 
all the innovation indices with opposite signs: higher innovations are more likely in 
countries with high Individualism and low Power Distance. The result is not surprising, 
given that Power Distance and Individualism are negatively correlated (r=-0,619). 
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• Masculinity (MAS), Uncertainty Avoidance (UAI) and Indulgence indices are not 
related to innovation on conventional significance levels (with Bonferroni corrections). 

• Higher Long term orientation and GDP per capita are significantly associated with 
higher innovation indices.  

However, given high correlation between the cultural indices and likely interfering effect of 
GDP per capita, regression analysis is necessary to filter out the effects of third variables. The 
results of regression analysis are presented in table 2. 

 

Table 2. Results of linear regression analysis. Innovation indices (2018) explained 
by Hofstede’s cultural dimensions and GDP per capita (international $, PPP, 2018) 

 Dependent 
variable 

Global Innovation 
Index 

  

Innovation Efficiency 
Ratio  

Innovation Input Sub-
index  

Innovation Output 
Sub-index  

  B Sig. B Sig. B Sig. B Sig. 

Constant 23,851*** 0,000 0,577*** 0,000 31,441*** 0,000 16,242* 0,021 

PDI -0,032 0,499 0,000 0,780 -0,022 0,662 -0,042 0,472 

IDV 0,124** 0,004 0,001 0,091 0,111* 0,014 0,136** 0,009 

MAS -0,036 0,304 0,000 0,675 -0,034 0,364 -0,039 0,367 

UAI -0,056 0,078 0,000 0,486 -0,053 0,113 -0,058 0,129 

LTO 0,192*** 0,000 0,002* 0,011 0,156*** 0,001 0,228*** 0,000 

IVR 0,095* 0,028 -0,001 0,470 0,112* 0,015 0,078 0,136 

GDP per 
capita 0,000*** 0,000 0,000 0,284 0,000*** 0,000 0,000*** 0,000 

R2 0,807   0,400   0,785   0,744   

Model sig.   0,000   0,000   0,000   0,000 

N 59   59   59   59   

Note: In collinearity diagnosis all the VIF fall below 3, so they are not listed. Individual significance levels: * - 
significant at 5%, ** - significant at 1%, *** - significant at 0,1%. 

 

Similarly to the previous analysis, Individualism (IDV) and Long Term Orientation (LTO) 
proved to be most related to innovation indices. The higher in individualism and the longer is 
the orientation, the higher is the Innovation Input, Output, and Global Innovation Index. Long 
term orientation has also proved to be positively related to the Innovation Efficiency Ratio. 

Indulgence versus Restraint index has proven to be positively related in regression 
analysis. More indulgent countries tend to have higher Global Innovation Index and higher 
Innovation Input Index. 

Discussion 

These statistical results allow for significant exceptions as most of the statistical results 
do. The following graphs (graph 1 and 2) depict the scatterplots of GII vs. IDV, and GII vs. LTO 
divided into four groups according to the levels of IDV and GII (low vs. high).  
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Graph 1. Global Innovation Index vs. Individualism-Collectivism Index.  

Source: own computations, data source see above 

 

From graph 1, follows, that countries like Singapore, Kores, China, Hong Kong, Japan, 
and Slovenia fall to the quartile of high innovation index though they are collectivist (low IDV). 
These results may suggest different innovation models of societies, stressing less individual 
initiative in innovation creation and supporting group dynamics. One of the driving forces of 
innovations there seems to be the support and direction by the state (Guo, et al., 2016; Fu and 
Xiong 2011). 

Foreign technology transfer is the other model of innovation in China (Choi, et al, 2011). 
According to the ownership structure, the most innovative firms in China belong to foreign 
corporations or are supported by the state. The domestic firm ownership was associated with 
lower innovation (ibid.). 

The Newly industrialized economies of Korea and Singapore are the other two collectivist 
countries with above average innovation indices (see graph 1).  Similarly to China they have 
heavily benefited from technology transfer from abroad but also heavily invested to their 
education systems (Ng and Tan, 2006). 

The other explanation for above-average innovation despite collectivist mentalities in 
China, Korea and Singapore is the very long term orientation (see graph 2) which creates 
conditions for long term profits, for which innovations are indispensable tool.  The tendency of 
the long term oriented cultures to encourage thrift, effort and modern education to prepare for 
the future, increase propensity to innovate even further. 

Other than Asian countries, the countries with high innovation index are the West 
European developed countries such as Germany, Denmark, Switzerland, Belgium and France 
and other developed countries such as USA, Canada, Australia, and New Zealand. All of these 
countries belong to the quartile of high individualism and high innovation index. 

The central and East European countries such as Czech Republic, Slovakia, Poland, 
Hungary are located in the center of the graph 1 and combine a little above average 
individualism with an average innovation index. 

The rather numerous group of collectivist countries with low innovation index in the left 
bottom corner of the graph include most under developed and developing countries, but also 
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some EU countries such as Bulgaria, Croatia, Greece and Romania. Overall the of EU 
countries in both the level of innovation and the level of individualism-collectivism is substantial. 
The EU includes both top innovative very individualist countries such as Switzerland, Sweden, 
Netherlands, Germany, Denmark and mildly collectivist countries below average in innovation 
such as Bulgaria, Romania or Greece. Although collectivist mentality is not primarily 
detrimental for innovation process (as is seen on the example of China, Hong Kong, Korea, 
Singapore), the evidence shows, that European countries on the lower end of European 
innovation scale may require different innovation policies comparing to the leading countries. 
Graph 2 shows the scatterplot of Global Innovation Index versus Long term Orientation Index. 

 

 

Graph 2. Global Innovation Index vs. Long term Orientation index. 

Source: own computations, data source see above 

 

While in the previous case there was a specific geographically separated group of 
countries that did not follow the trend of increasing innovation index with increasing 
individualism, in the case of long term orientation the groups of countries not following the 
trend of long term orientation supporting innovation are not that geographically uniform (see 
graph 2). In the upper left quadrant with high Innovation Index but low Long Term Orientation, 
there are mostly developed countries such as the USA, Denmark, Canada, Australia, Ireland, 
Iceland, New Zealand, Norway, and Portugal. The position of these countries can be explain 
by the fact, that these countries do have a long tradition of innovation so, paradoxically the 
propensity to innovation and the need for innovation is already a part of the norm and tradition. 
On the other hand, the Newly Industrialized Countries such as Korea, Singapore, China belong 
to the upper right quadrant (high innovation index, high long term orientation), reflecting a more 
pragmatic approach of orientation to the future including thrift and efforts in modern education. 

     The East European countries such as Czech Republic, Slovak Republic and Hungary 
present average innovation with above average long term orientation, while Poland shows 
below-average Long Term Orientation (LTO) with approximately average innovation. 
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As for the whole European Union, almost all the EU countries fall to the two upper 
quadrants of above-average innovation index. However, the LTO index show great diversity 
from very short term orientation in Ireland to very long orientation in Germany. 

Conclusion 

Innovations nowadays are seen as one of the most effective tools to enhance economic 
development, however, innovations are costly which suggests monitoring and improving the 
effectivity of innovations. In addition, innovations may require a favorable culture values 
environment both on the firm level and on the country level. This paper studied the effects of 
national cultural prerequisites on the levels, inputs, outputs, and effectivities of innovations on 
cross-country scale. The results of multiple regression analysis found statistically significant 
association of the levels, inputs and outputs of innovation with the Hofstede cultural indices of 
individualism and long term orientation (both positive) controlling for GDP per capita. The 
efficiency of innovation measured by the output/input ratio was not sufficiently related to 
cultural indices. 

The statistical positive relationship between individualism and innovations showed the 
general trend present in the data. However, there are several countries geographically 
localized in one region, reporting high levels, inputs and outputs of innovations despite low 
individualism. This phenomenon still needs to be explained, though these countries benefitted 
most from FDI and technology transfers. 

These findings are important in several ways. Firstly, as most cultural studies suggest, 
culture matters and needs to be taken into account both on the country and on the firm levels. 
On the other hand, instead of emphasizing cultural determinism of innovations (Shane, 1993) 
the experience of culturally disadvantaged countries with respect to innovation (China, Hong 
Kong, Singapore) with high innovation indices, one would rather pose a question whether the 
innovation scheme, traditional for the individualist developed countries is the only possible one. 
More research need to be done in the differences between innovation strategies in individualist 
and successful collectivist countries. 

In addition, the finding suggests, that there is a substantial variety of both the cultural 
values and innovation inputs, outputs and efficiencies within the European Union.  These 
differences may decrees the local efficiency of possible uniform innovation policy for EU 
countries. On the other hand, the experiences of innovatively successful countries with 
unfavorable cultural settings might be inspirational. 
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Tendencie vo vývoji nezamestnanosti mládeže na 
Slovensku 

Developtmet trends in unemployment of youths in Slovak 
republic 

Dávid Červený – Lukáš Both – Jana Ladvenicová – Zuzana Bajusová 

Anotácia 

Príspevok sa zaoberá analýzou nezamestnanosti absolventov stredných škôl – komparáciou 
nezamestnanosti v Bratislavskom a Prešovskom kraji vzhľadom na to, že v týchto regiónoch 
je evidovaná najnižšia resp. najvyššia nezamestnanosť. Medzi odporúčania pre prax, ktoré by 
pomohli nezamestnanosť mládeže eliminovať patrí podpora mladých podnikateľov, prípadne 
opatrenie, ktorým by pracovný pomer absolventa školy nahradil absolventskú prax.  

 

Kľúčové slová: nezamestnanosť, mládež, absolventi, SR 

 

Úvod 

Táncošová  (2013) vo svojej publikácii uvádza, že nezamestnanosť je taký stav v ekonomike, 
pri ktorom nie všetko práceschopné obyvateľstvo, ktoré si želá pracovať, v skutočnosti aj nájde 
prácu. To znamená, že nie všetka práceschopná populácia má prácu. Ako uvádza Fuchs 
(2005) nezamestnanosť býva často označovaná za prejav porúch na trhu práce. Jej rozsah sa 
meria ukazovateľom miery nezamestnanosti, čo je údaj vyjadrujúci pomer počtu 
nezamestnaných k celkovému počtu práceschopných, tých ktorí pracujú, alebo sa uchádzajú 
o pracovné miesto, resp. ekonomicky aktívnemu obyvateľstvu. Na označenie životnej etapy 
mladých ľudí, ktorá súvisí s ukončením školského vzdelávania a prechodom na trh práce, sa 
v odbornej zahraničnej literatúre používa pojem tranzícia. Podľa viacerých zahraničných 
autorov (Kogan, Muller, 2003; Quintini, Manfredi,2009) v ponímaní procesu tranzície existuje 
konsenzus v tom, že je chápaný ako proces integrácie mladých ľudí do sveta práce po 
ukončení školského (t.j. počiatočného) vzdelávania. 

 

Zmena charakteru procesu prechodu zo školy na trh práce je ovplyvnená nasledovnými 
faktormi:  

 

1. rastúcou mierou účasti mladej generácie na samotnom vzdelávaní;  

2. stúpajúcou vekovou hranicou integrácie do trhu práce - ukazuje sa, že v podmienkach, kedy 
je trh práce v nerovnováhe a miera nezamestnanosti mladých ľudí je vysoká, tieto osoby svoj 
vstup na trh práce odkladajú;  

3. dlhodobo vysokou nezamestnanosťou mladých ľudí;  

4. zvyšujúcim sa počtom mladých ľudí nezaradených medzi pracujúce osoby, ani medzi osoby 
pripravujúce sa na povolanie - (tzv. NEET- neither in employment nor in education). Ide o 
skupinu mladých ľudí nachádzajúcich sa mimo zamestnanosti a mimo školského systému;  

5. dĺžkou prechodu zo školy na trh práce, t. j. dobou od ukončenia školského vzdelania po 
získanie prvého zamestnania – dĺžka prechodu zo školy na trh práce osciluje v závislosti od 
typu zamestnania, ktoré získava mladý človek po tom, ako vstúpi na trh práce. Doba potrebná 
na získanie zamestnania na dobu určitú, resp. kratší pracovný čas je určite kratšia, ako doba 
získania zamestnania, ktoré zodpovedá odboru štúdia a trvalému pracovnému pomeru;  

6. kombinovaním štúdia a praxe – ide hlavne o uplatňovanie duálneho vzdelávania, 
absolvovanie pracovných stáži a prácu počas letných prázdnin. Kombinácia štúdia s praxou 
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veľkou mierou prispieva k zmene modelu prechodu zo školy na trh práce, ktorý sa premenil z 
tradičného ,,skokovitého“ modelu na model ,,postupného“ prechodu (Quintini, Manfredi, 2009). 

 

Cieľ a metodika 

Objektom skúmania článku sú nezamestnaní absolventi SOU bez maturity, SOU s maturitou, 
gymnázií a SOŠ.  

 

V článku boli použité nasledovné metódy :  

- selektívna – údaje o nezamestnanosti boli vybrané zo štatistík na základe hľadíska, ktoré 
bolo predmetom záujmu, získané údaje boli usporiadané do tabuľkových prehľadov a následne 
boli analyzované;  

- komparácia – v tejto fáze bola porovnávaná nezamestnanosť absolventov stredných škôl 
v krajoch s najmenšou (Bratislavský), resp. s najväčšou (Prešovský) nezamestnanosťou;  

- metóda dedukcie - bola použitá pri koncipovaní popisov a hodnotení všeobecnej povahy, 
ktoré tvoria podstatu záverov.  

 

Z hľadiska dosiahnutého vzdelania boli použité absolventskými štatistikami Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny  za roky 2009 – 2018, avšak štatistiky za roky 2012 a 2013 v čase 
písania článku neboli dostupné. 

 

Výsledky a diskusia 

 

Obr. 1 Porovnanie počtu evidovaných nezamestnaných absolventov gymnázií 
v Bratislavskom a Prešovskom kraji  

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Z Obr. 1 vyplýva, že rozdiely v počte nezamestnaných absolventov medzi Bratislavským 
a Prešovským krajom sú približne dvojnásobne väčšie. Najnižší počet nezamestnaných 
absolventov gymnázií bol v Bratislavskom kraji v septembri 2018 – 45 osôb. Najvyšší počet 
nezamestnaných absolventov v sledovanom období v Bratislavskom kraji bol v máji 2014 – 
241 osôb. Najviac nezamestnaných absolventov gymnázií bolo v Prešovskom kraji 
v septembri 2010. V tomto mesiaci bolo na úrade práce evidovaných 426 ľudí z tejto sociálnej 
kategórie. Počet nezamestnaných absolventov gymnázií v porovnaní s inými školami je 
výrazne nižší. Predpokladáme, že to nespôsobuje vyššia uplatniteľnosť na trhu práce, ale fakt 
že prevažná časť absolventov pokračuje v štúdiu na vysokých školách.   
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Obr. 2 Porovnanie počtu evidovaných nezamestnaných absolventov SOU bez maturity 
v Bratislavskom  a Prešovskom kraji 

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Z obr. 2 vyplýva, že nezamestnanosť absolventov, ktorí majú ukončené SOU bez maturity v 
Prešovskom aj Bratislavskom kraji mala v prvej polovici sledovaného obdobia kolísavú 
a v druhej polovici sledovaného obdobia klesajúcu tendenciu. V sledovanom období bolo bez 
práce najviac ľudí až 1 088 v Prešovskom kraji (september 2009). V tomto období môžeme 
vidieť dopady hospodárskej krízy, ktoré sa začali prejavovať na začiatku sledovaného obdobia. 
V Bratislavskom kraji bolo v sledovanom období bez práce najviac ľudí v rovnakom období 
(233) a najmenej v máji 2018 len 12.  

Predpokladáme, že počet nezamestnaných absolventov je ovplyvnený ich rozhodnutím 
pokračovať v štúdiu a dokončiť maturitu. Ďalší faktor, ktorý vplýva na počet nezamestnaných 
absolventov SOU bez maturity je ten, že v Bratislavskom kraji je viac pracovných príležitostí 
ako v Prešovskom kraji. 

Z Obr. 3 vyplýva, že počet uchádzačov o prácu, ktorí sú absolventmi SOU s maturitou v oboch 
krajoch najskôr rástol, kým nedosiahol vrchol v septembri 2014 v Bratislavskom kraji 664 
nezamestnaných, resp. v Prešovskom kraji až 2 984 nezamestnaných. Najmenej 
nezamestnaných bolo v sledovanom období v Bratislavskom kraji v máji 2018 len 108 
absolventov.  Predpokladáme, že nezamestnanosť absolventov SOU s maturitou ovplyvnil 
fakt, že malý počet absolventov odišiel študovať na vysokú školu. Ďalší faktor, ktorý mohol 
ovplyvniť nezamestnanosť absolventov SOU s maturitou bola hospodárska kríza, ktorá sa na 
Slovensku prejavila po roku 2009 a celoplošne znižovala počty pracovných príležitostí. Ako 
môžeme vidieť na konci sledovaného obdobia nezamestnanosť klesala. Príčinou je 
hospodársky rast slovenskej ekonomiky, ktorý pozitívne vplýval na nezamestnanosť. 
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Obr. 3 

Porovnanie počtu evidovaných nezamestnaných absolventov SOU s maturitou 
v Bratislavskom a Prešovskom kraji 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 
Obr. 4 Porovnanie počtu evidovaných nezamestnaných absolventov SOŠ v Bratislavskom 
a Prešovskom kraji  

Zdroj: vlastné spracovanie  

 

Z obr. 4 vyplýva, že rozdiely v počte nezamestnaných absolventov medzi Bratislavským a 
Prešovským krajom sú veľmi veľké. Najnižší počet nezamestnaných absolventov SOŠ bol v 
sledovanom období v Bratislavskom kraji v máji 2018 – 182 osôb. Najvyšší počet 
nezamestnaných absolventov SOŠ v tom istom období v Bratislavskom kraji bol v septembri 
2011 – 1 173 osôb. Najmenej nezamestnaných absolventov SOŠ v Prešovskom kraji bolo v 
máji 2018 (1 153). Najviac nezamestnaných absolventov stredných odborných škôl bolo v 
Prešovskom kraji v septembri 2010. V tomto mesiaci bolo na úrade práce mesta Prešov 
evidovaných až 4 802 ľudí.  Domnievame sa, že dôležitý faktor pri uplatnení absolventov SOŠ 
je odbor vzdelania. Vyšší záujem zamestnávateľov sa týka profesií, ktoré zažívajú ekonomický 
vzostup. Tento proces je dynamický, na začiatku sledovaného obdobia  prepukla so všetkými 
svojimi dôsledkami hospodárska kríza, ktorá znížila uplatniteľnosť absolventov v odboroch, 
ktoré boli predtým úspešné. Môžeme vidieť, že od roku 2015 nezamestnanosť značne klesá. 
Príčinou tohto javu je prekonanie ekonomickej krízy, slovenskej ekonomike sa znova začína 
dariť.  

 

  



61 

 

Odporúčania pre prax 

Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020 uvádza viaceré opatrenia na 
zamedzenie nezamestnanosti mládeže. Patrí medzi ne: 

podpora mladých podnikateľov - podnikanie je vnímané ako jedno z možných riešení 
nezamestnanosti mladých. Pokiaľ sa jednotlivci v tejto skupine rozhodnú v rámci kariérnej 
voľby pre podnikanie, stanú sa ekonomicky sebestačnými a z pohľadu zamestnanosti nebudú 
pracovné miesta vyhľadávať, ale zabezpečia si ich sami a perspektívne môžu pracovné miesta 
vytvárať dokonca aj pre ďalších ľudí; 

príspevok na podporu vytvorenia prvého absolventského pracovného miesta (ako nástroj 
aktívnych opatrení trhu práce);  

vypracovať a upraviť návrh na absolventskú prax tak, aby jej vykonávanie uchádzačom o 
zamestnanie bolo nahradené pracovným pomerom absolventa školy;  

prostredníctvom vykonávania odborných a poradenských služieb zisťovať osobnostné 
predpoklady a schopnosti mladých ľudí na výkon požadovaného zamestnania, zhodnotiť ich 
kompetencie, nájsť a rozpoznať prekážky ich vstupu na trh práce a na základe týchto zistení 
a určiť najmä tých, ktorým hrozí, že si nenájdu zamestnanie a neexistuje u nich ani možnosť 
ďalšieho vzdelávania;  

zohľadňovať percentuálny podiel vytvorených, resp. podporených pracovných miest určených 
pre mladých ľudí pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci.  

 

Záver 

Hlavným cieľom článku bolo analyzovať tendencie vo vývoji nezamestnanosti absolventov 
stredných škôl v ostatnej dekáde v Bratislavskom a Prešovskom kraji. Kvantitatívnej analýze 
sme podrobili absolventov stredných škôl v období rokov 2009 - 2018. Môžeme konštatovať, 
že počet nezamestnaných absolventov gymnázií v oboch krajoch je výrazne nižší v porovnaní 
s ostatnými typmi škôl. Domnievame sa, že tento fakt je spôsobený tým, že väčšina 
absolventov pokračuje v štúdiu na vysokej škole. U absolventov SOU bez maturity môžeme 
vidieť klesajúci trend vývoja počtu nezamestnaných absolventov v oboch krajoch. Tento fakt 
bol spôsobený tým, že na začiatku sledovaného obdobia zaznamenávame dopady 
hospodárskej krízy. Počet nezamestnaných absolventov tohto typu škôl je ovplyvnený aj 
rozhodnutím absolventov pokračovať v štúdiu a dokončiť maturitu. Vývoj počtu 
nezamestnaných absolventov SOU s maturitou   ovplyvnila skutočnosť, že malý počet 
absolventov odišiel študovať na vysokú školu, ako aj fakt, že slovenskú ekonomiku 
v sledovanom období ohrozovala hospodárska kríza. Domnievame sa, že pri uplatnení 
absolventov SOŠ je rozhodujúci odbor vzdelania. Vyšší záujem zamestnávateľov sa týka 
profesií, ktoré zažívajú ekonomický vzostup. Z odporúčaní pre prax by sme uviedli niektoré 
ako napr. podpora mladých podnikateľov, príspevok na tvorbu prvého absolventského 
pracovného miesta, vypracovanie a upravenie návrhu na absolventskú prax tak, aby jej 
vykonávanie uchádzačom o zamestnanie bolo nahradené pracovným pomerom absolventa 
školy. 
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Zhodnocení podpory vinařů Vinařským fondem České 
republiky  

Evaluation of the support of winemakers by the Wine Fund 
of the Czech Republic 

Milan Damborský, Michaela Štefková 

Abstrakt:  

 

Příspěvek se zaměřuje na zhodnocení podpory poskytované vinařům v České republice 
Vinařským fondem ČR. Cílem příspěvku je vyhodnotit tyto podpory z pohledu vinařů. 
Hodnocení vychází z dotazníkového šetření mezi vinaři. Na krátký teoretický úvod, cíl a 
metodologii navazuje analýza empirického průzkumu mezi vinaři. Výsledky jsou shrnuty v 
závěru. Provedený výzkum potvrdil, že vinaři jsou v hodnocení činnosti Vinařského fondu ČR 
rozděleny na dvě velikostně podobné skupiny (skupiny kritická a skupina spokojená).  

Klíčová slova:  

Víno, podpora, fond, evaluace 

Abstract:  

The paper focuses on the evaluation of the support provided to winemakers in the Czech 
Republic by the Czech Wine Fund. The aim of the paper is to evaluate these aids from the 
perspective of winemakers. The evaluation is based on a questionnaire survey among 
winemakers. The short theoretical introduction, objective and methodology is followed by an 
analysis of empirical survey among winemakers. The results are summarized in the 
conclusion. The research confirmed that the winemakers are divided into two similar size 
groups (the critical group and the satisfied group) in the evaluation of the activities of the Wine 
Fund of the Czech Republic. 

Key words:  

Wine, support, fund, evaluation 

Úvod  

 

Dotace, resp. veřejné intervence, se staly postupně běžnou součástí fungování 
ekonomiky v České republice. Jsou diskutovány z hlediska účelnosti. Dotace poskytované 
Vinařským fondem ČR jsou specifické tím, že jejich zdroj financování generují z podstatné 
části sami vinaři. Vinařský fond ČR zasahuje do hospodaření podniků a osob v oblasti vinařství 
a vinohradnictví vybíráním odvodů, které následně i s finančním příspěvkem od státu 
distribuuje mezi žadatele o finanční příspěvek. Takto získané finanční prostředky jsou využity 
na podporu akcí s vinařskou a vinohradnickou tématikou jako jsou výstavy nebo školení, 
hrazení nákladů na reklamní materiály, propagací moravského a českého vína na českém a 
zahraničním trhu s vínem a také při šíření všeobecné osvěty o víně jako atraktivním produktu.  
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Produkční a mimo produkční funkce zemědělství 

 
Úloha agrárního sektoru v ekonomice je velmi specifická. Tato skutečnost vyplývá z 

několika charakteristik. Zemědělství se vyznačuje zejména závislostí na biologickém 
reprodukčním cyklu a jeho propojením s přírodou. Zvyšování efektivity je možné pouze 
omezeně, protože hlavní vstupy výrobního cyklu jsou podmíněny délkou vegetačního období 
rostlin v rostlinné výrobě a dobou chovu zvířat v živočišné výrobě. V produkčním cyklu se také 
díky kolísavému charakteru odvětví projevuje nerovnoměrná potřeba zaměstnanců v rámci 
roku (Bečvářová, 2008). Tyto typické vlastnosti mají dopad na ekonomickou výkonnost sektoru 
i na lukrativnost pro potenciální zaměstnance a výnosnost jednotlivých činností. Bečvářová, 
Zdráhal a Tamáš (2013) uvádí, že zemědělství má vysokou a společností obecně 
akceptovanou úroveň podpory. Dále uvádí, že nízký a kolísavý příjem je podstatným důvodem, 
proč vyspělé země ve velké míře finančně vypomáhají agrárnímu sektoru. Udržování 
zaměstnanosti na venkově a efektivní využívání zemědělské půdy souvisí i s dalšími funkcemi, 
které zajišťuje, a právě proto je podpora agrárního sektoru v zájmu státu. Těmito funkcemi 
jsou: 

• Produkční funkce  
Potravinová samostatnost je jedním z předpokladů poměrně nezávislého a ekonomicky 

stabilního státu. Výroba dostatečného množství potravin z vlastních zdrojů zajišťuje stálý 
objem jejich produkce a stabilní výši jejich cen. Stát má také zájem na regulaci výživy obyvatel, 
protože v důsledku dlouhodobé konzumace nevhodných potravin se mohou u občanů častěji 
projevovat onemocnění, které nejsou žádoucí, což by mohlo vést ke zvýšeným nákladům na 
zdravotní péči, protože je v České republice financována v převážné části z veřejných rozpočtů 
(Peková, 2012). 

• Mimoprodukční funkce 
Liberalizace světového obchodu a hospodářská vyspělost států umožnila zemědělství 

zastávat i jinou než výrobní funkci. Jednou z hlavních mimoprodukčních funkcí zemědělství je 
udržování krajiny, protože je rozhodující součástí životního prostředí (Grega, 2005). Již výše 
zmiňované neodmyslitelné spojení s přírodou má za následek přímé ovlivňování životního 
prostředí a jeho kvality. Ve veřejném zájmu je také zajišťování adekvátních podmínek pro život 
obyvatel jako jsou dobrá kvalita ovzduší, půdy, dostatek vody a její hospodárné využívání a 
udržování v zemi. Dále můžeme mezi tyto funkce zařadit zlepšování rekreačních možností 
obyvatel a zahraničních turistů, zajištění realizace zájmových činností jako například pěstování 
některých druhů rostlin nebo chov ryb. Zemědělství má rovněž podíl na zachovávání a 
posilování národních tradic (Peková, 2012) mezi které můžeme zařadit i pěstování révy vinné. 
Ta se na území ČR pěstuje už asi od 3. století (Kraus, 1999). 

Intervence v agrárním sektoru jsou motivovány externalitami, které jsou shrnuty obecně 
v mimoprodukčních funkcích. Také tyto cíle sleduje Vinařský fond ČR.  

Tento fond vznikl v roce 2002 a byl zřízen změnou zákona č. 115/1995 Sb., o 
vinohradnictví a vinařství. Vinařský fond je nestátní organizací, jejímž účelem je podporovat 
výsadbu a obnovu vinic, výrobu a obecnou propagací prodeje vín. Příjmy fondu tvoří (a) 
odvody z vína uvedeného do oběhu v daný kalendářní rok (1 Kč / 1 litru vína) pro výrobce a 
dovozce, v případě že na trh uvedou více než tisíc litrů v daném kalendářním roce, (b) odvody 
z každého i započatého hektaru vinice (350 Kč / 1 ha vinice) pro pěstitele (odvody neplatí 
pěstitel hospodařící s vinicemi na ploše menší než 1 ha), (c) návratná finanční podpora státu, 
která činila pro rok 2002 100 mil. Kč, (d) penále za neplacení nebo opožděné placení odvodů, 
dary a úroky z vkladů. Fond využívá tyto prostředky na podporu výsadby vinic, podporu a 
propagaci odbytu vína a pokrytí provozních nákladů fondu. Prostředky ke chod fondu však 
mohou činit nejvýše 3 % součtu všech příjmů a výška financí na propagaci odbytu vína byla 
stanovena na 5 % příjmů VF. Cílem příspěvku je vyhodnotit podpory z pohledu vinařů. 

Vinařský fond poskytuje jako dotace nenávratný finanční příspěvek pro žadatele poskytuje 
v oblastech (a) marketing vína, (b) informování veřejnosti o vinohradnictví a vinařství, (c) rozvoj 
vinařské a vinařské turistiky, uchovávání tradic v této oblasti. Dotace jsou poskytovány 
fyzickým i právnickým osobám. Žádosti jsou být podávány dvakrát ročně. O přidělení finanční 
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podpory jednotlivým žadatelům rozhoduje rada fondu. Podmínky, výši finanční podpory a 
způsob jejího poskytování schvaluje Ministerstvo zemědělství. 

Cíl a metodika 

 

Cílem příspěvku je vyhodnotit tyto podpory z pohledu vinařů a navrhnout opatření ke 
zlepšení. Prezentované výsledky jsou založeny na empirickém šetření realizovaném ve formě 
dotazníku a řízených rozhovorů. Třináct ze šestnácti otázek mělo charakter uzavřené otázky 
s testovou odpovědí s možnostmi výběru jedné odpovědi nebo více odpovědí. Počet odpovědí, 
které mohl účastník vybrat je závislý na kontextu kladené otázky. Tři ze šestnácti odpovědí 
měli charakter otevřené otázky s textovou odpovědí. Odpovědi byly také doplněny o možnost 
textového komentáře ze strany respondentů v případě, že by se potřebovali vyjádřit nad rámec 
poskytovaných alternativ. Tyto komentáře jsou zahrnuty do hodnocení.  

Sbírání vyplněných anket bylo prováděné několika způsoby. Prvním způsobem distribuce 
bylo terénní šetření mezi vinaři. Za pomoci předsedů nebo místopředsedů vinařských a 
zahrádkářských sdružení bylo umožněno vysbírat vyplněné dotazníky přímo na schůzích 
příslušných společenství vinařů. Další cestou byly telefonické rozhovory a elektronická forma 
dotazníku. Elektronické dotazníky byly rozeslány pomocí e-mailových adres získaných z 
internetových stránek vinařství. Na internetových stránkách byly získány také kontakty na 
členy, předsedy nebo místopředsedů sdružení, kteří byli nápomocni při rozesílání ankety. 
Všechny formy distribuovaných dotazníků byly identické.  

Pro vyhodnocování odpovědí respondentů jsou použity základní metody popisné 
statistiky. Na dotazník odpovědělo 93 respondentů z vinařské oblasti Morava. Při otázkách, na 
které odpovědělo menší množství respondentů jak 93 je za 100 % považováno množství 
respondentů, které na otázku skutečně odpovědělo. Šetření bylo realizováno v období 1.2. až 
30. 4. 2019. 

Struktura respondentů dobře koresponduje se strukturou vinařů v ČR. Strukturu 
představuje Graf č. 1. 

 

 

Graf 1: Struktura respondentů (%) 
Zdroj: dotazníkové šetření, zpracováno autory 
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Výsledky 

 

Otázky byly respondentům kladeny v 6 oblastech (a) kategorizace vinařství (respondenta), 
(b) kompetence Vinařské fondu, (c) dotace poskytované Vinařským fondem, (d) odvody 
placené do fondu vinaři a vinohradníky, (e) zkušenosti s projekty podpořenými Vinařským 
fondem, (f) názor na aktuální fungování fondu. Kategorizace vinařství je představena 
v předchozí kapitole (otázka č. 1). Následující text seznamuje s výsledky šetření v ostatních 
kategoriích.  

V rámci otázky č. 2 bylo zjišťováno nakolik jsou respondenti informování o kompetencích 
Vinařského fondu. Otázka zněla „Mezi současné kompetence Vinařské fondu podle Vás patří? 
Respondenti měli vybrat správné možnosti z: 

a) Udělování povolení na novou výsadbu vinic, 

b) Poskytování dotací na propagaci vinařské turistiky, 

c) Dohled v oblasti slazení vína, 

d) Udělování povolení na označení vín originální certifikací, 

e) Informovat veřejnost o vinařství a vinohradnictví. 

Správnou odpověď tvoří pouze odpovědi b) a e). Správně odpovědělo 46,2 % 
respondentů. Nejmenší povědomí o činnosti Vinařského fondu mají vinaři s nejmenší produkcí. 
Ani u ostatních velikostních skupin nepřesahuje četnost správných odpovědí 55 procent.  

 

 

Graf 2: Podíl správních odpovědí ke kompetencím Vinařského fondu (%) 
Zdroj: dotazníkové šetření, zpracováno autory 

 

Dalších 5 otázek se zaměřovalo na oblast dotací. Otázka č. 3 měla uzavřený charakter a 
zněla: „Souhlasíte s podporou účastnických poplatků na soutěžích vín?“ Většina vinařů s touto 
podporou souhlasí. Nadpoloviční podporu této formě dotace vyjádřily většinově všechny 
velikostní skupiny vinařů. 
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Graf 3: Hodnocení podpory účasti na soutěžních výstavách (%) 
Zdroj: dotazníkové šetření, zpracováno autory 

Otázka č. 4 zněla: „Souhlasíte s podporou účasti na souboru výstav a propagačních akcí 
s vinařskou tématikou schválených Vinařských fondem?“ Podobně jako u předchozí otázky i 
zde je většina vinařů pro realizaci této podpory. Kladná odpověď opět dominuje ve všech 
skupinách.  

 

Graf 4: Hodnocení podpory účasti na soutěžních výstavách v seznamu 
Vinařského fondu (%) 

Zdroj: dotazníkové šetření, zpracováno autory 

 

Otázka č. 5 se zaměřovala na podporu vydávání PR materiálů a byla formulována takto: 
„Souhlasíte se současnou podporou úhrady nákladů na výrobu tiskových, audiovizuálních a 
on-line materiálů podporujících informování veřejnosti o vinohradnictví a vinařství?“ S touto 
formou podpory souhlasí téměř dvě třetiny vinařů. Naopak nesouhlasí méně než jedna čtvrtina.  
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Graf 5: Hodnocení podpory vydávání PR materiálů (%) 
Zdroj: dotazníkové šetření, zpracováno autory 

 

Otázka č. 6 se zaměřila na dotace poskytované Vinařským fondem obecně. Otázka zněla: 
„Změnili byste současné dotace poskytované Vinařským fondem?“. I přes kladné odpovědi na 
otázky týkající se podpory jednotlivých dotačních titulů, mírná většina respondentů 
odpověděla, že by současné dotace změnila. Největší spokojenost se současným stavem 
vyjádřili hobby vinaři. Naopak pro změnu se vyjádřila většina profesionálních vinařů. Mezi 
komentáři k této otázce se objevila výhrada, že podpora spíše vyhovuje větším podnikům a 
firmám vína přivážející. Objevil se také námět na zvýšení počtu akcí v seznamu 
podporovaných.  

 

Tab. 1: Potřeba změny dotací poskytovaných Vinařským fondem (v %) 

  Hobby vinaři s 
prodejem do 200 

litrů ročně 

Hobby vinaři s 
prodejem nad 500 

litrů ročně 

Profesionální 
vinařství bez 

zaměstnanců 

Profesionální 
vinařství se 

zaměstnanci 

Ano 18,18 35,29 65,85 64,71 

Ne 81,82 64,71 34,15 35,29 

Zdroj: dotazníkové šetření, zpracováno autory 

 

Otázka č. 7 přímo navazovala na předchozí otázku a zjišťovala, jaké dotační oblasti by 
bylo vhodné změnit. Mezi náměty se nejčastěji opakovaly (a) omezit podporu velkým 
podnikům a vyvážit podporu vůči podnikům malým, (b) rozšíření seznamu podporovaných 
výstav, (b) zavedení dotací na výsadbu a restrukturalizaci vinic, (e) změna konceptu 
propagace. Z odpovědí vyplývá, že malý vinaři se cítí vůči velkým vinařům v nevýhodě, což 
dle jejich názoru VF prohlubuje. Objevuje se zde názor, že dotace čerpá zejména uzavřená 
skupina žadatelů. Nespokojení respondenti také vyjádřili názor, že jsou poměrně málo 
zapojeni do rozhodování o směřování podpory a propagace. Objevuje se také názor investovat 
více prostředků do výzkumu. Objevuje se zde kritika malé efektivnosti podpory prodeje 
svatomartinského vína.  

Následující oblast se zaměřila na povinné odvody vinařů. Toto téma bylo pokryto dvěma 
otázkami. Otázka č. 8 byla formulovaná takto: „Souhlasíte s odvody do Vinařského fondu ve 
výši 0,5 Kč z každého litru?“ Respondenti uvádí, že tento odvod jim většinově nevadí. Kriticky 
se k tomuto staví většinově pouze hobby vinaři s produkcí nad 200 litrů. U profesionálních 
vinařství je proti těmto odvodům téměř polovina respondentů (47,06 procenta) přičemž tento 
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počet má vyhraněný názor „ne“. V případě této otázky se fakticky střetávají dva názory vinařů 
(a) sdružené prostředky jsou využity efektivněji a stát navíc přidává peníze z rozpočtu, (b) 
vinaři hospodaří s prostředky lépe než veřejná instituce.  

 

Tab. 2: Souhlas s odvodem 0,5 Kč/litr Vinařskému fondu (v %) 

  Hobby vinaři s 
prodejem do 
200 litrů ročně 

Hobby vinaři s 
prodejem nad 
200 litrů ročně 

Profesionální 
vinařství bez 
zaměstnanců 

Profesionální 
vinařství se 
zaměstnanci 

Celkem 

Ano 54,55 35,29 16,67 29,41 26,88 

Spíše ano 18,18 0,00 45,83 23,53 30,11 

Spíše ne 0,00 17,65 4,17 0,00 5,38 

Ne 18,18 35,29 29,17 47,06 32,26 

Nedokážu posoudit 9,09 11,76 4,17 0,00 5,38 
Zdroj: dotazníkové šetření, zpracováno autory 

 

Otázka č. 9 se opět týkala odvodů a zněla: „Souhlasíte s odvody do VF ve výši 350 Kč za 
každý započatý 1 ha vinice?“ Výsledky jsou velmi podobné odvodům z uvedení vína na thr 
(0,5 Kč/litr). Příznivě je vnímám u hobby vinařů (těch se tento odvod většinou netýká). 
Resolutní „ne“ je nejvýznamnější u profesionálních vinařství se zaměstnanci, u kterých však 
pozitivní odpovědi („ano“ a „spíše ano“) dosahují téměř 53 procent. Celkově negativní odpověď 
(„ne“ a „spíše ne“) je nejvyšší u profesionálních vinařství bez zaměstnanců.  

 

Tab. 3: Souhlas s odvodem 350 Kč/ha Vinařskému fondu (v %) 

  Hobby vinaři s 
prodejem do 
200 litrů ročně 

Hobby vinaři s 
prodejem nad 
200 litrů ročně 

Profesionální 
vinařství bez 
zaměstnanců 

Profesionální 
vinařství se 
zaměstnanci 

Celkem 

Ano 36,36 23,53 26,09 31,58 27,96 

Spíše ano 36,36 35,29 21,74 21,05 25,81 

Spíše ne 18,18 5,88 13,04 0,00 9,68 

Ne 0,00 23,53 32,61 36,84 27,96 

Nedokážu posoudit 9,09 11,76 6,52 10,53 8,60 
Zdroj: dotazníkové šetření, zpracováno autory 

 

Následující otázky č. 10, 11 a 12 se zaměřily na získání informací o zkušenostech 
s projekty podpořenými Vinařských fondem. V rámci otázky č. 10 bylo zjištěno, že 80,65 
respondentů je členy spolku, které získává dotace Vinařského fondu. Většinou se jedná o 
příspěvek na uspořádání výstavy. V komentářích byla pozitivně hodnocena zejména podpora 
malým spolkům. Z odpovědí na otázku č. 11 vyplynulo, že 45,16 respondentů získalo přímo 
některou z podpor Vinařského fondu. Nejvyšší podíl vykazují profesionální vinařství se 
zaměstnanci 68,42 %.  

V rámci otázky č. 12 byla hodnocena intervenční účinnost podpory. Otázka zněla: „V 
případě, vaše vinařství získalo jednu nebo více z výše uvedených podpor, vyberte jednu za 
variant: 

a) Podpora byla významná a bez této podpory by náš projekt (účast na soutěži, výstavě, 
tisku materiálů na propagaci apod.) nebyl realizovaný,  

b) Podpora nehrála v rozhodování velkou roli a projekt (účast na soutěži, výstavě, tisk 
materiálů na propagaci apod.) by byl realizovaný i bez dotace z Vinařského fondu.  

Tuto otázku zodpovědělo 58 respondentů. Cca 24 procent respondentů přiznává, že 
podpora měla pozitivní vliv na realizaci projektu. Více než 75 procent respondentů uvádí, že 
podpora neměla vliv na řešení projektu.  
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Tab. 4: Intervenční logika podpořených projektů Vinařským fondem (v %) 

  

Hobby vinaři s 
prodejem do 
200 litrů ročně 

Hobby vinaři s 
prodejem nad 
200 litrů ročně 

Profesionální 
vinařství bez 
zaměstnanců 

Profesionální 
vinařství se 
zaměstnanci Celkem 

Podpora byla… 0,00 54,55 19,35 15,38 24,14 

Podpora nehrála v 
rozhodování velkou roli… 100,00 45,45 80,65 84,62 75,86 

Zdroj: dotazníkové šetření, zpracováno autory 

 

Otázky č 13 až 16 se zaměřily na fungování Vinařského fondu. Otázka č. 13 zněla: „Jste 
spokojený se současným fungováním Vinařského fondu?“ Tato otázka rozdělila respondenty 
na téměř stejně velké skupiny. Větší nespokojenost vyjádřili profesionální vinaři. Naopak u 
hobby vinařů je hodnocení kladné.  

 

Tab. 5: Intervenční logika podpořených projektů Vinařským fondem (v %) 

  

Hobby vinaři s 
prodejem do 200 

litrů ročně 

Hobby vinaři s 
prodejem nad 

200 litrů ročně 

Profesionální 
vinařství bez 

zaměstnanců 

Profesionální 
vinařství se 

zaměstnanci Celkem 

Ano 66,67 68,75 36,96 42,11 47,31 

Ne 33,33 31,25 63,04 57,89 52,69 
Zdroj: dotazníkové šetření, zpracováno autory 

 

Následující otázky č. 14 a 15 byly otevřené a obě navazovaly na otázku č. 13. Otázka č. 
14 byla formulována takto: „V případě, že nejste spokojený s aktuálním fungováním, co byste 
chtěli, aby se změnilo?“  

Vinaři by podle komentářů v dotaznících změnily celý systém fungování VF a způsob 
podpory, kterým jsou dotace poskytovány. Upozorňují, že menší vinařství sice odvádějí 
poplatky do rozpočtu fondu, ale nevrací se jim podpora. Dále si myslí, že dotace jsou 
neefektivní rozdělovány a finanční prostředky plynou na příliš velké akce, které by samy měly 
generovat dostatečný zisk, jehož část by pak mohli použít na vlastní marketingovou kampaň. 
Rovněž respondentům překáží malá transparentnost podmínek pro ucházení se o finanční 
příspěvky. Častým požadavkem byla větší podpora pro malé vinařství. Dotazovaní také tvrdí, 
že by uvítali větší investice do podpory vzdělávání zákazníků. Tvrdí, že VF nereaguje pružně 
na změny ve vinařské komunitě a své marketingové kampaně realizuje opakovaně a nepřináší 
nové. Někteří respondenti nevěděli reagovat na tuto otázku a byli i tací, kteří volali po úplném 
zrušení fondu. 

Otázka č. 15 zněla: „V případě, že jste spokojený s aktuálním fungováním VF, co nejvíce 
oceňujete?“ Respondenti v dotaznících projevily spokojenost s dotacemi na organizaci výstav 
a akcí s vinařskou tématikou. Také oceňují jasná pravidla, termíny, spolehlivost a vstřícnost 
při komunikací a administrativě podávání žádostí o příspěvky. Jsou přesvědčeni, že díky 
marketingovým kampaním se daří zvyšovat povědomí o moravském víně. 

Otázka č. 16 byla uzavřená s pěti možnými odpověďmi. Otázka byla formulován takto: „Je 
podle Vás Vinařský fond významně užitečný pro rozvoj vinařství a vinohradnictví v České 
republice? a) Ano, b) Spíše ano, c) Spíše ne, d) Ne, e) Nedokážu posoudit.“ 
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Tab. 6: Intervenční logika podpořených projektů Vinařským fondem (v %) 

  

Hobby vinaři s 
prodejem do 
200 litrů ročně 

Hobby vinaři s 
prodejem nad 
200 litrů ročně 

Profesionální 
vinařství bez 
zaměstnanců 

Profesionální 
vinařství se 
zaměstnanci Celkem 

Ano 54,55 35,29 17,39 26,32 26,88 

Spíše ano 18,18 35,29 23,91 31,58 26,88 

Spíše ne 0,00 17,65 32,61 10,53 21,51 

Ne 0,00 5,88 17,39 31,58 16,13 

Nedokážu 
posoudit 27,27 5,88 8,70 0,00 8,60 

Zdroj: dotazníkové šetření, zpracováno autory 

 

Většina respondentů se vyjádřila vůči Vinařskému fondu pozitivně. Kladně se vyjádřilo 
téměř 54 procent respondentů. Naopak negativně se vyjádřilo téměř 38 procent. Pozitivně VF 
hodnotí zejména hobby vinaři. Naopak nejkritičtější jsou profesionální vinaři bez zaměstnanců. 
Právě u této skupiny je podíl respondentů s negativního hodnocením nejpočetnější (přesně 50 
procent).  

Z názorů, které doplnily vinaři ke svým odpovědím vyplývá, že respondenti oceňují 
marketingové kampaně VF jako jsou například "Červené" nebo "Svatomartinské", případně i 
kampaň "Vína z Moravy, vína z Čech" jakož i podporu vinařské turistiky nebo kalendář 
vinařských akcí. Tvrdí, že lépe informována veřejnost má větší zájem o víno, turistiku, výstavy 
nebo degustace. Tím, že se stává veřejnost více informovanou, stoupá i standard, který 
požaduje při nákupu vína a to nutí vinaře k zlepšování kvality jejich výrobků a pestřejší 
odrůdové skladbě ve vinicích. Jako výhrady uvádějí to, že poskytování příspěvků není 
dostatečně transparentní a že jsou poskytovány pouze jistému okruhu žadatelů. Podle nich 
jsou prostředky použité na chod fondu a poskytování podpor spíše zbytečnými výdaji. 

Diskuse 

 

Takto koncipovaný výzkum s cílem vyhodnotit tyto podpory z pohledu vinařů a navrhnout 
opatření ke zlepšení nebyl dosud realizovány. O fungování Vinařského fondu fakticky chybí 
seriózní vědecké články. Jen výjimečně je provedena kritická analýza v závěrečných pracích. 
Takovou výjimkou je například práce bývalé studentky Vysoké školy ekonomické v Praze 
Věroslavy Marady Osičkové s názvem Analýza fungování Vinařského fondu (Osičková, 2015). 
Takto koncipovaný článek tak lze označit za zcela unikátní. Provedený výzkum potvrdil, že 
Vinařský fond je vnímán rozporuplně. Identifikace návaznosti na externality, které lze 
identifkovat (např. Bečvářová, 2008, Bečvářová, Zdráhal a Tamáš, 2013, Peková, 2012 nebo 
Grega 2005) jsou předmětem zájmu Vinařského fondu jen omezeně a státní podpora tak 
působí spíše jako čistá renta pro sektor vinařství a vinohradnictví.  

Závěr 

 

Cílem příspěvku je vyhodnotit tyto podpory z pohledu vinařů a navrhnout opatření ke 
zlepšení. Za tímto účelem bylo provedeno dotazníkové šetření, kterého se zúčastnilo celkem 
93 respondentů. Z provedeného šetření vyplývají tyto závěry: 

 

(a)  Informovanost vinařů ve věci znalosti kompetencí Vinařského fondu je velmi 
omezená.  
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V tomto ohledu je překvapující omezená znalost u profesionálních vinařů, kdy správně 
kompetence vinařů vyhodnotila cca polovina vinařů.  

 

(b) Dotační politika (nástroje) Vinařského fondu má mezi vinaři nadpoloviční podporu, 
ale určité změny by vinaři uvítali.  

 

Mírná většina vinařů s dotační politikou Vinařského fondu souhlasí. Platí to pro všechny 
podpory, tj. podpora účasti na soutěžích vín, podporou samotných výstav, pořízením PR 
materiálů. Přesto by vinaři změny uvítali. Nejmenší vůli ke změnám vyjádřili hobby vinaři. 
Naopak tomu bylo u profesionálních vinařů.  

 

(c) Vinaři vnímají povinné odvody (0,5 Kč/litr a 350 Kč/ha) spíše pozitivně.  

 

Více než polovina vinařů vnímá odvody pozitivně. Pro vinaře mohou být vnímány pozitivně 
i s ohledem na doplnění těchto prostředků z dalších veřejných fondů. Pozitivní vnímání 
podporuje také velký počet projektů, které vinařský fond podporuje. Většina vinařů je členy 
spolku, které tyto dotace získávají.  

 

(d) Intervenční účinnost podpory je poměrně omezená. 

 

Vinaři uvádí, že u 3 ze 4 projektů nehrála podpora v rozhodování velkou roli. Pro vinaře 
tak představuje tato podpora spíše dodatečnou rentu.  

 

(e) Názor na fungování vinařského fondu vinaře rozděluje na dvě cca stejně velké 
skupiny. 

 

Větší nespokojenost vyjádřili profesionální vinaři. Naopak u hobby vinařů je hodnocení 
kladné.  

 

V návaznosti na výše uvedené závěry lze z postojí respondentů identifikovat tuto SWOT 
analýzu: 

 

Silné stránky 

1. Výrazně pozitivní vnímání podpory výstav vín a další akcí prezentující vína a PR materiálů.  

2. Vnímání podpor ze strany hobby vinařů.  

 

Slabé stránky 

1. Nízká intervenční účinnost poskytovaných podpor. 

 

Příležitosti 

1. Doplnění komunikačních témat Vinařského fondu o problematiku vlastní činnosti. 

2. Ochota vinařů přispívat na činnost fondu prostřednictvím odbodů.  

 

Hrozby 

1. Omezená znalost vinařů a vinohradníků o cílech Vinařského fondu.  

2. Chybějící analýzy poskytující strukturované informace o poskytovaných podporách 
Vinařského fondu a poskytovaných příspěvcích.  
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3. Horší vnímaní činnosti fondu profesionálními vinaři.  

4. Pochybnosti o transparentnosti rozhodovacích procesů.  

 

Ačkoliv je Vinařský fond ČR dobře etablovaný v systému veřejné správy, měl by na 
uvedené skutečnosti proaktivně reagovat, tak aby se zvýšila účinnost intervencí i pozitivní 
vnímaní ze strany vinařů.  
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Marginalizované důsledky rozvoje slabé a silné umělé 
inteligence pro rozvoj a změny v regionu 

Marginalized Consequences of Developing Weak and 
Strong Artificial Intelligence for Development and Change 

in the Region 

Antonín Dolák 

Abstrakt:  

Podle prognóz odborníků nás v dohledné době čekají radikální změny související s tím, že 
stroje budou chytřejší než lidé. Také náš region se tedy nachází v přelomové době, dynamika 
změn zasáhne i jej. Rozvoj a změny regionu budou zásadním způsobem podmíněny tím, 
jakým způsobem se slabá a silná (obecná) umělá inteligence bude vyvíjet. Nejprve půjde 
samozřejmě o automatizaci, digitalizaci a robotizaci (to vše už probíhá), dále o autonomní 
vozidla a etická dilemata s nimi spojená. Klíčový však bude příchod umělé superinteligence a 
snad i technologické singularity. Náš region by se měl na změny, pokud možno připravit, půjde 
zejména o bezpečnost, o to, zda region a lidé v něm vůbec přežijí a v jaké podobě (možnosti 
kyborgizace). Téma dopadů silné a obecné umělé superinteligence je stále marginalizované, 
přitom je to zřejmě největší existenční hrozba lidstva. 

Klíčová slova:  

umělá inteligence, marginalizace, civilizační krize, etika, bezpečnost, superinteligence, region, 
regionální rozvoj 

 

Abstract:  

Experts expect us to see radical changes in the foreseeable future, as machines become 
smarter than people. So our region is also at a turning point; the dynamics of change will also 
affect this region. The development and change of the region will be fundamentally conditioned 
by how weak and strong (general) artificial intelligence will evolve. First of all, of course, it will 
be about automation, digitization, and robotics (all this is already happening), autonomous 
vehicles and the ethical dilemmas associated with them. But the key will be the advent of 
artificial superintelligence and perhaps even technological singularity. Our region should 
prepare for the changes as far as possible, especially safety, whether the region and people 
will survive in it and what form (cyborgization possibilities). The theme of the impact of strong 
and general artificial superintelligence is still marginalized, but it is perhaps the greatest 
existential threat to humanity. 

Keywords:  

artificial intelligence, marginalization, civilization crisis, ethics, security, superintelligence, 
region, regional development 

Introduction 

Each region should be prepared for the changes that may come.1 More importantly, it 
should be prepared for changes that could be radical, very fast, even with an accelerating 

 
1 The study was created as part of a grant project SGS03/FF/2019-2020: “Bílá místa dějin a současnosti 

filozofie: Osobnosti a témata na okraji kánonu” funded by Faculty of Arts, University of Ostrava.  
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tendency. It seems that the development of artificial intelligence, first weak artificial 
intelligence, but even more impactful strong artificial intelligence (so-called superinteligence) 
will occur in the future (the only question is when exactly it will happen) and will fundamentally 
affect our region. The changes related to the development of weak artificial intelligence are 
already underway (processes of digitization, robotization, and automation). The study is 
intended to show what needs to be done specifically to reduce the negative impact of these 
changes as much as possible and to allow the region to benefit safely from the impact of 
extreme technological changes. The study also shows that the changes associated with the 
advent of strong artificial intelligence are marginalized (because they are underestimated). 

 

Aim of the Study 

The aim of the study is to show the marginalized consequences of the development of 
weak (narrow) and strong (general) artificial intelligence on the development of the region and 
to offer specific solutions that should eliminate the negative consequences. The key concept 
here is the safety, survival, and preservation of the quality of life of all people and ideally also 
of animals within the region, and ultimately the planet. Strong (general) artificial intelligence 
will tend to grow into so-called superintelligence, which, by its ability to solve almost any 
problem, surpasses human intelligence, which will bring dizzying consequences and the region 
should be prepared for them. The aim of the study is the first proposal to develop specific 
coping strategies and increasing the resilience of the region in the context of this extreme 
change. 

It is necessary to attempt a definition of "weak" and "strong" AI. The terminology in this 
area is unclear, but we can partly start from Bostrom's conception (Bostrom, 2014). „Weak" or 
"narrow" AI is an AI that can handle only narrow problems and is specialized for performing 
certain specific skills and achieving certain specific goals. 

Some examples of "weak" AI: AI for face recognition, playing chess, playing the Japanese 
board game "go". It is always a specific software specialized only for managing specific tasks. 

"Strong" AI can handle every problem just as well (and, after reaching this point, probably 
very quickly even better) as a man. One can start from the concept of general intelligence as 
a general ability to solve any problem. "Strong" AI is therefore a general ability to solve any 
problem as well as a human. It is controversial whether to include in the concept of general 
intelligence the ability to autonomously determine one‘s own values and goals. Since this ability 
falls within autonomy rather than intelligence, I will not include it in the definition of "strong" AI. 

If artificial intelligence passes Turing’s test or Chinese room’s test, can it be considered 
strong and general, that is, AGI (artificial general intelligence)? No, because even these tests 
are too narrowly defined, only to master language and communication skills (including the 
understanding of the meaning of language expressions and propositions), so their completion 
is not enough. "Strong" AI must master all competencies (including linguistic competencies) 
as well as man. 

 

Methodology 

The study falls into an interdisciplinary field with an emphasis on regional security, based 
on philosophy, social philosophy, and especially ethics. The stud is therefore based 
methodologically and methodically on philosophical methods, emphasizing systematic 
approach, critical thinking, transparent presentation of arguments. The study presents 
progressively the possible proposals for solving changes related to the advent of artificial 
intelligence that is connected with the development of the region. 

 

Development and Transformation of the Region in the Context of the Advent of 
Weak Artificial Intelligence 
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     Changes in the region can be divided into two basic ones: changes that will bring the advent 
of weak artificial intelligence and changes that will bring the advent of strong artificial 
intelligence (superinteligence). The advent of weak artificial intelligence will bring the ongoing 
process of digitization, automation, and robotization, also known as "Industry 4.0". There will 
be a loss of many jobs that will be replaced by robots, digitization, and automation (Ford, 2015). 
Many occupations in some professions will disappear, and people will have to learn new skills 
and competences even in middle and older age to master the new professions. 

It is necessary to prepare for this; the priority in the region should be the reform of the 
system of education of children and youth. Young people should not be educated for one 
particular profession, but rather their openness (the openness of the mind). The ability to learn 
new things should be developed. In addition to openness, they should be encouraged to work 
with increasingly important information technologies and to work in services with people, 
especially the elderly (due to demography, i.e., due to the aging population). 

The second priority in the region should be the support of advanced information 
technology centers so that the region is not left behind. A positive fact is that the state and 
commercial entities are already growing in Brno and its surroundings, focusing on highly 
advanced information and other technologies. In the first place, it is necessary to mention the 
important scientific center CEITEC, which was created by the cooperation of six Brno 
universities and research institutions (CEITEC, 2019). 

The third priority should be the focus on services, social services and work with the elderly 
and the ill people: many jobs and entire professions will disappear, but due to the aging 
population, many new social workers will be needed, especially in the elderly. The services 
are the field where workers who lose their jobs elsewhere due to "Industry 4.0" will be able to 
find jobs. Many new nurses, social workers in retirement homes, hospices, long-term care 
centers, etc. will be needed. 

In this context, it is necessary to prepare for the possible large increase in unemployment 
rate associated with the disappearance of entire occupational professions. First of all, the least 
qualified will disappear, gradually almost all, except for professions requiring a high degree of 
creativity, invention, original and critical thinking (top programmers and scientists are at least 
risk). 

Let us quote the government report from May 2019: “Within 5 years, according to the AI 
Potential Research Report in the Czech Republic, some of the routine skills will be replaced 
by technology for 1.3 million Czech employees, within 15 years for 2.2 million employees and 
within 30 years for almost 3.4 million employees” (Národní strategie umělé inteligence v České 
republice, 2019).). Of course, many occupations will not only disappear, but many new 
professions will also emerge as new technologies develop.    

Over the years, our ability to create "weak" AI that often outperforms people (chess, the 
Japanese board game "go"), is as capable as the best people in the area (strategy game 
"StarCraft II") or worse ( autonomous cars), has grown. Aside from chess, progress in the 
above areas has been made in less than ten years. But it is not progress in the development 
of "strong" AI. However, if we are able (as we have been so far) to create "weak" AI for other 
challenging abilities, "strong" AI could arise as a collection of all the specific skills a person 
has. It would not be one general feature, but a set of many skills. However, since she could do 
all the skills as well (and gradually better) as a person, it would be "strong" AI.  

What improvements in the technical field suggest this? Advances in machine learning, 
neural networks, and, at the hardware level, Google’s (but also IBM’s) advances in the 
construction of quantum computers that can exponentially increase the computational capacity 
in artificial intelligence. 

 

 

The Tendency to Underestimate Strong Artificial Superinteligence 
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There will be even greater changes brought by the development of strong artificial 
intelligence, but it is much more difficult to prepare for them. What is certain is that these will 
be changes in immense scope and probably also at high speeds. 

The common and primary reaction of a person familiar with this issue is the tendency to 
underestimate the risk. I think there are two basic reasons for this approach: we underestimate 
the intelligence of machines and overestimate human intelligence. For the first reason: we tend 
to think that machines perform only routine, automatic, mechanical, robotic tasks for that they 
are programmed by humans and that they are unable to think separately, independently, 
autonomously. We associated machines with slavish and passive execution of tasks, 
algorithms, procedures that were entered or programmed by a human in advance. 

Machines (also computers) only slavishly implement algorithms entered into them by man. 
It is therefore right to regard them as mere automata. However, their ability to solve difficult 
tasks (always within specific areas) is growing (board game "go", strategy computer game 
"StarCraft II", autonomous cars, pattern and face recognition systems). People think that as 
long as the machines solve the problems mechanically, they cannot endanger them in any 
way. But machines will be able to solve more and more tasks mechanically, so they will be 
better than people in more and more areas. 

Neuroscience research shows that man often thinks mechanically and that most of his 
knowledge is done through unconscious brain processes. If one thinks (very often) 
mechanically and unconsciously, yet is intelligent, we can assume that machines will also be 
intelligent. It cannot be ruled out that there is something inimitable in human thought, but that 
is unlikely, since the human brain has evidently resulted from a random evolution of material 
processes. Machines will certainly achieve results differently (in other ways) than human 
thinking, but the important thing is that they will probably achieve them as well.  

The second reason: anthropocentric overestimation of the human species intelligence, 
we think that it is something unique, extraordinary, and irreplaceable. I believe that this is not 
only related to anthropocentrism, which has led centuries of advocacy for geocentrism (people 
are the center of everything – therefore, the planet they live on is the center of the universe), 
but also to the speciesism that Peter Singer speaks about (Singer, 2009). 

Speciesism is our attitude, which unjustifiably and unjustly prioritizes human species 
(Homo sapiens) over the other biological species. In our Western Judeo-Christian civilization, 
the speciesism has been displayed in the prevailing Christian religion (but the other two 
monotheistic religions, Judaism and Islam also have similar views), thinking that only human 
has a soul (or, moreover, spirit); plants or other things (such as machinery, hardware, and 
equipment) do not and cannot have a soul. In modern times, this position has been transformed 
into the dualism of the soul and body of the French rationalist philosopher René Descartes. 

In this context, it is necessary to draw attention to the fact that this attitude can be found 
only in the Judeo-Christian Western civilization and in Islam (which is influenced by Judaism 
and Christianity, but more by Judaism). The traditional animism of hunters and gathers and 
the view of traditional China (and Chinese cultural provinces, that often further developed the 
Chinese inspiration: Japan and Korea) is different, believes that being soulful (having 
consciousness, perception, knowledge, source of independent activity) there can be almost 
anything, not just an animal, but also a plant or even some mechanical thing. 

The furthest in this respect is traditional Japanese Shinto, which assumes a form of spirit 
in almost anything, machine, mechanical equipment (this will be one of the reasons the 
Japanese love technology innovations, especially robots, and the robotic industry has a long 
tradition, and they develop it). 

Nick Bostrom points out that not only do we think machines will never be as smart as 
humans because we overestimate the extraordinary nature of human intelligence, but we are 
not even able to admit that they could be even smarter than humans (Bostrom, 2014). 
However, Bostrom points out that human intelligence is not the destination of a hypothetical 
"intelligence train," but an imaginary train only passes through it and goes on to even higher 
levels of intelligence. 
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Bostrom points out that we have and will tend to underestimate the intelligence of 
machines as long as it is worse than human. However, it points to the distribution of the 
hierarchy of intelligence: the intelligence of plants, microorganisms, animals, Neanderthals, 
mentally disabled people, people, the intelligence of entities smarter than humans. We do not 
know at what level the above is the intelligence of the machines, but we know that technological 
progress is advancing and accelerating (also because of Moore's Law). We also tend to 
underestimate the intelligence of mentally disabled people or the intelligence of Neanderthals, 
while being very close to the intelligence of an ordinary person and proportionally in the 
distribution of intelligence on the above chart, it is very far and high from that of mere 
microorganisms. 

If technological advance developing machine intelligence have already come a long way 
from microorganisms to perhaps lower human developmental stages, achieving and exceeding 
human intelligence is likely to be easy (it's a shorter path in the intelligence distribution graph 
than the path from microorganisms to lower human developmental stages). 

 

Development and Transformation of the Region in the Context of the Advent of 
Strong Artificial Intelligence 

How to prepare the region for the development of strong artificial intelligence? There are 
a few key points to do. First, it is undoubtedly about technology preparation. The region should 
have several technical experts, computer experts, programmers who can understand, operate, 
program and in some way also control artificial intelligence. Without these experts, the problem 
cannot be managed. According to Bostrom and others, at least initially, strong artificial 
intelligence seems to cooperate with people (Bostrom, 2014), so it is important to ensure that 
the region has enough workers to be able to do so. 

Secondly, it is essential to have enough security analysts to ensure security for the region 
in the context of the extremely large and rapid changes that the development of strong artificial 
intelligence will bring. Security in the region is, of course, essential, but many experts believe 
that it may be disrupted by dynamic changes in artificial intelligence, so it is essential to prepare 
emergency plans, and serious security analyzes on the subject as soon as possible. The 
security task has been neglected so far, especially since this risk has been and is 
underestimated (for the reasons discussed above). 

Thirdly, it is important to have enough thinkers, philosophers, and ethic thinkers to 
determine what values (especially in the context of human security) we should put into a strong 
artificial intelligence. This is probably the key task of contemporary philosophy, ethics, and 
generally all social and human sciences, and we probably only have one try to solve it, because 
then artificial intelligence will be smarter than us and the original programming will be 
independent on us to some extent, because it will be significantly more intelligent than we are). 

Fourthly, it is necessary to strengthen interdisciplinarity within the region, i.e., the 
interdisciplinary dialogue of the areas of human knowledge mentioned above: technology, 
security, and ethics. 

Security of the Region in the Context of the Development of Strong Artificial 
Intelligence 

Future of Humanity Institute is a key interdisciplinary workplace at Oxford University, and 
it ranks strong artificial intelligence among the key global and existential threats to humankind, 
even the greatest threat (Future of Humanity Institute, 2019). Undoubtedly, global warming 
(more precisely global climate change or rather global climate changes) also has some 
seriousness, but strong artificial intelligence is a much greater and more pressing threat. Of 
course, it depends on when artificial intelligence reaches the level of human intelligence and 
when it even surpasses it, but most of the current artificial intelligence experts agree that it will 
still be during this century, some even say it will be very soon (Future of Humanity Institute, 
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2019). The global risks to humankind have previously been carefully addressed by Bostrom 
(Bostrom, 2008). 

Indeed, as for the dramatic threat, as argued (and not only) by the aforementioned Oxford 
Institute, it would need to be addressed somehow. Our primary effort should be to save if it is 
possible all human lives, ideally while maintaining their existing or better quality of life. From 
the utilitarian point of view, saving all animal lives is equally important (again with an adequate 
quality of life): the reason is that in terms of utilitarianism, animals can experience the same 
value (happiness, pleasure) and antiviolence (suffering, pain) as humans. 

If such a capable entity (superintelligence) arises, it does not only mean a threat, but it 
can also dramatically improve human life. For this to happen, however, it is necessary to put 
in the emerging strong artificial intelligence ethical values (i.e., rational goals or purposes of its 
actions) that are in accordance with human values and with the safety of all people and 
animals. 

It is, of course, a global problem, and our region (and no other region in the world) can 
solve it independently without cooperation with other regions. However, those regions that are 
better prepared for the challenge will also be able to cope with the problém more effectively. 

 

Changes in the Region in the Context of the Development of Strong Artificial 
Intelligence 

We all perceive that the landscape, nature, human settlements, and infrastructure are 
radically changing with the advancement of technical knowledge. Technical progress seems 
to be accelerating, following an exponential curve. If an entity is smarter than humans, progress 
will be even faster, and changes in the region, landscape, nature, human settlements, energy 
networks, and transport infrastructure will be even faster, more surprising, practically “leap” 
progress. It is necessary to be aware of this situation, be prepared for it, and strive for strategies 
of resilience, resilience, manageability. 

In order to be able to cope with the changes, we have to predict them and create in 
advance the most detailed resilience strategies, as they speak of them - in a slightly different 
context, but eventually quite similarly - eg Václav Cílek (Cílek, 2018), Cílek et al. (Cílek, 2019) 
and some other Czech researchers, partly also Miroslav Bárta (Bárta, 2016). It is not a matter 
of whether or not changes will come: they can say they will come for sure, will be quick and 
significant. We need to prepare and strengthen the region's resilience to manage change. 
Bárta's and Target's reflections on the crises and collapse of previous great civilizations are 
also appropriate here: it is necessary to learn that our civilizations (and the region therein) do 
not experience such extreme crises or even complete collapse. In a world context, Brynjolfsson 
(Brynjolfsson, 2014) discusses the topic, which also highlights the great opportunities for 
humankind: the second age of machines can bring unexpected prosperity and prosperity. 

 

Reasons for the Topic Marginalization 

The topic is marginalized because many people do not believe that the dramatic and 
practically “leap” changes will occur at all or think they will occur in a very long period (e.g., 
two hundred or five hundred years). Many experts also think that the main problem is the 
environmental crisis, i.e., global climate change. However, experts who address the issue and 
prioritize and hierarchize global existential threats, challenges, and global problems agree that 
the threat of strong artificial intelligence (so-called superintelligence) is the most serious and 
urgent threat to humanity of all current global threats. 

The problem needs to be solved in parallel at the global (preferably worldwide) as well as 
at the local (regional) level. That is why we need to prepare for it in our region as much as 
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possible, with the most elaborate regional strategic plans, crisis solutions and efforts to make 
our region as resilient as possible to the coming radical change. The preparation of the region 
is deeply related to its closest and most friendly cooperation with neighboring regions and 
strong transnational and supranational (ideally global) units, especially with the European 
Union in our case. 

 

Results 

The study shows that the problem is serious; the changes in the development of the region 
with emerging artificial intelligence will be dramatic and very fast. The study considers it crucial 
to prepare, prepare as detailed as possible the resolution plans, crisis plans, as accurate as 
possible predictions and estimate the speed and type of changes associated with the advent 
of narrow (weak) and especially strong (general) artificial intelligence. The study considers it 
crucial to increase the region's resilience to the accelerating pace of change associated with 
technical progress and a new technological revolution, which will undoubtedly be the advent 
of general artificial intelligence. 

It will not be possible to prepare the region without the cooperation of experts from natural, 
technical and social (also humanities) sciences. Engineers often think they don't need 
philosophical and ethical discussions, but without serious ethical discussions, we won't know 
what values we should implement to machines that are potentially more intelligent than us. 

 

Discussion 

Many readers may consider the results of the study exaggerated, too controversial. There 
may be questions as to why to put huge sums of energy, time, and effort into something that, 
according to most ordinary people and experts, who do not directly address the topic of strong 
(general) artificial intelligence, will never occur or will happen in a very long time.  

I believe that the public could be particularly convinced by the research and work of 
experts who are deeper into the subject, in particular, the above-mentioned Future of Humanity 
Institute in Oxford, which deals with the subject at world level. The director and founder of the 
institute (in 2005) is Nick Bostrom, cited above (Bostrom, 2014). On the domestic scene, the 
goal of the crisis of civilization is addressed by Cílek and coworkers (Cílek, 2019). Barták 
(Barták, 2017) deals directly with artificial intelligence in the Czech field. 

 

Summary and conclusions 

The study presented possible threats and changes that the ongoing development of weak 
(narrow) artificial intelligence and much more serious and imminent development of strong 
artificial intelligence will bring for our region. From this point of view, the most crucial is the 
preparation of the region for this development,  and also the strategies to deal with these 
challenges, disposed of as detailed as possible, aiming to strengthen the region's resilience, 
its “resilience.“ There is necessary cooperation of technical sciences with the humanities. In 
particular, the philosophical discipline of “ethics,” is essential to ensure the implementation of 
values into artificial intelligence that does not jeopardize the safety of the human species and 
people in the region, and also on the whole planet. 
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Rozvoj sociálnej ekonomiky v regiónoch Slovenska  

Development of social economy in the regions of Slovakia  

Iveta Dudová 

Abstrakt:  

Sociálna ekonomika predstavuje súhrn neštátnych aktivít, ktorých hlavným cieľom je 
dosahovať pozitívny sociálny vplyv. Podnik sociálnej ekonomiky umožňuje udržateľný rozvoj 
v okresoch, regiónoch s hospodárskymi a sociálnymi problémami. Sociálne podnikanie je 
osobitný typ podnikania, ktoré pozostáva zo sústavnej ponuky tovarov alebo služieb na trh, ale 
ktorého hlavným cieľom je dosahovať pozitívny sociálny vplyv, nie zisk. Sociálny podnik je 
subjektom sociálnej ekonomiky, ktorý vykonáva hospodársku činnosť, pričom musí spĺňať 
stanovené základné podmienky. Príspevok identifikuje význam sociálnej ekonomiky s 
osobitným zameraním na sociálne podniky, pričom upriamuje pozornosť najmä registrované 
sociálne podniky, ktoré vznikli v priebehu prvého roka po prijatí zákona o sociálnej ekonomike 
v regiónoch na Slovensku. Cieľom príspevku je popísať legislatívne predpoklady vzniku 
sociálnych podnikov, identifikovať regióny so vznikajúcimi sociálnymi podnikmi a poukázať na 
možnosti, ktoré poskytuje zákonný rámec pre rozvoj sociálnych podnikov v budúcom období. 

Kľúčové slová:  

sociálna ekonomika, sociálny podnik, nezamestnanosť, integrácia 

Abstract:  

The social economy represents a summary of the non-state activities, whose main objective is 
to achieve a positive social impact. The social economy enterprise enables the sustainable 
development in the districts, regions with economic and social problems. A social 
entrepreneurship is a particular type of business, which consists of a continuous supply of 
goods or services to the market, but the main objective is to achieve a positive social impact, 
not profit. The social enterprise is a subject of the social economy, which carries out an 
economic activity, and must meet the basic conditions. The paper identifies the importance of 
the contribution of the social economy with particular focus on social enterprises, and draws 
attention, in particular, registered social enterprises, arising in the course of the first year after 
the adoption of the Act on the social economy in the regions of Slovakia. The aim of the paper 
is to describe the legislative preconditions for the emergence of social enterprises, to identify 
regions with emerging social enterprises and to highlight the opportunities that it provides the 
legal framework for the development of social enterprises in the future. 

Key words: 

social economy, social enterprise, unemployment, integration 

Úvod  

Identifikácia sociálnej ekonomiky, ako ju poznáme v súčasnosti, sa začala vo Francúzsku 
v 70. rokoch 20. storočia, keď organizácie zastupujúce družstvá, vzájomné spoločnosti 
a správcovské združenia vytvorili Národný koordinačný výbor pre činnosti vzájomných 
spoločností, družstiev a združení (CNLAMCA). V r. 1980 výbor CNLAMCA uverejnil Chartu 
sociálnej ekonomiky, v ktorom definuje sociálnu ekonomiku ako súbor organizácií, ktoré 
nepatria do verejného sektora, pracujú demokraticky, pričom ich členovia majú rovnaké práva 
a povinnosti, a uplatňujú osobitný režim vlastníctva a rozdelenia zisku, pričom prebytok 
používajú na rozšírenie organizácie a zlepšenie služieb, ktoré poskytujú svojim členom a 
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spoločnosti. V r. 1981 bol vo Francúzsku prijatý prvý dekrét uznávajúci sociálnu ekonomiku. 
Uvedené charakteristické črty sa rozšírili v ekonomickej literatúre a popisujú oblasť sociálnej 
ekonomiky, ktorá závisí od troch hlavných skupín – družstiev, vzájomných spoločností a 
združení – ku ktorým sa nedávno pridali nadácie. V r. 2014 bol vo Francúzsku po prvý krát 
prijatý zákon v prospech sociálnej a solidárnej ekonomiky. Solidárna ekonomika je objavujúca 
sa forma sociálnej ekonomiky, orientovaná najmä iniciatívy lokálneho rozvoja, opätovné 
začlenenie a boj proti exklúzii. (L’économie, 2012). 

Jednotná a ustálená definícia pojmu sociálna ekonomika neexistuje. Vlastnosti, ktoré sú 
spoločné pre všetky organizácie sociálnej ekonomiky možno vymedziť tým, že ide o 
organizácie ľudí vykonávajúcich činnosť, ktorej hlavným cieľom je uspokojiť potreby ľudí, a nie 
odmeňovať investorov kapitálu. Subjekty sociálnej ekonomiky rešpektujú princípy, akými sú 
slobodné členstvo, individuálna neziskovosť (prebytky nie sú prerozdeľované cez výnosy 
z kapitálu), nezávislosť na verejnej moci, demokratické riadenie podľa princípu „jeden človek, 
jeden hlas“. 

Nedávne koncepčné vymedzenie sociálnej ekonomiky je uvedené v Charte zásad 
sociálnej ekonomiky, ktorú predstavila Stála európska konferencia družstiev, vzájomných 
spoločností, združení a nadácií je založené na troch aspektoch – odlišný spôsob podnikania, 
silné špecifiká a sociálna ekonomika.  

Organizácie sociálnej ekonomiky sú ekonomickí a sociálni aktéri prítomní vo všetkých 
sektoroch. Sú charakterizované predovšetkým ich účelom a odlišným spôsobom podnikania. 
Sociálna ekonomika zahŕňa družstvá, vzájomné spoločnosti, združenia a nadácie. Tieto 
podniky sú mimoriadne aktívne v niektorých oblastiach, ako je sociálna ochrana, sociálne 
služby, atď. Niektoré z týchto iniciatív disponujú už právnym uznaním, ako napríklad podniky 
so sociálnym účelom v Belgicku, sociálne družstvá v Taliansku, družstevné spoločnosti 
spoločného záujmu vo Francúzsku, atď. Všetky sú súčasťou cieľov európskych politík 
(sociálnej, zamestnanosti, podnikateľských, vzdelávacích, výskumu, miestneho a 
regionálneho rozvoja, sociálnej zodpovednosti, riadenia podnikov, atď.), ku ktorým  aktívne 
prispievajú.  

Právne formy organizácií sociálnej ekonomiky sa môžu v jednotlivých  štátoch líšiť. Predsa 
však, tieto spoločnosti sa líšia od tých s kapitálom svojimi špecifikami spojenými so spoločnými 
charakteristikami, najmä prvenstvo osoby a sociálneho cieľa nad kapitálom , dobrovoľný a 
otvorený súhlas; demokratická kontrola členmi, spájanie záujmov členov, užívateľov a 
všeobecného záujmu; obrana a uplatňovania zásad solidarity a zodpovednosti; autonómnosť 
riadenia a nezávislosti vo vzťahu k verejnej moci; väčšina prebytku je určená na dosahovanie 
cieľov udržateľného rozvoja, záujmu služby pre členov a všeobecného záujmu. (Dudová, 
Stanek, Polonyová, 2018). 

Sociálna ekonomika je založená na princípe solidarity a na angažovanosti ľudí v procese 
aktívneho občianstva; je generátorom kvalitných pracovných miest pokiaľ ide o lepšiu kvalitu 
života a poskytuje rámec pre nové formy podnikania a práce; hrá dôležitú úlohu v miestnom 
rozvoji a sociálnej súdržnosti; je spoločensky zodpovedná; je faktorom demokracie; prispieva 
k stabilite a pluralizmu hospodárskych trhov; reaguje na priority a ciele politiky Európskej únie 
- sociálna súdržnosť, plná zamestnanosť a boj proti chudobe, participatívna demokracia. 
Sociálna ekonomika je založená na širokom sociálnom základe a vykonáva svoju činnosť  v 
rôznych právnych formách, podávajúc dôkaz o svojej konkurencieschopnosti, svojej 
schopnosti rastu a prispôsobenia sa novým sociálnym spoločenských a ekonomickým 
výzvam. Je základnou súčasťou organizovanej občianskej spoločnosti. Vyjadruje sa 
a oznamuje názory pre verejnú moc na rozpracovanie, implementáciu a hodnotenie politík, 
ktoré sa týkajú života občanov. Sociálna ekonomika prispieva významným spôsobom 
k budovaniu participatívnejšej, demokratickejšej a solidárnejšej spoločnosti. (CEP-CMAF, 
2007) 
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Cieľ a metodika 

Príspevok identifikuje význam sociálnej ekonomiky, pričom venuje osobitnú pozornosť 
sociálnym podnikom. Poskytuje pohľad na sociálnu a solidárnu ekonomiku, špecifické 
charakteristiky sociálneho podniku, vymedzenie sociálneho podniku z úrovne Európskej únie 
a v podmienkach Slovenska. Objektom analýzy sú registrované sociálne podniky, ktoré vznikli 
v priebehu prvého roka po prijatí zákona o sociálnej ekonomike v regiónoch na Slovensku. 
Cieľom príspevku je popísať legislatívne predpoklady vzniku sociálnych podnikov, identifikovať 
regióny so vznikajúcimi sociálnymi podnikmi a poukázať na možnosti, ktoré poskytuje zákonný 
rámec pre rozvoj sociálnych podnikov v budúcom období.  

Pre dosiahnutie hlavného cieľa sme si stanovili nasledovné čiastkové ciele: 1. popísať 
legislatívne rámce pre formovanie sociálnych podnikov v SR, 2. analyzovať aktuálne 
kvantitatívne ukazovatele registrovaných sociálnych podnikov v regiónoch, 3. priblížiť 
predpoklady rozvoja sociálnych podnikov z hľadiska možností, ktoré ponúka zákon a 
zohľadňuje potreby aplikačnej praxe. 

Príspevok je výsledkom zberu, spracovania a analýzy údajov a získaných informácií, ktoré 
boli nadobudnuté sekundárnym výskumom. Hlavným zdrojom získaných údajov boli 
publikácie, správy a štatistiky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ústredia 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V článku boli použité metódy deskriptívnej štatistiky, 
pričom údaje boli prezentované prostredníctvom tabuliek, a metóda analýzy zdrojových 
materiálov a dát. Pri skúmaní štruktúry sociálnych podnikov a ich regionálního kontextu boli 
využité štatistické údaje z Registra sociálnych podnikov Ministerstva práce, sociálnych vecí a 
rodiny, zo štatistík Nezamestnanosť - mesačné štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a 
rodiny SR a údaje zo Zoznamu najmenej rozvinutých okresov Ústredia práce, sociálnych vecí 
a rodiny SR. 

Výsledky a diskusia 

Sociálna a solidárna ekonomika spája hospodárske činnosti, ktoré nie sú ani vládne ani 
súkromné. Aj keď sú životaschopné, nehľadia na maximalizáciu zisku, ale skôr na zlepšenie 
blahobytu svojej komunity alebo jej členov. Je ekonomicky a sociálne rentabilná. Spája v sebe 
modernosť, inovácie a udržateľný rozvoj. Sociálna ekonomika pomáha budovať sociálny 
kapitál a súčasne ho aj pri svojom fungovaní využíva. 

Trhový alebo podnikový subsektor sociálnej ekonomiky tvoria v podstate družstvá a 
vzájomné spoločnosti; podnikateľské skupiny kontrolované družstvami, vzájomnými 
spoločnosťami a inými organizáciami sociálnej ekonomiky; iné podobné spoločnosti; a niektoré 
neziskové inštitúcie, ktoré slúžia podnikom sociálnej ekonomiky. Prevažnú väčšinu netrhového 
subsektora sociálnej ekonomiky tvoria združenia a nadácie, hoci v ňom možno nájsť aj 
organizácie s inou právnou formou. Tento subsektor zahŕňa všetky organizácie sociálnej 
ekonomiky, ktoré sa v rámci kritérií národných účtov považujú za netrhových výrobcov, t. j. 
výrobcov, ktorí dodávajú väčšinu svojich produktov bezplatne alebo za ceny, ktoré nie sú z 
hospodárskeho hľadiska významné. 

Podnik sociálnej ekonomiky má svoje špecifické charakteristiky. Je preferovaným 
ekonomickým nástrojom na zabezpečenie diverzity a slobody podnikania a jednou 
z najdôležitejších odpovedí, ktoré umožňujú ľuďom bez veľkých finančných prostriedkov, aby 
kreovali (začali) svoju činnosť. Umožňuje udržateľný rozvoj v okresoch, regiónoch alebo 
v krajinách s hospodárskymi a /alebo sociálnymi alebo politickými problémami. Zabezpečuje 
účinnú ochranu voči špekulatívnym pohybom (posunom) a je zdrojom partnerstva a rozvoja 
ekonomickej demokracie, a podpora pre spravodlivé a otvorené iniciatívy. Je pripravený meniť 
všeobecne uznávané normy hodnotenia pri osvojení si sociálnej a environmentálnej pridanej 
hodnoty (Dudová, Stanek, Polonyová, 2018). 

Všeobecné vymedzenie sociálneho podniku podľa nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe EÚ v oblasti zamestnanosti 
a sociálnej inovácie (EaSI) ho charakterizuje ako podnik, ktorý bez ohľadu na svoju právnu 
formu a po prvé, má v súlade so svojimi stanovami alebo iným právnym dokumentom, ktorým 
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sa zriaďuje, za hlavný cieľ dosiahnutie merateľného, pozitívneho sociálneho vplyvu, a nie 
tvorbu zisku pre svojich majiteľov, členov a akcionárov a ktorý poskytuje služby alebo tovar s 
návratnosťou v sociálnej oblasti a/alebo používa metódu produkcie tovaru alebo služieb, ktorá 
predstavuje jeho sociálny cieľ; po druhé, využíva svoj zisk v prvom rade na dosiahnutie svojho 
hlavného cieľa a má vopred vymedzené postupy a pravidlá upravujúce akékoľvek 
rozdeľovanie zisku medzi akcionárov a majiteľov, ktoré zabezpečí, že takéto rozdeľovanie 
nenaruší jeho hlavný cieľ; a po tretie, je spravovaný v podnikateľskom duchu, zodpovedne a 
transparentne, najmä zapájaním pracovníkov, zákazníkov a zainteresovaných strán, ktorých 
sa týkajú jeho obchodné činnosti. (Nariadenie, 2013). 

Európska komisia v Iniciatíve pre sociálne podnikanie vymedzila sociálne podniky ako 
podskupinu sociálnej ekonomiky (subjekty sociálnej ekonomiky). Za sociálny podnik Európska 
komisia  považuje podniky, pre ktoré je sociálny alebo spoločenský cieľ všeobecného záujmu 
motívom obchodnej činnosti, ktorá sa často prejavuje vysokou úrovňou sociálnej inovácie, 
ktorých zisky sa opätovne investujú hlavne do realizácie tohto predmetu činnosti a ktorých 
spôsob organizácie alebo systém vlastníctva odzrkadľuje poslanie a opiera sa o demokratické 
alebo participatívne zásady, alebo sa zameriava na sociálnu spravodlivosť. 

Oblasť sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania v SR do r. 2018 nebola upravená 
samostatným zákonom. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti definoval len pojmy 
subjekt sociálnej ekonomiky, sociálny podnik pracovnej integrácie a podmienky integrácie 
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v sociálnom podniku pracovnej integrácie. Išlo 
o značne nedokonalú úpravu, ktorá neposkytovala dostatočný priestor na rozvoj sektoru 
sociálnej ekonomiky. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo v podmienkach Slovenska prvý 
zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý bol schválený v roku 2018. Zákon 
ustanovuje sektor sociálnej ekonomiky, definuje subjekty sociálnej ekonomiky, sociálne 
podniky, vymedzuje možnosti poskytovania podpory pre sociálne podniky a správu sektora 
sociálnej ekonomiky. (MPSVR SR, 2018). 

Sociálna ekonomika predstavuje súhrn neštátnych aktivít, ktorých hlavným cieľom je 
dosahovať pozitívny sociálny vplyv. Sociálne podnikanie je osobitný typ podnikania, ktoré 
pozostáva zo sústavnej ponuky tovarov alebo služieb na trh, ale ktorého hlavným cieľom je 
dosahovať pozitívny sociálny vplyv, nie zisk. Sociálny podnik je subjektom sociálnej 
ekonomiky, ktorý vykonáva hospodársku činnosť, pričom musí spĺňať základné podmienky - 
hlavným cieľom sociálneho podniku nie je zisk, ale merateľný pozitívny vplyv; ak nejaký zisk 
dosiahne, viac ako 50% zo zisku použije na dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu (na 
jeho hlavný cieľ); do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby. 
V prípade sociálnych podnikov, ktoré musia vynaložiť 100 % prípadného zisku na svoj hlavný 
cieľ, keďže to vyplýva priamo z ich statusových zákonov (občianske združenie, nezisková 
organizácia, nadácia), táto povinnosť stále platí. Povinnosť reinvestovať väčšinu sa vzťahuje 
na všetky právnické osoby, ktoré by chceli byť sociálnymi podnikmi – vrátane napríklad s r. o. 
alebo družstiev, ktorým takáto povinnosť z iných zákonov nevyplýva.  

Subjekty sociálnej ekonomiky vo všeobecnosti predstavujú tzv. tradičné subjekty, ktorými 
sú združenia/asociácie (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie a družstvá), 
a tiež nové formy - sociálne podniky, z právneho hľadiska obchodné spoločnosti, ktoré nie sú 
orientované ziskovo, ale na napĺňanie pozitívneho sociálneho vplyvu. V súlade s tým, že 
v Európskej únii sa za sociálne služby všeobecného záujmu považujú niektoré zo všeobecne 
prospešných služieb, vrátane pracovnej integrácie znevýhodnených občanov alebo 
poskytovania bývania pre sociálne menej zvýhodnené skupiny, a v súlade s tým, že životné 
prostredie nemá žiadne reálne hranice, ktorým by bolo možné obmedziť ho iba na jednu 
komunitu, sa pritom ustanovuje, že v týchto prípadoch nejde o komunitný, ale o verejný 
záujem. Len registrovaný sociálny podnik získava od štátu uznanie (vo forme priznania 
štatútu), že je naozaj sociálnym podnikom. Registrované sociálne podniky z hľadiska 
zamerania činnosti sa členia na integračný podnik, energetický podnik a sociálny podnik 
bývania. Sociálny podnik, ktorý je občianskym združením alebo neziskovou organizáciou, 
môže vykonávať hospodársku činnosť ako svoju hlavnú činnosť, pokiaľ tým napĺňa svoj 
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spoločenský cieľ. Ide o napĺňanie spoločensky prospešnej služby (dosahovanie pozitívneho 
sociálneho vplyv) prostredníctvom výroby tovarov a služieb, alebo prostredníctvom ich 
predaja.  

Rozlišujú sa sociálne podniky, ktoré vyvíjajú pozitívny sociálny vplyv pre určitú konkrétnu 
komunitu a tie, ktoré ho vyvíjajú pre spoločnosť ako celok. Komunitný záujem 
predstavuje pozitívny sociálny vplyv, ktorý je obmedzený na určitú konkrétnu komunitu, a 
verejný záujem zase pozitívny sociálny vplyv pre spoločnosť ako celok. Definovanie 
znevýhodnených a zraniteľných osôb je podmienené tým, že v rámci EÚ sú dvoma veľkými 
skupinami sociálnych podnikov tie, ktoré poskytujú pracovnú integráciu a tie, ktoré poskytujú 
rôzne tovary a služby zraniteľným osobám. Registrované sociálne podniky sa členia na 
komunitnoprospešný podnik, ak dosahuje pozitívny sociálny vplyv napĺňaním komunitného 
záujmu, a verejnoprospešný podnik, ak dosahuje pozitívny sociálny vplyv napĺňaním 
verejného záujmu. 

Registrovaným sociálnym podnikom, je sociálny podnik, ktorý má priznaný štatút 
registrovaného sociálneho podniku. Čiastočne sociálnym podnikom je občianske združenie, 
nadácia, nezisková organizácia, účelové zariadenie cirkvi, obchodná spoločnosť, družstvo 
alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorí vykonáva hospodársku činnosť, jej hlavným cieľom je 
dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, a spĺňa aspoň dve zo zostávajúcich 
troch podmienok sociálneho podniku (reinvestícia viac ako 50 % do sociálneho cieľa; 
dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu buď tovarom/službami, alebo metódou produkcie; 
participácia zainteresovaných strán).  

Keďže v rámci EÚ sú dvomi veľkými skupinami sociálnych podnikov tie, ktoré poskytujú 
pracovnú integráciu znevýhodneným osobám, a tie, ktoré poskytujú rôzne tovary a služby 
zraniteľným osobám, sú v zákone definované obe tieto kategórie osôb. Pri definícii 
znevýhodnených osôb vychádza jednak zo zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti 
a jednak z nariadenia č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s 
vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy. Spomínané nariadenie je dôležité, pretože 
ak sa sociálnym podnikom poskytujúcim pracovnú integráciu pre znevýhodnené osoby má 
poskytovať verejná podpora, musí to byť v súlade s pravidlami štátnej pomoci. Znevýhodnená 
osoba je chápaná predovšetkým vo vzťahu k trhu práce (aj keď sociálny podnik môže 
samozrejme znevýhodneným osobám poskytovať aj tovary a služby). Znevýhodnená osoba 
zahŕňa viacero kategórií (napr. obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít, azylantov), 
ale vždy musí ísť o niekoho, kto nemá dostatočné jazykové schopnosti, odborné skúsenosti, 
alebo vôbec skúsenosti s trhom práce a preto má problém sa na otvorenom trhu práce 
zamestnať. (Vládny návrh zákona, 2018). 

Pre sociálne podniky je určená priama a nepriama podpora. Podmienky podpory 
vychádzajú zo zásady, že keďže ide o podnikanie, v tomto prípade sociálne, podpora by vždy 
mala mať určitú návratnú zložku. Pre poskytnutie nenávratnej pomoci podmienkou, aby podnik 
najprv dostal schválenú návratnú podporu, alebo preukázal, že návratné prostriedky získal od 
komerčných inštitúcií. Týmto spôsobom by malo byť zaručené, že jeho podnikateľský zámer 
bude nezávisle posúdený na základe kritérií finančnej udržateľnosti, V prípade potreby potom 
môže doplniť návratné zdroje nenávratnými, ale nemalo by sa stať, že podnik nebude schopný 
vyprodukovať vôbec žiadne príjmy a že by teda bol plne závislý na verejnej podpore. Podpora 
je odstupňovaná tak, že nenávratnú pomoc, dotáciu, môže dostať iba podnik, ktorý dosahuje 
pozitívny sociálny vplyv priamo prostredníctvom svojej hospodárskej činnosti, v rámci ktorej 
poskytuje napr. pracovnú integráciou alebo služby pre zraniteľné osoby, a zároveň dosahuje 
buď maximálnu možnú socializáciu zisku (na svoj sociálny účel vynaloží 100 % zisku) alebo 
maximálnu možnú participáciu (priamo demokraticky spravovaný svojimi zamestnancami). 

Registrovanému sociálnemu podniku, ktorý využíva 100 % zisku na dosahovanie 
pozitívneho sociálneho vplyvu alebo ktorý uplatňuje demokratickú správu, možno poskytnúť 
podporu v podobe investičnej pomoci, kompenzačnej pomoci a pomoci na podporu dopytu. 
Inému registrovanému sociálnemu podniku možno poskytnúť investičnú pomoc vo forme 
finančného nástroja a podmienečne vratného finančného príspevku a kompenzačnú pomoc 
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vo forme finančného nástroja čiastočne sociálnemu podniku možno poskytnúť investičnú 
pomoc vo forme finančného nástroja a kompenzačnú pomoc vo forme finančného nástroja. 

Regulácia sektora sociálnej ekonomiky zo strany štátu je vymedzená prostredníctvom 
novovytvoreného orgánu pre sociálnu ekonomiku – Rada pre sociálnu ekonomiku ,ktorej 
partnerom sú strešné organizácie sektora.  

Subjektom sociálnej ekonomiky môže byť nadácia, nezisková organizácia, neinvestičný 
fond, obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ak splní 
zákonom ustanovené podmienky: subjekt sociálnej ekonomiky vykonáva hospodársku činnosť 
v rámci aktivít sociálnej ekonomiky, to znamená, že jeho aktivity smerujú k dosahovaniu 
pozitívneho sociálneho vplyvu, pričom ak podnikajú alebo vykonávajú inú zárobkovú činnosť 
podľa osobitných predpisov, nevykonávajú ich výhradne na účely dosiahnutia zisku a zisk z 
nich musia použiť spôsobom ustanoveným navrhovaným zákonom.   

V súčasnosti sú už vybudované regionálne centrá sociálnej ekonomiky vo všetkých 
krajoch. Registrované sociálne podniky začali vznikať postupne od júla 2018. V registri 
sociálnych podnikov MPSVaR SR je v súčasnosti zaregistrovaných 26 sociálnych podnikov 
(tabuľka 1).  

 

Tab. 1: Registrované sociálne podniky v regiónoch 

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe: MPSVaR SR - Register sociálnych podnikov. online]. [cit. 05. 08. 

2019]. Dostupné na: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/socialna-ekonomika; ÚPSVaR SR – 
Zoznam najmenej rozvinutých okresov, 2. štvrťrok 2019. [online]. [cit. 12. 08. 2019]. Dostupné na:  
https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/zoznam-najmenej-rozvinutych-okresov.html?page_id=561733 

Vysvetlivky: s. r. o. - Spoločnosť s ručením obmedzeným 
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Z hľadiska druhu sociálnych podnikov – všetky podniky sú registrované ako integračné 

podniky. Merateľný pozitívny vplyv týchto sociálnych podnikov bude preto hodnotený buď 
percentom zamestnaných znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb alebo percentom 
zamestnaných znevýhodnených osôb. 19 podnikov bude využívať 100 % zisku na 
dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu, zvyšných 7 bude využívať 50 %.  

Z regionálneho pohľadu, registrované sociálne podniky vznikli v siedmych krajoch, 
v Trnavskom kraji zatiaľ nie je registrovaný žiadny. 13 podnikov je vytvorených v okresoch, 
ktoré sú zaradené medzi najmenej rozvinuté okresy. Miera nezamestnanosti a jej vývoj 
v okresoch, kde pôsobia registrované sociálne podniky je uvedená v tabuľke 2. Závažnosť 
problému nezamestnanosti je zrejmá najmä v najmenej rozvinutých okresoch, súčasne, aj 
vzhľadom na pozitívny vývoj slovenskej ekonomiky, vo všetkých skúmaných okresoch miera 
nezamestnanosti postupne klesá.  

 

Tab. 2: Vývoj nezamestnanosti v okresoch - sídlach registrovaných sociálnych 
podnikov 

 

Júl 2016	Júl 2017	Júl 2018	Júl 2019	

Rožňava 20,49 16,44 14,14 12,06

Košice 1 8,15 6,47 4,92 4,48

Košice - okolie 16,03 13,02 10,52 9,21

Trebišov 16,69 14,28 12,6 10,81

Michalovce 14,23 11,96 10,42 8,49

Spišská Nová Ves 12,4 9,66 7,54 6,5

Levoča 14,16 10,31 9,21 8,53

Svidník 18,02 13,47 12,03 10,78

Bardejov 16,21 13,04 10,12 9,96

Stará Ľubovňa 10,27 7,68 6,88 6,21

Kežmarok 21,09 17,08 14,57 14,6

Sabinov 18,21 14,24 12,34 10,28

Vranov nad Topľou 17,97 14,4 13,03 12,4

Brezno 11,01 6,36 4,92 3,87

Banská Bystrica 7,03 4,77 3,59 3,42

Levice 9,38 6,09 4,78 3,76

Žilina 6,52 4,53 3,56 3,49

Prievidza 8,94 5,49 4,72 4,52

Bratislava 1 4,7 3,81 3,2 3,23

Okres
Miera nezamestnanosti (v %)

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR: Nezamestnanosť – 

mesačné štatistiky. [online]. [cit. 12. 08. 2019]. Dostupné na: https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-
mesacne-statistiky.html?page_id=1254 

 
Predmet podnikania a činnosti registrovaných sociálnych podnikov je rôzny. Sú to 

predovšetkým rehabilitačno-vzdelávacie pracovisko pre ľudí s mentálnym postihnutím; 
poskytovanie plnohodnotných služieb so sociálnym rozmerom; poskytovanie služieb 
osobného charakteru; poskytovanie sociálnych služieb, odborná poradenská činnosť - 
sociálna, vzdelávanie; poskytovanie služieb prostredníctvom zamestnávania dlhodobo 
nezamestnaných občanov s nízkym stupňom vzdelania; poskytovanie služieb v oblasti 
stavebníctva; poskytovanie služieb v lesníctve, záhradníctve, poľnohospodárstve, 
poľovníctve; prevádzkovanie práčovne a čistiarne odevov; textilná výroba; čistiace a 
upratovacie služby; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby; baliace 
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činnosti, manipulácia s tovarom, sprostredkovateľská činnost v oblasti tovaru a služieb, kúpa 
tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 
prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod); opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov 
z dreva, výroba jednoduchých výrobkov z dreva; výroba elektrických zariadení a elektrických 
súčiastok; kovovýroba, nástrojárstvo, zámočnícka výroba; oprava a údržba potrieb pre 
domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky; výroba potravinárskych 
výrobkov, prevádzkovanie výdajne stravy, závodné stravovanie; prevádzkovanie ubytovacích 
a reštauračných služieb; poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných 
spoločenských podujatiach; organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských 
podujatí; poskytovanie spoločensky prospešných služieb, poskytovanie služieb pre rodinu 
a domácnosť; poskytovanie služieb na podporu cestovného ruchu; prevádzkovanie športových 
zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu; informačná činnosť; správa 
majetku obce, verejných komunikácií a priestranstiev obce, správa obecného vodovodu, 
uspokojovanie verejnoprospešných záujmov a potrieb občanov obce; čistenie odpadových 
vôd; vedenie účtovníctva; činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov; 
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti; prenájom hnuteľných vecí; poradenstvo v 
oblasti ochrany osobných údajov; činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických 
poradcov; verejné obstarávanie; pohrebné služby vrátane prepravy zosnulých; poskytovanie 
služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá. 

MPSVaR v oblasti rozvoja sociálnej ekonomiky predpokladá, že s postupným 
rozbehnutím procesu registrácie by počet sociálnych podnikov do roku 2020 mohol dosiahnuť 
150. Keďže pôjde o malé resp. stredné podniky, predpokladaný priemerný počet 
zamestnancov je 20 a podiel znevýhodnených resp. zraniteľných zamestnancov 30 %. 
Registrované sociálne podniky budú zamestnávať znevýhodnené a zraniteľné osoby (30 % 
zamestnancov), pričom sa predpokladá, že väčšinu znevýhodnených a zraniteľných osôb 
budú tvoriť zamestnanci, ktorí boli pred prijatím práce v registrovanom sociálnom podniku 
nezamestnaní, a teda nemali príjem z pracovnej činnosti. 

 

Tab. 3: Predpokladaný vývoj sociálnych podnikov 

2017 2018 2019 2020

Počet registrovaných 

sociálnych podnikov
0 30 100 150

Počet zamestnancov 

registrovaných 

sociálnych podnikov

0 600 2 000 3 000

Počet znevýhodnených 

(resp. zraniteľných) 

zamestnancov

0 180 600 900

Objem aktivít
Odhadované objemy

 
Zdroj: vlastné spracovanie na základe Vládny návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. [online]. [cit. 16. 08. 2019]. Dostupné na:  
https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx 

 

Vzhľadom na veľmi krátke obdobie, ktoré uplynulo od prijatia zákonného rámca pre 
Očakávania pre koniec roka 2019 je vytvorenie približne sto sociálnych podnikov, aktuálne je 
ich registrovaných 26. Právne formy sociálnych podnikov sú najmä spoločnosť s ručením 
obmedzeným, v menšej miere družstvo a občianske združenie.  
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Projekty na podporu rozvoja sociálneho podnikania v regiónoch 

Na podporu rozvoja sociálneho podnikania slúžia vieceré projekty. MPSVaR SR realizuje 
projekt Sociálne podnikanie v riedko osídlených oblastiach (2017-2021). Projekt SOCENT 
SPA má za cieľ podporiť medziregionálnu spoluprácu medzi šiestimi verejnými/súkromnými 
subjektmi z Fínska (projektový region Laponsko), Nemecka (región Brandenbursko), 
Slovenska (projektový región Gemer) a Španielska (region Kastília a León), zlepšiť účinnosť 
regionálnych politík, aktívne podporovať rozvoj sociálnych podnikov v riedko osídlených 
oblastiach, ktoré by mali rozvíjať regionálnu konkurencieschopnosť. (MPSVaR SR, SOCENT 
SPA ). 

Slovak Business Agency (SBA), ktorej úlohou je komplexná podpora podnikania na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni, v r. 2017 začala realizovať projekt SEN3ES 
(’Strengthening Social Entrepreneurial Landscape through involving socially responsible 
corporate Practices in EntrepreNeurial CompetenceS and Skills enhancement in the DANUBE 
region’). Cieľom projektu je zlepšiť integráciu sociálnych podnikov do trhového prostredia. 
Medzi projektové ciele patrí aj posúdenie súčasnej situácie a rozdielov v oblasti sociálneho 
podnikania medzi krajinami Dunajského regiónu a vypracovanie Stratégie sociálneho 
podnikania a Akčného plánu, vytvorenie medzinárodnej siete sociálnych podnikov, 
spoločensky zodpovedných firiem, finančných investorov, tvorcov politík, akademických 
inštitúcií a neziskových organizácií. Projekt realizuje konzorcium partnerov z 10 krajín v rámci 
Dunajského regiónu - Maďarska, Slovenska, Českej republiky, Slovinska, Rakúska, 
Chorvátska, Srbska, Rumunska, Moldavska a Belgicka. (SBA, SEN3ES). 

Záver 

Existujú dva základné prístupy, ktorými možno vymedziť priestor sociálnej ekonomiky: 
podľa inštitucionálnej formy alebo podľa hodnotových kritérií. Prvý prístup do sociálnej 
ekonomiky zahŕňa družstvá, združenia (asociácie), nadácie (vrátane neinvestičných fondov) a 
vzájomno-prospešné organizácie (na rozdiel od prvých troch typov subjektov, tento typ ako 
samostatná právna forma na Slovensku neexistuje). Druhý prístup neobmedzuje 
inštitucionálnu či právnu formu, ale charakterizuje sociálnu ekonomiku jednotlivými kritériami - 
organizáciu vlastní spoločenstvo; slúži tomuto spoločenstvu (všeobecný záujem) alebo jej 
členom (vzájomný záujem) (cieľom nie je zisk ani odplata akcionárom); organizácia je riadená 
nezávisle [od štátu]; má participatívne štruktúry; ľudia sú nadradení práci a kapitálu. Na 
Slovensku už pred prijatím zákona o sociálnej ekonomike existoval nemalý počet subjektov 
(občianskych združení, neziskových organizácií, družstiev, ale aj obchodných spoločností), 
ktoré tieto podmienky spĺňajú, a sú teda de facto sociálnymi podnikmi. Zákon poskytuje právnu 
úpravu, aby sa o tento pojem mohli aj vo svojej činnosti opierať. Zákon vytvoril aj kategóriu pre 
podniky, ktoré ešte nespĺňajú všetky podmienky na to, aby sa mohli nazývať sociálnymi 
podnikmi, ale sú na hranici sociálnej ekonomiky.  

Legislatívny rámec podnecuje pozitívne vplyvy na podnikateľské subjekty podnikajúce v 
sektore sociálnej ekonomiky, pretože napríklad i keď je hlavným cieľom subjektu sociálnej 
ekonomiky dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, podnikateľský subjekt je 
oprávnený použiť menej ako 50% zisku zo svojej činnosti aj na iné účely než dosiahnutie 
hlavného cieľa.  

Zvýšenie zamestnávania znevýhodnených a zraniteľných osôb môže prispieť k zníženiu 
rizika chudoby a sociálneho vylúčenia obyvateľstva. Priama i nepriama podpora integračných 
sociálnych podnikov vrátane zavedenia povinného sociálneho hľadiska pri zadávaní verejných 
zákaziek by malo viesť k zvýšeniu možností zamestnávania a integrácie na trh práce rôznych 
skupín znevýhodnených na trhu práce najmä z dôvodu nedostatočnej kvalifikácie, praktických 
zručností, skúseností, dlhodobej nezamestnanosti alebo sociálnych problémov, ktoré vedú k 
vylúčeniu a marginalizácii.  

Sociálne podniky zahŕňajú širokú škálu podnikov, ktoré majú rôzne formy. Nemusia byť 
zamerané len na integráciu na trh práce, môžu poskytovať bývanie pre nízkopríjmové skupiny 
obyvateľstva, sociálne služby alebo tovar zraniteľným, znevýhodneným alebo vylúčeným 
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osobám. Zavádzajú sa servisné poukážky na podporu dopytu po službách registrovaných 
sociálnych podnikov, ktoré budú poskytovať služby opatrovania a osobnej asistencie pre 
odkázané osoby, čím sa zvýši prístup k takémuto typu sociálnych služieb pre starších ľudí 
alebo ľudí so zdravotným postihnutím. 

 

Tento článok bol spracovaný v rámci výskumného projektu IG č. 1/2019 Challenges of the 
concept of social integration in Europe 
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Dynamika vývoje rozměru a struktury zemědělské 
produkce v zemích Visegrádské skupiny 

The dynamics of the proportional and structural 
development of agriculture production in the Visegrad 

Group countries 

Denisa Dvořáková, Věra Bečvářová, Ivo Zdráhal. 

Abstrakt:  

Příspěvek se zabývá vyjádřením pozice a komparuje dynamiku vývoje a struktury hodnoty 
produkce zemědělství v zemích Visegrádské skupiny mezi léty 2000 – 2016. V první části 
vlastní práce je charakterizována pozice tohoto sektoru v ekonomice zemí Visegrádu (České 
republiky, Maďarska, Polska a Slovenska), hodnocen podíl zemědělství na tvorbě hrubého 
domácího produktu a podíl zemědělství na zaměstnanosti. Na základě provedených analýz je 
prokázán pokles podílu zemědělství v ekonomice státu u obou ukazatelů všech zemí V4, což 
je však typické pro primární sektory ve vyspělých světových ekonomikách. V další části práce 
je zkoumána dynamika vývoje rozsahu a konečné struktury zemědělské produkce daných 
zemí. Hodnoceny jsou následující ukazatele: hodnota celkové zemědělské produkce, hodnota 
rostlinné a živočišné výroby, které jsou vyjádřeny ve stálých cenách roku 2005 v paritě kupní 
síly, což umožňuje jejich komparaci na mezinárodní úrovni. Z analýzy vyplývá, že mezi léty 
2000 – 2016 dochází k růstu hodnoty celkové zemědělské produkce ve všech zemích V4, 
rostoucí charakter též vykazuje uvedený ukazatel v přepočtu na hektar orné půdy, což svědčí 
o rostoucí intenzitě zemědělské výroby, zejména rostlinné. K výrazné diferenciaci mezi 
zeměmi zemí V4 však dochází ve vývoji rozměru živočišné výroby, kde, kromě Polska, její 
podíl z hlediska strukturálního klesal. 

Klíčová slova:  

Agrární sektor, agrobyznys, parita kupní síly, rostlinná a živočišná výroba, intenzita výroby, 
společná zemědělská politika, stálé ceny, zemědělská produkce, Visegrádská skupina. 

Abstract: 

This paper concerns position and dynamics of the development of the value of agricultural 
production in the Visegrad Group countries over the years 2000–2016. The first part of this 
paper characterizes the position of the agricultural sector in the Visegrad Group countries 
(Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia) and evaluates the the Gross Domestic 
Product (GDP) share of agriculture and also evaluates the share of agriculture in the 
employment rate. The carried out analyses prove the decrease of the GPD share of agriculture 
in the state economy in all the Visegrad Group countries, which is, however, typical for the 
primary sector in the developed countries. Furthermore, the dynamics of the extent and 
structure of the agricultural production in the mentioned countries is investigated. The following 
indicators are evaluated: the value of the total agricultural production and the value of the 
vegetable and animal production in Constant Prices in the Purchasing Power Parity in the year 
2005, which enables the international comparison. The analysis shows the increase of the 
value of total agricultural production in all the Visegrad Four (V4) countries over the years 
2000–2016. The increase was found also in the conversion of this indicator to hectare of arable 
land, which shows growing intensity of the agricultural production, especially of the vegetable 
production. However, considerable differentiation was found in the development of the extent 
of animal production among the V4 countries. Except for Poland, the share of the animal 
production has decreased in the V4 countries. 
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Úvod 

Sektor zemědělství je i na současném stupni rozvoje ekonomiky významnou a 
nezastupitelnou součástí národního hospodářství, jehož hlavní funkce, i přes řadu změn v 
pojetí i chápání role tohoto odvětví, spočívá především v zabezpečování výživy obyvatelstva. 
Právě v současném období se znovu dostává do popředí nejen problém potravinové jistoty 
v jeho v kvalitativním i kvantitativním pojetí (food safety, food security), ale i role zemědělské 
prvovýroby při řešení důsledků klimatické změny z hlediska zachování životaschopné krajiny 
a předpokladů rozvoje konkrétních regionů (Swinnen, Vandeplas, 2015).  

Přitom je však nezbytné vzít v úvahu i zásadní změny podnikatelského prostředí 
související s procesy globalizace agrárních trhů, formováním agrobyznysu a jeho 
potravinových vertikál, které se promítají v agrárním sektoru již od  posledních tří desetiletí 
dvacátého století s podstatným produkčním, regionálním a sociálním dopadem. Jsou 
projevem i důsledkem technologického rozvoje a s ním souvisejících procesů vývoje dělby 
práce a kooperace hospodářských činností od užití vzácných přírodních zdrojů pro výrobu 
zemědělských produktů, jejich zhodnocení a finalizace až do podoby žádané konečným 
spotřebitelem (Bečvářová a kol., 2005). 

Pojetí agrobyznysu lze obecně charakterizovat jako přístup, který zkoumá otázky 
efektivního fungování celého systému potravinového hospodářství a jeho kritérií ve vývoji 
podnikatelského prostředí, což odpovídá dynamickému pojetí konkurenční výhody. Otázka 
efektivnosti a konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů není tak determinována pouze 
efektivností užití výrobních faktorů v původním úzkém vymezení zemědělství jako 
prvovýrobního odvětví, ale i schopností úspěšného zapojení do celého systému výroby a 
realizace finálních výrobků zemědělského původu. V tomto pojetí lze tak nalézat i příčinné 
souvislosti jevu, kdy se stále častěji oproti jednotlivým firmám na trzích úspěšně prosazují sítě 
vzájemně spolupracujících subjektů na horizontální i vertikální úrovni v rámci příslušného 
komoditního potravinového řetězce.  

Uvedené změny prostředí se kromě dynamiky vývoje zemědělsko-průmyslových soustav 
promítají i do rozdílných přístupů k využívání výrobních faktorů (viz kupř. Svobodová, 
Vinohradský a Bečvářová, 2011) včetně aplikace technologických inovací, které lze 
v současnosti specifikovat již jako přesné/precizní soustavy. Zásadní změny prostředí a jeho 
důsledky se logicky promítaly také do celkové strategie a postupných změn opatření Společné 
zemědělské politiky Evropské unie (dále SZP), včetně respektování environmentálních 
souvislostí vývoje ekonomiky a udržitelnosti zemědělské produkce.  

Předložená práce prezentuje výsledky analýz vývojových tendencí zemědělské produkce 
v zemích Visegrádské čtyřky (V4) za časové období 2000 – 2016, tedy v období před vstupem 
do EU a fázemi zapojení do společného trhu včetně aplikace jednotného rámce SZP. Reaguje 
tak i na připravované změny ve strategii realizace SZP, kdy se v dalším programovém období 
po roce 2020 očekává výrazná decentralizace jednotlivých členských států Evropské unie 
v konkrétním řešení politiky ve vztahu k zemědělství a regionu. Bude znamenat nejen zvýšení 
pravomoci, ale i odpovědnosti za strategii, koncepci i konkrétní řešení cílů a priorit spojených 
s naplněním úlohy agrárního sektoru v rozvoji daného území v současných tvrdých 
podmínkách ekonomické konkurence. Objektivní hodnocení vývoje zemědělství a jeho sektorů 
v dané komparaci je příspěvkem i pro zvažování možností, předpokladů a důsledků volby 
variant podpory odvětví v širších souvislostech na regionální úrovni. 



95 

 

Cíl 

Cílem výzkumu je prohloubení poznání o postavení a vývoji zemědělství, jeho rozměru a 
struktuře zemědělské produkce v zemích Visegrádské skupiny za časové období 2000 – 2016, 
tedy hodnocení pozice zemědělství a jeho vývoje v období před vstupem a po vstupu do EU. 
V tomto kontextu bude věnována pozornost i důsledkům zapojení těchto zemí do společného 
trhu a aplikace Společné zemědělské politiky (dále SZP). 

Metodika 

V první části vlastní práce je charakterizována pozice tohoto sektoru v ekonomice zemí 
Visegrádu (České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska). Jsou analyzovány základní 
statistické indikátory charakterizující postavení zemědělství v ekonomice - konkrétně: podíl 
zemědělství na tvorbě hrubého domácího produktu a podíl zemědělství na zaměstnanosti.  

V další části práce je zkoumána dynamika vývoje rozsahu a konečné struktury produkce 
agrárního sektoru zmíněných zemí. Za uvedeným účelem jsou použity následující ukazatele: 
hodnota celkové zemědělské produkce, hodnota rostlinné a živočišné výroby. Tyto ukazatele 
vycházející ze souhrnného zemědělského účtu, jsou vyjádřeny ve stálých cenách roku 2005 
v paritě kupní síly (PPS – Purchasing Power Standard), která, jak uvádí Špička (2013), je 
technickým termínem, používaným EUROSTATem pro společnou měnu, v níž jsou agregáty 
národního účtu vyjádřeny po úpravě o rozdíly v cenové hladině. Lze ji interpretovat jako sazbu 
vůči euru, což umožňuje mezinárodní srovnání objemu agregovaných ekonomických 
ukazatelů.  

V práci jsou též analyzovány uvedené ukazatele propočtené na hektar orné půdy, z čehož 
lze hodnotit a komparovat dynamiku vývoje intenzity zemědělské výroby v jednotlivých 
zemích.  

Faktografickou základnou provedených analýz prezentovaných v tomto příspěvku jsou 
databáze EUROSTAT, FAOSTAT a World Bank.  

Výsledky 

Základní statistické indikátory charakterizující postavení zemědělství v ekonomice, tj. 
podíl zemědělství na hrubém domácím produktu (dále HDP) a jeho podíl na zaměstnanosti, 
vykazují u všech zemí Visegrádu mezi roky 2000 a 2017 pokles, což dokumentuje níže 
uvedená tabulka.  

 

Tabulka 1: Podíl zemědělství na tvorbě HDP a zaměstnanosti v zemích V4 

Země 

Podíl 
zemědělství na 
tvorbě HDP 
v roce 2000 

Podíl zemědělství na 
tvorbě HDP v roce 
2017 

Podíl 
zemědělství na 
zaměstnanosti 
v roce 2000 

Podíl 
zemědělství na 
zaměstnanosti 
v roce 2017 

ČR 3,12 % 2,06 % 5,22 % 2,78 % 

Maďarsko 4,88 % 3,75 % 6,46 % 5,04 % 

Polsko  3,09 % 2,78 % 18,67 %  10,22 % 

Slovensko  3,95 % 3,1 % 6,93 % 2,71 % 

Zdroj: The global economy (2019)  

 

K nejvýraznějšímu poklesu podílu zemědělství na HDP dochází v případě Maďarska (-
1,13 procentního bodu, dále p. b.), nejnižší pokles byl zaznamenán v případě Polska (-0,31 p. 
b.). Naopak z hlediska podílu zemědělství na zaměstnanosti dochází k nejvyššímu poklesu 
právě u Polska (-8,45 p. b.), státu s nejvyšším podílem zemědělců, nejnižší pokles je vykázán 
u Maďarska (-1,42 p. b.).  

Obecně však lze konstatovat, že tento vývoj je typický pro vývoj pozice primárního sektoru 
v ekonomikách rozvinutých zemí, neboť pokles podílu je zpravidla důsledkem rychlejšího růstu 
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ostatních odvětví národní ekonomiky, jakož i růstem produktivity práce v zemědělství spojené 
především s rozvojem a zařazením nových technologií a inovací do zemědělských výrob a 
provozů, ale také měnící se, resp. stagnující poptávkou po potravinách na regionálním trhu 
(Bečvářová a kol., 2008).  

Z uvedeného můžeme vyvozovat, že pokles v těchto ukazatelích obecně není problémem, 
ale je však nezbytné analyzovat základnu a dynamiku vývoje, ze kterého uvedené ukazatele 
vycházejí. Klíčovou je dynamika vývoje rozsahu a konečné struktury produkce agrárního 
sektoru, tedy vliv vývoje produkčního rozměru i efektivnosti využívání zvláštního produkčního 
faktoru půdy a produkčního faktoru práce (Bečvářová a kol., 2008).  

Je třeba vzít v úvahu i skutečnost, že rozhodujícím faktorem ovlivňujícím objem produkce 
tedy i její hodnotu v jednotlivých zemích, je výměra obhospodařované půdy, protože v procesu 
výroby se všechny ostatní faktory mohou přizpůsobovat, půda je však jako jediný faktor 
omezená. Tato skutečnost agrární sektory jednotlivých zemí významně poznamenává (Choma 
a kol. 2016). 

Reálný vývoj agrárního sektoru v zemích V4 z hlediska objemu produkce prvovýroby 
můžeme hodnotit pomocí analýzy údajů hodnoty celkové zemědělské produkce ve stálých 
cenách roku 2005 v  paritě kupní síly (dále PPS), ze kterých ve sledovaném období lze zachytit 
růstové tendence ukazatele u všech zemí V4. Nejvyšší procentní nárůst mezi lety 2000 a 2016 
vykazuje Polsko (+48,4 %), dále Maďarsko (+32,8 %). V případě Slovenska a České republiky 
je nárůst tohoto ukazatele nižší (+22,9 % a +19,8 %).  

 

 

Obrázek 1: Hodnota celkové zemědělské produkce zemí V4 (v mil. PPS2) 
Zdroj: EUROSTAT (2019), vlastní zpracování 

Pokud tuto hodnotu celkové zemědělské produkce v PPS přepočteme na ha zemědělské 
půdy, potom růstový charakter v celém sledovaném období má pouze Polsko, což se promítá 
i do skutečnosti, že Polsko ve sledovaném období vykazuje nejvyšší procentní růst u 
uvedeného ukazatele a to o 92 %. U zbývajících tří zemí, tj. České republiky, Maďarska a 
Slovenska dochází právě v období příprav a vstupu do EU po roce 2004 k poklesu a následně 
až do roku 2012 k mírné oscilaci v hodnotě produkce a praktickou stagnaci v tomto ukazateli. 
Zásadní změna je patrná v roce 2012, kdy dochází k využití intenzifikačních faktorů, růstu 
v hodnotě produkce i ukazatele celkové zemědělské produkce v PPS na ha zemědělské půdy. 
Jedná se o procentní nárůst v ČR o 55,8 %, v Maďarsku o 41,3 % a na Slovensku o 39,5 %. 
V případě EU15 tento ukazatel dosahuje hodnoty 4110 PPS na ha, což je výrazně více než 
dosahuje ze zemí Visegrádu nejlépe umístěné Polsko.  

 

 
2 PPS – parita kupní síly 
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Obrázek 2: Hodnota celkové zemědělské produkce zemí V4 v PPS na ha 
Zdroj: EUROSTAT (2019), vlastní zpracování 

Z hlediska vývoje i efektivnosti zemědělské prvovýroby je podstatná i struktura produkce. 
Hodnotíme-li vývoj a podíl rostlinné a živočišné produkce na celkovém přínosu zemědělství, 
docházíme k těmto poznatkům. Hodnota rostlinné produkce se v posledním roce pozorování, 
tj. v roce 2016, podílela na celkové hodnotě zemědělské produkce v PPS v ČR z 54,5 %, 
v Maďarsku z 60 %, v Polsku ze 43,4 % a na Slovensku z 61,2 %. Již zde je zřejmá určitá 
odlišnost ve struktuře především u Polska a jeho výraznější orientace na produkci živočišnou.  

Procentní změna hodnoty RV v PPS na ha mezi lety 2000 a 2016, kde lze zachytit i růst 
intenzity produkce, je výrazná ve všech zemích V4, v případě samotné procentní změny 
hodnoty RV v PPS zaznamenáváme nejmarkantnější nárůst na Slovensku (+117,5 %), dále 
v Maďarsku (+62,6 %). Polsko a Česká republika dosahují necelých 40 %.  

 

Tabulka 2: Procentní změna hodnoty rostlinné výroby v PPS mezi lety 2000 a 2016, 
procentní změna hodnoty RV na ha v PPS mezi lety 2000 a 2016 

Země  
Procentní změna hodnoty RV 
v PPS mezi lety 2000 a 2016 

Procentní změna hodnoty RV 
na ha v PPS mezi lety 2000 a 
2016 

Česká republika +38,7 %  +80,4%  

Maďarsko  + 62,6 % +73,1 % 

Polsko  +36,7 % +77,1 % 

Slovensko  +117,5 %  +146,7 % 

Zdroj: EUROSTAT (2019), vlastní zpracování  

 

Hodnota živočišné produkce se v posledním roce pozorování 2016 podílela na hodnotě 
celkové zemědělské produkce v PPS v ČR ze  40,3 %, v Maďarsku z 31,3 %, v Polsku z 53,4 
% a Slovensku z 30,9 %.  

Procentní změna hodnoty ŽV v PPS mezi lety 2000 a 2016 i změna hodnoty ŽV v PPS na 
ha je mezi zeměmi V4 již výrazně diferenciovaná.  

U obou ukazatelů se jedná o nejvyšší procentní nárůst u Polska, v případě ČR je 
dosažena kladná procentní změna pouze u ukazatele hodnoty ŽV na ha v PPS. V Maďarsku 
a na Slovensku dochází k poklesu obou ukazatelů.  
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Tabulka 3:Procentní změna hodnoty živočišné výroby v PPS mezi lety 2000 a 2016, 
procentní změna hodnoty ŽV na ha v PPS mezi lety 2000 a 2016 

Země  
Procentní změna hodnoty ŽV 
v PPS mezi lety 2000 a 2016 

Procentní změna hodnoty ŽV 
na ha v PPS mezi lety 2000 a 
2016 

Česká republika -7,4 % +20,3 % 

Maďarsko  -13,9 % -8,4 % 

Polsko  +54,3 % +99,7 % 

Slovensko  -39,2 % -31 % 

Zdroj: EUROSTAT (2019), vlastní zpracování  

 

Z obrázku č. 3, který znázorňuje dynamiku vývoje ukazatelů hodnoty rostlinné a živočišné 
výroby v PPS, je patrný mj. i vliv počasí, který se, kromě pohybu cen, projevuje v případě 
vývoje hodnoty celkové rostlinné výroby v PPS. Zmíněná hodnota produkce vykazuje ve všech 
zemích V4 růstovou tendenci. V případě hodnoty celkové živočišné výroby v PPS dochází ve 
sledovaném období k růstu ukazatele pouze v případě Polska, v ostatních třech zemích 
Visegrádu hodnota stagnuje, resp. klesá. 

Z výše uvedeného můžeme konstatovat, že v případě České republiky, Slovenska a 
Maďarska dochází v důsledku snižování živočišné výroby k narušení vzájemné strukturální 
rovnováhy mezi rostlinnou a živočišnou výrobou. Nejvýhodnější stav v geografických 
podmínkách střední Evropy je podle Bičíka a Jančáka (2005) přibližná rovnováha těchto dvou 
výrob.  

 

 

Obrázek 3: Vývoj hodnoty rostlinné a živočišné výroby v PPS v zemích V4 mezi 
léty 2000 - 2016 

Zdroj: EUROSTAT (2019), vlastní zpracování 

Přepočteme-li zjištěné údaje o vývoji hodnoty rostlinné a živočišné produkce v PPS na ha 
orné půdy v jednotlivých zemích V4, jehož výsledky jsou znázorněny v grafu na obrázku č. 4, 
docházíme k závěru, že hodnota rostlinné produkce dlouhodobě vykazuje růstovou tendenci 
u všech zemí V4. V roce 2016 dokonce dosahuje podobných hodnot ukazatele (v rozmezí 
1373 – 1523 PPS). Země EU15 dosahují v případě rostlinné produkce hodnoty 2149 PPS na 
ha a u živočišné produkce je hodnota 1738 PPS na ha, což svědčí o vyšší intenzitě produkce 
u obou základních odvětví, než dosahují země Visegrádské čtyřky. 
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Obrázek 4: Hodnota rostlinné a živočišné produkce na ha v zemích V4 v PPS 
Zdroj: EUROSTAT (2019), vlastní zpracování 

U hodnoty živočišné výroby na ha v PPS je zřejmý markantní nárůst pouze v případě 
Polska. Přitom v prvním roce analýzy měla tato země v uvedený ukazatel nejnižší. V průběhu 
následujících let dochází k výraznému nárůstu a postupnému vzdalování se ostatním zemím 
V4. Opačný trend je zřejmý v případě Slovenska, které vykazovalo v roce 2000 nejvyšší 
hodnotu ŽV na ha v PPS, v průběhu sledovaného období došlo k poměrně výraznému snížení 
ukazatele a v roce 2016 je Slovensko na poslední příčce tabulky. V případě ukazatele hodnoty 
živočišné produkce na ha v PPS se v roce 2016 projevuje značná diferenciace, ukazatel 
nabývá hodnot od 765 do 1689 PPS na ha orné půdy. Určité oživení je zaznamenáno od roku 
2012 v ČR. Obecně však lze konstatovat, že přínos živočišné produkce na 1 ha je u zbývajících 
tří zemí (mimo Polska) nižší než u produkce rostlinné. 

Diskuze a závěr 

Při celkovém hodnocení vývoje pozice zemědělství v ekonomice těchto čtyř 
středoevropských zemí je třeba vzít v úvahu, že zásadní změnou si jejich agrární sektor prošel 
již v průběhu 90. let 20. století, kdy došlo k transformaci ekonomiky a společnosti v souvislosti 
s nastartováním transformačního procesu v rámci změn politického systému.  

Další etapou, markantně ovlivňující jejich rozvoj, byl bezesporu vstup do Evropské unie 
dne 1. 5. 2004 v rámci tzv. Východního rozšíření, které znamenalo rozšíření počtu členských 
států integrace o 10 nových ne příliš vyspělých ekonomik střední a východní Evropy (vyjma 
Kypru), u nichž se ovšem předpokládal výrazný růstový potenciál (Jedlička a kol., 2014). 
Přitom samotná EU 15 se již v této etapě potýkala s problémem nadprodukce některých 
komodit, což vyvolávalo tlak na reformní kroky v rámci SZP a především omezení podpory cen 
komodit a volbu jiných forem ingerence. (Bečvářová, 2008). 

Z provedených analýz v rámci vlastní práce vyplývá, že ve všech zemích V4 došlo 
v průběhu let 2000 – 2016 k poklesu podílu zemědělství na HDP i jeho podílu na 
zaměstnanosti. Pokles v těchto ukazatelích sice není nutné hodnotit jako jednoznačně 
negativní, protože se takto typicky děje ve vyspělých ekonomikách, je ovšem na místě 
analyzovat základnu a dynamiku vývoje, ze kterého uvedené ukazatele vycházejí. Klíčovou se 
stává dynamika vývoje rozsahu a konečné struktury produkce agrárního sektoru včetně 
předpokladů, možností a skutečného zapojení v navazujících fázích agrobyznysu.  

Za uvedeným účelem byly vybrány a analyzovány ukazatele ve stálých cenách roku 2005 
v časové řadě let 2000 - 2016 v paritě kupní síly, které jsou vhodné pro mezinárodní srovnání 
agrárních sektorů: celková hodnota zemědělské produkce, hodnota rostlinné a živočišné 
výroby. Tyto ukazatele byly též zkoumány v přepočtu na hektar orné půdy, z čehož můžeme 
vyvozovat dynamiku vývoje intenzity zemědělské výroby.  

Z analýzy vývoje hodnoty celkové zemědělské produkce v PPS je patrný rostoucí trend 
ve všech zemích V4, v případě přepočtu uvedeného ukazatele na ha orné půdy se projevuje 
markantní nárůst především v případě Polska, které při vstupu do EU mělo podle Bičíka a 
Jančáka (2005) horší předpoklady než zbylé státy Visegrádu a to především díky vysokému 
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počtu ekonomicky aktivních v zemědělském sektoru, ale i svým rozsahem zemědělské půdy 
s vysokým podílem lidské manuální práce na málo efektivních farmách. Uvedená „špatná 
startovací pozice“ Polska bylo do jisté míry zmírněna schopností polských zástupců vyjednat 
v Bruselu při vstupu do EU příznivější podmínky pro polské zemědělství než zbylým třem 
státům V4 (Choma a kol., 2016), což vedlo i k markantnímu zlepšení polského agrárního 
sektoru z hlediska intenzity výroby. I přesto, že došlo ke zvýšení intenzity agrárního sektoru 
ve všech zemích V4 zdaleka není dosaženo úrovně intenzity v zemědělství států EU15. 

K růstu podílu hodnoty rostlinné produkce na celkové hodnotě zemědělské produkce 
v PPS došlo u všech zemí. Konkrétně se hodnota rostlinné produkce v posledním 
analyzovaném roce podílela na celkové hodnotě zemědělské produkce v PPS v ČR z 54,5 %, 
v Maďarsku z 60 %, v Polsku ze 43,4 % a na Slovensku z 61,2 %.  

Hodnota živočišné produkce, která se v posledním roce analýzy podílela na hodnotě 
celkové zemědělské produkce v PPS v ČR ze  40,3 %, v Maďarsku z 31,3 %, v Polsku z 53,4 
% a Slovensku z 30,9 %, má vývoj poněkud odlišný. U tohoto ukazatele na ha byl v průběhu 
sledovaného období zaznamenán procentní růst opět v případě Polska (necelých 100 %) a 
dále v ČR (+20 %). V Maďarsku a na Slovensku hodnota ŽV mezi sledovanými lety procentně 
klesá, dochází i ke snižování intenzity živočišné výroby na ha orné půdy.  

Z výše uvedeného vyplývá, že v České republice, Maďarsku a na Slovensku je i historicky 
doporučovaná struktura mezi rostlinnou a živočišnou výrobou (cca 50 % poměr) narušena.  

Koncepce vyváženého evropského modelu multifunkčního zemědělství, jež je realizována 
v současném rámci SZP, je stále častěji konfrontována s novými výzvami pramenícími 
z akcelerace globalizačních procesů, které se projevují v podmínkách vývoje současného 
zemědělství a celého agrárního sektoru v jeho horizontálních i vertikálních souvislostech a 
zasahují tak do jeho produkčních a mimoprodukčních vazeb Tento model poukazuje na 
nutnost nárůstu úlohy výrobní činnosti zemědělství pro naplnění jeho role v rozvoji venkova a 
společnosti. Zdar či nazdar řešení ve výrobní oblasti se stále výrazněji promítá do všech 
dimenzí (ekonomické, ekologické, technologické, i lidské a sociální) rozvoje regionů.  

Členství v EU je na jedné straně partnerstvím, z kterého mohou státy těžit, na straně druhé 
si jednotlivé členské země a jejich ekonomiky na trzích konkurují a vstupují do velmi těsných 
vztahů, s čímž se jednotlivé členské země vyrovnávají různým způsobem, což má dopad na 
další vývoj národního hospodářství í dílčích sektorů, nevyjímaje ani sektor zemědělství. 
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Ayahuasca Tours from the Czech Republic 

Miroslav Horák, Nahanga Verter 

Abstract: 

This paper focuses on tours organized from the Czech Republic to the Amazon for participating 
in ayahuasca ceremonies. Ayahuasca is a psychoactive preparation that is nowadays used 
primarily for healing and personal development. The main objective of this article was to find 
out what motivates Czech tourists to visit the Amazon and drink it. Furthermore, we explained 
how tours are organized based on the participants' perceptions. The fieldwork was carried out 
between January and June 2018. A total number of 21 informants (9 women and 12 men) 
participated in our research. Semi-structured interviews with an average length of 37 minutes 
were recorded (15 hours in total). The transcripts were analyzed by the Grounded Theory 
method. The results indicate that several interrelated factors play a role in the decission-
making of participants in ayahuasca tours: gaining knowledge, involvement of friends and 
family members, invitation by natives, and adventures. Czechs prefer partially escorted tours 
to Colombia, Peru and Ecuador. 

Key words: 

ayahuasca, tourism, motivation, operation 

 

Introduction 

Tourism, the practice of touring, traveling around, especially for pleasure, is formed from 
English tour, first recorded in 1643 (Barnhart, 1988, 1154). Tourism includes travelings, trips, 
expeditions, and pilgrimages (Foutiou, 2016). Ayahuasca is predominantly classified as a 
hallucinogen in scientific literature. However, we are convinced that such a classification is not 
adequate as it is the result of epistemological distrust of perceptions one may have while 
drinking ayahuasca. 

In addition, hallucinogens cause concerns to human beings (Santos, 2013; dos Santos et 
al., 2017). Firstly, that what we see is not real. Secondly, what we know or believe in is based 
on a vicious base. Finally, in extreme cases (sometimes called “bad trips” what we find an 
inappropriate term as negative experiences may be part of an individual process), there is even 
a fear that there is really nothing outside of our consciousness. In any case, phenomenological, 
epistemological, or ontological questions will only be addressed marginally in this text. 

However, what is the contents of vision that a user may experience under the effects of 
ayahuasca? The participant of ayahuasca ritual can see different images, phenomena and 
scenes that he/she usually watches as a participant observer. Therefore, the ayahuasca 
experience is essentially anthropological. Moreover, through this vision he/she can learn more 
about his/her own humanity, whether he/she wish it or not. Experience mediated by ayahuasca 
may be ambivalent. Therefore, it is always necessary to include a certain form of its integration 
(Trichter, 2010). 

Finally, it should be noted that ayahuasca experience is not necessarily of a visual nature 
but can be based predominantly on the emetic effects. This can be a lesson for the user per 
se and give him some form of insight; even this way the user may realize something. 

Ayahuasca, the psychoactive preparation made of diverse compounds and admixtures, 
represents a product that is currently being expanded globally (Labate & Cavnar, 2018). 
However, the reasons and ways of using it differ locally. The intention to drink ayahuasca 
differs from person to person. Some individuals seek this experience because of simple 
curiosity, others for personal development, spirituality, or healing (Horák & Verter, 2019). The 
expectations of people before they participate in the ritual are of course influenced by their 
previous experiences, as important as their current mindset. 
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Information about ayahuasca spreads around the world very quickly. It is supported by 
the fact that the media and celebrities seem to be interested in it. There is a number of tourists 
that go the Amazon every year because they want to undergo the ayahuasca ceremony on 
their own. In this context, the expansion of drug, shamanic and/or ayahuasca tourism should 
be considered (Sánchez & Bouso, 2015). 

Studies by Dobkin de Rios and Rumrrill (2008) on ayahuasca tourism in Peru shows that 
health issues are possibly the critical and greatest risk of such movement, because some 
neoshamans (i.e. non-indigenous practitioners of shamanism) disguised drug dealers to attract 
as many foreign tourists as possible. The problem is that the local governments do not regulate 
such an activity due to its positive effects on the country's tourism rankings and promote it in 
their regional strategies. This situation is described by the authors as “the dark side of 
globalization”. 

Some people take part in “do it yourself” rituals conducted by neohamans, which differ 
significantly from those performed by traditionally trained shamans. Neoshamans do not pay 
such an attention to dietary prescriptions related to the ayahuasca utilization, play audio 
recordings during their sessions, and combine shamanic practice with others (e.g. 
mindfulness). Occasionally, the participants hardly realize the risks that arise from 
pharmacological interactions of ayahuasca with prescription drugs. However, it is commonly 
reported by the media that a sexual harassment occurred during the ceremony or when 
shamans left their clients at the time of drinking it (Homan, 2017). 

Ott (2011) stresses that since the beginning of ayahuasca tourism in the 80s of the 20th 
century, the “guru-center” in Alta California (USA) advertising “ayahuasca tours” in South 
America has offered to unite their clients with ayahuasqueros (i.e. ayahuasca shamans). 
Similarly, some researchers (Burroughs & Ginsberg, 1971; Dobkin de Rios, 2008) also 
contribute to this sociocultural phenomenon. 

Metzner (2005) argues that there has been an increase in interest in traveling to the 
Amazon to participate in ayahuasca rituals, especially in recent years. Most participants have 
confirmed that their desire to have ayahuasca experience or retreat induced them to travel to 
the Amazon.  

In this sense, ayahuasca tourism may be defined as an activity set up specifically to attract 
and cater for foreigners (from the supply side). From the demand side, ayahuasca tourism is 
based on a mobility of people traveling to the Amazon for the specific purpose of drinking the 
psychoactive preparation. People that knew shaman practitioners in particular villages and 
organized tours by word of mouth have been going to the Amazon for many years. However, 
the International Amazonian Shamanism Conference organized in 2005, in Iquitos, Peru, 
represents a milestone in the ayahuasca tourism development. 

Winkelman (2005) attempted to find out what motivate tourists to participants in 
ayahuasca ceremonies in the Amazon as well as the benefits of such activities. Distinguishing 
between the drug and ayahuasca tourism, the results show that the ceremony is not 
necessarily seen as another experience with hallucinogens, but also as a certain form of 
psychotherapy and spiritual search. 

Luna (2011) reports on the impact of ayahuasca tourism on environmental change around 
Iquitos, which allegedly targets buses of people hoping to attend a ceremony. Nevertheless, 
he does not consider this sociocultural phenomenon as negative only but understands it as a 
natural consequence of the globalization of vegetalismo (i. e. mestizo shamanism). 

A similar attitude is taken by Foutiou (2010), which also dealt with the motivation of 
tourists. She was also interested in integrating experiences with ayahuasca into their life and 
worldview. Fotiou declares that the interest of Westerners in ayahuasca is much more than a 
pretext for drug use, but rather is often perceived as a pilgrimage. For that reason, it should be 
looked at in the context of a new paradigm that tackles plant hallucinogens as sacraments, in 
sharp contrast to chemical drugs that are mostly used in profane settings. 

  
  



104 

 

 
“Ritual in this context is instrumental but not as something that 
reproduces social structure; rather it fosters self-transformation while 
at the same time challenging the participants’ very cultural constructs 
and basic assumptions about the world” (Foutiou, 2010, p. 2). 

 
Some researchers focus on tourist-attractive destinations where the features of 

ayahuasca tourism are widely available (e.g. Pucallpa, Iquitos, Tarapoto in Peru). However, 
the phenomenon has not only affected urban areas, but also indigenous ethnicities in rural 
areas (Prayag et al., 2016). 

Brabec De Mori (2014) argues about commercialization of natural medicines and how 
competitiveness affects indigenous populations, such as the Shipibo-Konibo people. Local 
shamans register significant differences in income from either poor natives or wealthy tourists. 
These economic discrepancies create jealousy between families, as well as ethnic groups. To 
the shamans it represents considerable challenges. It is a financial situation that sometimes 
forces them to work with tourists who come with a promise of income. Of course, they may 
also dream of popularity, wealth and power (a common reason for being blamed from 
witchcraft). 

The commercial shamanism currently in the Amazon does not only threaten the health of 
tourists, but also has a significant impact on the lifestyle of local cultures. Mestizos are buying 
land in the Amazon and building lodges and other facilities with the aim of gaining profits from 
the ayahuasca ceremonies (Homan, 2017). It is not also uncommon for shamans to travel 
regularly to attend to foreign clients. 

In addition, there are many changes in shamanism which is being adapted to the interests 
of tourists. Shamans dress in traditional clothes and wear headbands from bird feathers to 
meet the expectations of tourists. Another example may be the growing number of female 
shamans who are currently more often searched than before for fear of possible sexual 
harassment (Dobkin de Rios, 2006, 2008; Prayag et al., 2016; Labate et al., 2017). 

In the Czech Republic, one may also find various tour operators taking people to the 
Amazon. Information about these entities is available mostly on the Internet or is passed on 
through people who have experience with the activities. The likelihood of having negative 
experiences during such a tour may be declining due to the recommendations of friends or 
people who have been satisfied with the operator's services. But everyone should keep in mind 
the risks which might occur. 

Kavenská and Simonová (2015) investigated risk and benefits of ayahuasca tourism 
together with life style of the participants. They have discovered that their research group had 
a significantly higher score compared to the population group on the scale of intuition, 
optimism, ambition, charm, and helpfulness (altruism). On the other side, the participants 
scored significantly lower on the scale of distrustful and quiet (passive) personality style. 
According to the respondents in their research, curiosity and desire for adventure were the 
most frequently reported motivations to use ayahuasca. 

Prayag et al. (2016) examined the opinions of five shamans to ayahuasca tourism in 
Iquitos. They consider it as a positive type of tourism as it creates new job opportunities, the 
revives of traditional culture, boosts the interest of young people in shamanic learning for new 
knowledge about diseases previously unknown to natives (i.e., toxicomania, affective 
disorders, AIDS). 

The main objective of this article is to find out about the motives for Czech tourists to visit 
Amazon to use ayahuasca. Among the countries of the Amazon are Brazil, Peru, Colombia, 
Bolivia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Suriname, and French Guiana included. Additionally, 
the study will describe how the tours are organized based on the perceptions of the 
participants. 
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Methods 

This part of the paper presents information on how the qualitative research was 
performed, as well as the characteristics of the research sample. Methods of data collection 
and analysis are explained in detail below. 

Fieldwork in this tourism research took place from January to June 2018. During this 
period, semi-structured interviews were recorded. The target group consisted of Czechs who 
at least once traveled to the Amazon to use ayahuasca. All informants were provided with the 
informed consent. The research was approved by the Ethical Committee of Internal Grant 
Agency, Faculty of Regional Development and International Studies, Mendel University in 
Brno. 

The interviews were preceded by a preliminary anonymous questionnaire survey, which 
was distributed between November and December 2017. The aim of the questionnaire survey 
was to reach out to potential informants. The questionnaire was therefore disseminated in 
interest groups and circles on social networks. Also, some contacts from previous research 
were used for this purpose. 

Finally, 21 people (9 women and 12 men) participated in the research. All the participants 
were Czech citizens. Considering their marital status, 12 were single, 4 married, 5 divorced. 
Most informants completed the secondary education. 9 informants graduated from university, 
1 from a higher vocational school. 

The average age of informants was 37 years (standard deviation: 7.33). Their employment 
status was very diverse. Their employment status includes self-employed persons, 
consultants, business managers, lawyers, officers, teachers, hairdressers, sales 
representatives, financial advisors, controllers, production technologists, tattoo artists, 
executives, IT technicians, and entrepreneurs. 

The average length of one semi-structured interview was 37 minutes (standard deviation: 
17.48). In total, our audio recordings were 15 hours long. The collected data was then 
transcribed literally so as not to distort them. Transcripts had a total of 382.25 standard pages 
(standard deviation: 6.44). 

To ensure the reliability and validity of the data, the triangulation was performed. Three 
researchers performed the data collection and transcription. Furthermore, the data were 
collected at different times and locations. 

The method of Grounded theory was used in the data analysis (Strauss & Corbin, 1999). 
This method aims to create a theory of the phenomenon under investigation. The resulting 
theory is based on three types of coding: open, axial and selective. The coding consists of 
assigning a specific code (i.e. analytical category) to units of the analysis. In this case, the 
assignment of codes was based on semantic similarity between the units of analysis. The 
extent of the statement regarding the given topic did not affect the outcome of the analysis. 

Furthermore, a list of codes was created with coordinates pointing to their location in the 
dataset (e.g. G01A23 refers to an informant with the identification G01, whose narrative is 
included in the column A, line 23). 

The transcripts were processed sequentially. Thereafter, a coding frame was created 
(Schreier, 2012). It was continuously specified, which helped to achieve the grouping of codes 
with identical meaning into the so-called coding families. The following results represent the 
perceptions of tourists based on the Grounded Theory method. 

 

Results 

To achieve the aim of the study, four key coding families were created: tours, motivation, 
rituals, and preparations (see figure 1). The codes were sorted according to their density, such 
as the number of codes belonging to each of them (1325 in total). For instance, “tours” contain 
449 codes, while 171 were connected to “motivation”. For this article, only two coding families 
were selected as relevant because of the limited extent of the manuscript. There are only 
illustrative narratives included. 
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Fig. 1: Density of key coding families  

Source: own processing 

 

To confirm our informants are consistent in their opinions, we have also counted the 
frequency distribution of selected coding families (see figure 2). Median marks the midpoint of 
the data and is shown by the line that divides the box into two parts. The middle of the “box” 
represents 50% of scores for the group. The upper and lower whiskers represent scores 
outside the 50% (i.e. maximum and minimum values). Both boxes are short, which suggests 
that the informants were consistent in their narrations. 

 

Fig. 2: Frequency distribution of the selected coding families 

Source: own processing 
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Firstly, the motivation of informants explains the diverse reasons that led them to the 
Amazon. No informant declared that he/she traveled just for the desire to try another 
psychoactive substance. At the same time, only a few of them mentioned that they went to the 
Amazon exclusively because of ayahuasca as they drink it for healing and personal 
development. 

In general, several interrelated factors, such as a desire to gain new knowledge have 
played a role in deciding on participation in the tour. The informants were curious about how 
the natives live, how the local shamans work, which healing techniques they use, etc. They 
wished to experience shamanism in original conditions. “The tour to the Amazon helped me to 
extend my experience with the work of local shamans, essentially the local medicine I'm 
working with” stated one of them (C011A39). 

Another informant stressed that the motive for his tour was not pure knowledge but also 
the treatment. He said: “Certainly there was a desire for spiritual growth. I am interested in all 
the traditions around the world, both Eastern philosophy and the traditions in South America... 
everywhere. [I’m interested in] shamanism in general. That was one of the reasons why I 
wanted to try ayahuasca. The second reason was that I had serious health problems” 
(C012A39). 

Another informant confirmed that family members and friends encouraged him to go for 
the tour. “My husband was in Colombia in the spring, and he got back different... calm. So,  
I thought... I would also like to experience something like that” (C014A43). 

Some informants have been invited to the Amazon by indigenous shamans who visited 
the Czech Republic. Such an invitation, as illustrated by the following narrative, should not be 
denied according to their opinion. “That's why I didn’t hesitate when we were invited by one of 
those shamans from Colombia because when you want to participate in the ceremony, it is 
definitely better to go directly to the cradle of ayahuasca” (C08A149). 

The group of people who participate in rituals together confirmed that it has impacted 
them. Among the tour activities prepared by their tour operators were encounters with 
indigenous shamans. One of the informants commented that: “I learned about this basically 
thanks to a person which I regularly visit when I want to participate in ceremonies with the 
medicine in the Czech Republic” (G09A67). In this context, it is worth mentioning that the term 
“medicine” used by users when talking about ayahuasca is inappropriate, as the medical 
properties of this preparation are still being examined. The most promising is the administration 
of ayahuasca in the treatment of addiction, depression, and other so-called civilization 
diseases (Foutiou, 2012; Liester & Prickett, 2012; Frecska et al., 2016; Palhano-Fontes et al., 
2018). 

The above-mentioned information was confirmed by other informants. For instance, one 
of the stated: “[I got there] thanks to my friends, here in the Czech Republic. They offered me... 
encouraged me to visit the taita... (Colombian term for a healer, author’s note). We went to 
visit him in Greece when we traveled there to be at the ceremony” (G13A91). 

Internet and discussion forums also play an important role in the dissemination of 
information about ayahuasca tours. “I think I wrote to some forums”, one informant declared. 
“It was about traveling or something like that, and some lady recommended me the guy who 
already had a website” (G05A103). 

Another person learned about going to Amazonia “… from doctors... thanks to one local 
neurologist” (G02A95). It is worth mentioning that the neurologist was also one of our key 
informants during former research on ayahuasca utilization in the Czech Republic. 

Furthermore, traveling should be mentioned as one of the central aspects of decision 
making when the tour was under consideration. Some informants wanted to have new traveling 
experiences, get to know the tropical rainforest on their own and especially to visit the Amazon. 
“There was a cheap flight ticket and a colleague I flew with ready to go,” mentioned one 
informant, “so, 3 weeks later I was sitting on the plane. But it was more than this. I always 
wanted to get to the jungle” (C010A55). 

Surprisingly, one of informants did not even know that ayahuasca would be administered 
during the tour. He said: “I just went off hiking. I didn’t know that something like ayahuasca 
would be administered there, so I was part of it by accident” (C09A53). 



108 

 

Our informants have most often traveled to the Amazon with three different operators, 
neoshamans who themselves learnt healing techniques. These operators provide a guarantee 
of meeting a good and honest shaman. The operators basically guide tourists and ensure their 
safe stay in an unfamiliar environment. 

Most tourists that we interviewed stressed that they chose partially escorted tour and/or 
program. They traveled to the Amazon alone, without the rest of the group they later spent 
time with at ceremonies or joint trips. 

Such tours regularly last from 10 to 21 days. However, the length of stay depends on each 
participant, as one informant added: “In fact, we had about 14 days of ceremonies in the jungle 
together with the healer, and each of us could come there whenever he needed and could 
leave later. I have decided to stay there for two months” (G01A21). 

A partially escorted tour is rather organized for smaller groups (6 to 15 people). A Czech 
neoshaman that lives in Ecuador, where he runs his retreat together with the local Kichwa 
people, has gained popularity among Czech people for such kind of activity. One of our 
informants said that “he doesn’t actually provide with flight tickets or anything like that. All this 
must be done by yourself. (...) Even accommodation in Quito. We arranged everything by 
ourselves and he only sent a car to Quito at the given time to take us to his place” (G03A75). 
Inside the center, accommodation, food and a program including various therapies and 
ceremonies was provided upon arrival. However, it was entirely up to the participant's will to 
decide whether to participate in them. 

In contrast to all-inclusive package tours, the program of partially escorted tours is more 
diverse, and it gives more personal freedom. In one center directed by a native shaman, 
participants were in close contact with the local community. “We actually lived with them in 
their typical wooden houses. We have also traveled with them several times... We visited the 
sacred places” (G15A83). 

As stated above, tour operation is usually based on cooperation with the shamans from 
South America. The Czech neoshamans from Prague and Ostrava took some participants to 
their shamanic mentors. One of them said: “We don’t stay in families, but families are looking 
after us. In Alto Putumayo, in the village of Santiago, we are staying in the cabildo. Cabildo is 
a name for tribal cultural center. So, there is Cabildo Major of the Inga tribe. Like the main one 
in the area. There is the main maloca, [a house] where they perform ceremonies... And at the 
back there are originally looking huts for two people built. Just for tourist groups they were 
constructed by taita’s dad. Well, and in the Mocoa area... there is another Inga family and they 
have a traditional hostel where the big houses on stilts are staying” (G06A101). 

Some informants traveled on their own in a small group. “It wasn’t an organized tour, it 
was a couple of... five enthusiasts", said one of such tourists (G10A55).  
A participant from Ostrava stated that she traveled with her boyfriend and three other friends. 
They arranged an accommodation in the house of a shaman they had already met in the Czech 
Republic. “He prepared an accommodation for us close to the house where ceremonies were 
performed. We even participated in the sweat lodge and passed through various herbal 
treatments...” (G13A79). 

One of our informants traveled for many times alone to the Peruvian Takiwasi Center. He 
did not attend a regular residential treatment organized there for drug addicts, but shorter 
seminars only (Horák, 2013). Takiwasi provides a long-term inpatient program where 
psychotherapy is combined with the traditional medicine of the Amazon. The seminars are 
intended for people interested in the personal development. 

Our informant utilized fully the services of local therapists, doctors and healers. “I was 
there on a seminar that was organized for the Czechs. The next year I was on a diet. It means 
the retreat consisted of some ayahuasca ceremonies and partly of an isolation in the jungle… 
the so-called diets, but shorter. The following year I was on a diet only” (G02A71). 
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Generally, the most visited countries by our informants were Colombia, Peru, and Ecuador. 
Figure 3 shows a total number of international inbound tourists (overnight visitors) in these 
countries. 

 

Fig. 3 Number of international inbound tourists (millions) in Colombia, Peru, and 
Ecuador 2014 - 2017  

Source: INEC, 2017; MinCIT, 2018; Mincetur, 2018 

 
As shown in figure 3, the number of international inbound tourists increased from 2.4 to 

5.1 million in Colombia, from 2.9 to 3.7 million in Peru, and from 1.3 to 1.4 million in Ecuador 
between 2012 and 2016. In Colombia, the number of incoming tourists increased significantly 
in 2014. In Ecuador, the peak was in 2016, and then decreased in 2017. It is worth mentioning 
that these figures include international tourist arrivals of non-resident nationals and non-
nationals, cruise passengers and persons crossing borders in frontier zones. The top 
destinations of Czech outbound tourism are Slovak Republic, Croatia, Austria, and Greece 
(organized from the highest to the lowest number of visits; OECD, 2016, 154). The above-
mentioned destinations may be seen as exotic, i.e. out of the main interest. 

The cost of a fourteen-day stay in Ecuador and Peru, where the tour was not mediated by 
a third person and the services of the guide were not used, was $1.200, excluding a flight 
ticket. In some cases, the ceremonies were not paid in advance but during their performance. 
“You just give him some money… (the shaman, author’s note). Sometimes he doesn’t even 
open [the envelope], so he doesn’t even know how much is inside. Or he fans you with those 
banknotes to find out what the ratio between your intention and their value is” (G04A469). 

A ten-day stay in Takiwasi costs “700 Euros, yeah, but it was like a package in which even 
accommodation and food in the jungle was included” (G02A227). 

The price of three-week package tour to Colombia (including flight tickets and a guided 
tour) was $3.500. “We paid some money, which I think is at least half, a quarter exaggerated 
over all the things we had there, but... You don’t have to care about anything, even the guide 
is included” (G14A165). Ticket prices and fees for participation in the ceremony may vary, as 
they can be negotiated with the natives. 

According to our informants, an average cost of a one-night ayahuasca and/or tobacco 
ceremony is $20 in Peru, $25 Colombia, and $50 in Ecuador. Tobacco ceremony is usually 
cheaper. In the Czech Republic, participation in the tobacco ritual costs about $75.  
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Sometimes, the price of ayahuasca or tobacco ritual includes additional expenses on 
another ceremony that is performed before (e.g. sweat lodge). The fee for participation in the 
ayahuasca ceremony in the Czech Republic ranges between $75 and $200, including an 
accommodation and a modest diet. 

 

Conclusions 

In the second half of the last century, there was a boom in ayahuasca tourism. People 
from different countries all around the world have become interested in this psychoactive 
preparation and went to the Amazon to drink it. Czechs are not an exception. However, most 
Czech tourists rather opt for the Slovak Republic, Croatia and Austria. At its best, it is more 
about an exotic holiday that they look for in the Amazon. 

None of our informants stated that his/her reason for traveling to the rainforest was a 
desire to try another psychoactive substance. At the same time, only a few of them declared 
that they went to the Amazon exclusively because of ayahuasca. If that occurred, the 
informants drunk it for healing and personal development. 

In general, they participated in the tour for several interrelated motivational factors, such 
as a desire to gain new knowledge. The informants were curious about how the natives live, 
how local shamans work and what healing techniques they use. Some people were 
encouraged to travel to the Amazon by their family members and friends. Others were invited 
to the Amazon by indigenous shamans that had been to the Czech Republic. Also, tour 
operators, indigenous shamans, and local neoshamans convinced some of the informants to 
participate in the tour related activities. Internet and discussion forums play an important role 
in the decision-making as well. Finally, traveling per se should be mentioned as one of the 
central aspects in this way. The informants wanted to enrich their travel experiences, get to 
know the jungle environment, and drink ayahuasca in the tropical rainforest. Some of our 
informants went the Amazon without knowing anything about it. 

Some Czech tourists prefer a package tour when considering traveling to South America, 
others partially escorted. Few of our informants traveled alone or with their friends. According 
to the results of our research, the partially escorted tours prevail. 

A tour organized by the third party normally lasts between 10 and 21 days and cost about 
$3.500. Most of our informants have traveled to Colombia, Peru and Ecuador with three 
different operators, who are themselves performing shamanic techniques. 

In our opinion, the common idea that ayahuasca tourism is damaging shamanic tradition 
is based on its false romanticization that goes hand in hand with an ongoing development of 
hybrid cultural practices. It might be worth noting that most local people in the Amazon are at 
least uninterested in drinking ayahuasca. Arguably, “the Western interest” has helped to keep 
the practice of ayahuasca shamanism alive. 

 

Limitations 

This research has naturally some limitations. Among them are a low number of informants 
in the research sample, as well as a lack of statistical data on the people who went to the 
Amazon to drink ayahuasca. For these reasons, we had decided to contact the users in person. 

The subjective perception of our informants on the topic was another constraint for this 
study. Some of them gave significance to some facts that were unimportant for another and 
vice versa. According to our opinion, further research should focus on tour operators only. This 
would probably allow us to find out more relevant information about the issue being 
investigated. 

It is also necessary to mention that sources of primary data for international tourist arrivals 
differ across countries. When data on number of tourists are not available, it is shown in 
statistics instead. In some cases, data are obtained from border statistics (police, immigration 
etc.) and supplemented by border surveys. In other cases, data come from tourism 
accommodation establishments. Thus, caution should thus be used in comparing arrivals 
across countries. Moreover, the data on inbound tourists refer to the number of arrivals, not to 
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the number of people traveling. Thus, a person who makes several trips to  
a country during a given period is counted each time as a new arrival. 
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Změna demografických a socioekonomických indikátorů 
zdravotního stavu obyvatelstva Kraje Vysočina 

a Ústeckého kraje (dle SLDB v roce 2001 a 2011) 

The Change in demographic and socio-economic 
indicators of the health status of the population in the 

Vysočina Region and the Ústí nad Labem Region 
(according to the Population and Housing Census in 2001 

and 2011) 

Michal Hořínek, Gabriela Gargošová, Radka Růžičková, Dana Hübelová 

Abstrakt: 

Jednou z podmínek udržitelného rozvoje regionu a zvyšování kvality lidského kapitálu je 
zdravá populace. Cílem výzkumu bylo zachytit změnu a stanovit územní disparity vybraných 
socioekonomických a demografických indikátorů zdravotního stavu obyvatelstva okresů Kraje 
Vysočina a Ústeckého kraje. Bylo zvoleno celkem osm indikátorů (podíl vysokoškolsky 
vzdělaného obyvatelstva, podíly ekonomicky aktivních dle různých odvětví 
hospodářství a naděje dožití při narození u mužů a žen). Data pochází z roku 2001 a 2011 
podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů. Pro hodnocení byla využita komparativní metoda, 
metoda vizualizace a kvalitativní analýza. Z výsledků vyplývá vyšší kvalita hodnocených 
ukazatelů v okresech Kraje Vysočina, z čehož lze odvozovat lepší zdravotní stav obyvatelstva 
tohoto kraje, nežli je tomu u kraje Ústeckého. Spíše negativní výsledky v Ústeckém kraji 
ovlivňuje zejména: 1) nižší podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva, 2) vysoký podíl 
ekonomicky aktivních v odvětví dobývání nerostných surovin (zejm. okresy Chomutov, Most a 
Teplice) a 3) nízká naděje dožití při narození u mužů i u žen. V obou krajích existují tyto 
regionální disparity zdravotního stavu: 1) pozitivní vliv indikátorů na zdravotní stav 
obyvatelstva (okresy Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Jihlava, Havlíčkův Brod a Děčín, 2) spíše 
neutrální vliv (Třebíč a Ústí nad Labem) a 3) negativní vliv (Chomutov, Litoměřice, Louny, Most 
a Teplice). 

Klíčová slova: 

Zdravotní stav, vzdělanost, ekonomicky aktivní podle odvětví hospodářství, naděje dožití při 
narození, regionální disparity, okresy 

Abstract: 

One of the conditions of sustainable development of the region and increasing the quality of 
human capital is a healthy population. The aim of the research was to capture the change and 
determine the territorial disparities of selected socio-economic and demographic indicators of 
the health status of the population of the Vysočina and Ústí nad Labem Regions. A total of 
eight indicators were selected (the proportion of the university educated population, the 
proportion of the economically active sorted by economic sector, life expectancy at birth). The 
data come from 2001 and 2011 according to the results of the Population and Housing Census. 
Comparative method, visualization method and qualitative analysis were used for the 
evaluation. The results show a higher quality of evaluated indicators in the districts of the 
Vysočina Region, from which it is possible to deduce a better health condition of the population 
of this region than in the Ústí nad Labem Region. Rather negative results in the Ústí nad Labem 
Region are influenced mainly by: 1) lower proportion of university educated population, 2) high 
proportion of economically active population in mining and quarrying (especially Chomutov, 
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Most and Teplice districts) and 3) low life expectancy at birth for both, men and women. In both 
regions there are the following regional disparities: 1) positive influence of indicators on 
population health (districts Žďár nad Sázavou, Pelhřimov, Jihlava, Havlíčkův Brod and Děčín, 
2) rather neutral influence (Třebíč and Ústí nad Labem) and 3) negative influence (Chomutov, 
Litoměřice, Louny, Most and Teplice). 

Key words: 

Health status, education, economically active inhabitants by economic sector, life expectancy 
at birth, regional disparities, districts 

Úvod 

Otázky regionálního rozvoje jsou řešeny na různých územních úrovních, a to od měst 
a obcí přes mikroregiony, kraje, regiony soudržnosti, Českou republiku až po Evropskou unii. 
Bez spolupráce napříč všemi těmito úrovněmi by ke snižování rozdílů mezi regiony nemohlo 
dojít. Z tohoto důvodu je znalost stavu rozvoje na nižším regionálním stupni nezbytná pro 
rozhodování na úrovni národní nebo mezinárodní. Pro rozvoj regionů je důležitý vznik 
a realizace strategií, které pomohou dosáhnout stanovených cílů, povedou k zajištění 
konkurenceschopnosti a udržitelného rozvoje regionů. Mezi aktuální cíle v oblasti regionálního 
rozvoje patří například ochrana životního prostředí, sociální spravedlnost a soudržnost, 
hospodářská prosperita, zlepšení veřejného zdraví, demografický vývoj nebo migrace (Jeníček 
a kol. 2010). Jednou z podmínek udržitelného rozvoje regionu a zvyšování kvality lidského 
kapitálu je právě zdravá populace. Pozitivní zdravotní stav obyvatelstva bezprostředně 
ovlivňuje ekonomickou úroveň regionu, působí kladně na sociální vývoj a demografickou 
stabilitu. Naopak zvýšená nemocnost a nižší kvalita zdraví populace více zatěžuje veřejný 
rozpočet, čerpání veřejných statků a služeb, do kterých se řadí například sociální a zdravotní 
výdaje státu. Ke zdravému regionu a udržitelnému regionálnímu rozvoji je proto nezbytné 
zdravé obyvatelstvo, kvalitní zdravotní systém, odpovědnost jednotlivce za svůj zdravotní stav 
a náležitá zdravotní prevence (Novotná a kol., 2011). 

Teoretická východiska 

Mezi významné socioekonomické aspekty zdravotního stavu obyvatelstva patří úroveň 
dosaženého vzdělání (Marmot, 2017). Tento ukazatel je jedním z nejlépe vyjadřujících sociální 
a ekonomickou úroveň zkoumaného území. Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním má 
vliv jak na zdravotní stav obyvatelstva, tak na lidský kapitál a sociální prostředí (Fraser, 
George, 2015). Populace, jež vykazuje vyšší vzdělanostní strukturu, dokáže lépe a kvalitněji 
pečovat o své zdraví, dožívá se vyššího věku a žije delší období ve zdraví. Vzdělané 
obyvatelstvo dovede získat a pracovat s informacemi o zdraví a životním stylu, disponuje 
vyšším příjmem ze zaměstnání, což umožňuje dostupnost kvalitnějších potravin a ve větší 
míře se vyhýbá konzumaci škodlivých látek (Pavlík a kol., 2015). Vyšší úroveň vzdělanosti 
současně napomáhá důchodovému a sociálnímu zatížení státu. Tito lidé jsou totiž lépe 
uplatnitelní na trhu práce, mají vyšší příjmy a s tím současně i vyšší odvody, ale dokáží se 
zároveň alespoň částečně sami zabezpečit na stáří (Palát, Langhamrová, Nevěděl, 2014). 
Naopak nižší úroveň vzdělání znamená menší znalosti o zdraví, je spojena s nižší úrovní 
zdravotního stavu, vyšší potřebou zdravotní péče a narůstajícími náklady na zdravotní péči 
(Weiss, 2005). Je pozitivní, že úroveň vzdělanosti se v České republice zvyšuje. Podíl obyvatel 
se základním vzděláním poklesl od roku 1950 do roku 2011 z 83,0 % na 17,6 %, naopak 
vzrostl podíl vysokoškolsky vzdělaných ze 1,0 % na 12,5 % ve stejném období (ČSÚ, 2014). 

Země a regiony, které dosahují vyšší úrovně HDP, disponují současně lepší úrovní 
zdravotního stavu obyvatelstva a delší nadějí dožití při narození. Lepší životní úroveň 
a hospodářský růst vede k lepší zdravotní prevenci a kvalitnější léčbě onemocnění, což platí i 
v opačném případě, kdy kvalita zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva ovlivňuje výši HDP. 
Tento účinek reflektuje například WHO spolu s Evropskou komisí, které směřují vysoké 



115 

 

finanční investice do zdraví obyvatelstva jak ve vyspělých, tak v rozvojových zemích za účelem 
stimulace růstu HDP (Swift, 2011). Zdravotní stav obyvatelstva významně ovlivňuje také 
struktura zaměstnanosti podle odvětví, a to zejména u pracovníků s těžkou manuální prací 
nebo prací v nepříznivých podmínkách (Antošová, Kodl, 2014). Ukazatel naděje dožití při 
narození v sobě odráží kvalitu života ve všech jeho směrech. Sledování naděje dožití 
a zjišťování aspektů, které ji prodlužují, je pro zdravotní stav obyvatelstva velmi důležité. 
V minulosti se například podařilo potlačit infekční nemoci a naději dožití tak výrazně prodloužit. 
K prodloužení délky života může i nadále docházet při snížení neinfekčních příčin smrti jako 
jsou novotvary, kardiovaskulární onemocnění, nemoci trávicí a dýchací soustavy apod. 
(Hübelová a kol., 2018a). Sledování naděje dožití při narození je také z ekonomického hlediska 
důležité, neboť důsledkem lineárního nárůstu tohoto ukazatele je měnící se zátěž zdravotního, 
sociálního, daňového a důchodového systému (Košťáková, 2015). 

Cíl a metodika výzkumu (indikátory, území a metody) 

Hlavním cílem výzkumu je zachytit změnu a stanovit územní disparity vybraných 
socioekonomických a demografických indikátorů zdravotního stavu obyvatelstva okresů Kraje 
Vysočina a Ústeckého kraje. Tuto změnu je možné kvantifikovat srovnáním hodnot indikátorů 
v roce 2001 a 2011, které byly zvoleny záměrně, neboť v těchto letech jsou k dispozici 
výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů. Vybrány byly takové indikátory, které se obvykle v rámci 
jiného dalšího sběru dat neevidují. Pro hodnocení byla využita komparativní metoda, metoda 
vizualizace (ArcGIS) a kvalitativní analýza. 

Pro naplnění cíle byly vybrány tyto ukazatele: 1) podíl obyvatel starších 15 let 
s vysokoškolským vzděláním, neboť tento ukazatel je jedním z nejlépe vystihujících sociální a 
ekonomickou úroveň zkoumaného území, resp. populace. Statistiky podílu obyvatelstva 
s vysokoškolským vzděláním jsou dostupné pouze z dat sčítání obyvatelstva. 2) ekonomicky 
aktivní obyvatelstvo podle odvětví jejich zaměstnání, kdy tento ukazatel vyjadřuje podíl 
obyvatel v jednotlivých pracovních odvětvích ze všech ekonomicky aktivních. U rozdělení 
ekonomicky aktivního obyvatelstva byla využita opět data ze sčítání, a to za pracující v těchto 
odvětvích: a) zemědělství, lesnictví a rybářství, b) dobývání nerostných surovin, 
c) zpracovatelského průmyslu, d) stavebnictví, e) školství, f) zdravotnictví, veterinárních 
a sociálních činností. 3) naděje dožití při narození (střední délka života) je sice ukazatel, který 
vychází ve veřejné databázi i v jiných letech, než je pouze sčítání, ale byl vybrán proto, že 
významně ovlivňuje demografickou strukturu obyvatelstva. Tento ukazatel vyjadřuje 
pravděpodobný počet let, který daný jedinec prožije do konce jeho života, pokud během jeho 
života zůstane úmrtnost stejná jako v roce, kdy byla tato hodnota vypočítána. 

Podobně jako výběr indikátorů, také volba regionů byla zcela záměrná. Do výzkumu byly 
zařazeny okresy Ústeckého kraje a Kraje Vysočina. Záměrem bylo zjistit a definovat, zda je 
patrná změna demografických a socioekonomických ukazatelů i v typologicky odlišných 
regionech, a zda se jejich geografická, ekonomická, socio-demografická aj. rozdílná 
charakteristika promítá také do indikátorů zdravotního stavu obyvatelstva. Ústecký kraj spadá 
do oblasti NUTS 2 Severozápad a je rozdělen na 7 okresů: Děčín, Chomutov, Litoměřice, 
Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Pro krajinu Ústeckého kraje jsou typické čtyři základní 
oblasti (oblast pánví, zemědělská oblast, Krušné hory a Děčínsko). Pánevní oblast prochází 
okresy Chomutov, Most, Teplice a zčásti i okresem Ústí nad Labem. Tato oblast je 
charakteristická koncentrací průmyslu, vysokou hustotou zalidnění a většími městy. Klíčová je 
zde oblast energetiky, těžby uhlí a chemické výroby. Zemědělská oblast zahrnuje okresy 
Litoměřice a Louny a je charakteristická velkým množstvím venkovských sídel. Oblast 
Krušných hor se vyznačuje nižším stupněm osídlené a omezenými hospodářskými aktivitami 
a Děčínsko je průmětem výše zmíněných oblastí, navíc jeho severní část Šluknovsko je 
charakterizováno složitou dostupností a periferním charakterem (Ústecký kraj, 2018). 

Obce do 500 obyvatel tvoří 54 % všech obcí Ústeckého kraje, ale žije zde pouze necelých 
6 % obyvatelstva. Mezi jednotlivými okresy jsou značné ekonomické, průmyslové, zemědělské 
a urbanizační rozdíly. V důsledku silného zaměření na těžební, těžký a zpracovatelský průmysl 
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došlo v minulosti spíše ke snížení vzdělanostní struktury obyvatelstva a s útlumem původních 
průmyslových aktivit po roce 1989 nastal značný nárůstu nezaměstnanosti. Ústecký kraj také 
patří ke krajům s nejnižším HDP na obyvatele v republice (méně než 300 tis. Kč). Kraj je stále 
silně orientovaný na průmysl a podnikání, což dokazuje i to, že jsou zde příjmy z podnikání o 
třetinu vyšší než v Kraji Vysočina (Hrnčiarová a kol., 2009). 

Ústecký kraj patří mezi kraje s nejmladším obyvatelstvem. Průměrný věk je zde 41,6 let. 
Mezi okresy s vůbec nejnižším indexem stáří se v ČR řadí okresy Děčín a Ústí nad Labem. 
Na druhou stranu je zde velké množství demografických, socioekonomických a zdravotních 
problémů. Jde o kraj s nejvyšším procentem samovolných potratů ze všech krajů (více než 50 
samovolných potratů/100 živě narozených). V kraji je rovněž nadprůměrný podíl obyvatel 
závislých na sociálních dávkách a na příspěvcích na bydlení (ve 40 % obcích pobírá přes 9 % 
obyvatel příspěvek na bydlení). Na tisíc obyvatel čerpá kraj nejvíce příspěvků na bydlení ze 
všech krajů ČR (24 000 Kč/1 000 obyv.). Žije zde 6 % obyvatel s finančním příjmem nižším, 
než je životní minimum, což je téměř dvojnásobek celorepublikového průměru (Antošová, 
Kodl, 2014). 

Kraj Vysočina leží v oblasti NUTS 2 Jihovýchod v oblasti Českomoravské vrchoviny, na 
jižním pomezí Moravy a Čech. Je složen z pěti okresů: Žďár nad Sázavou, Třebíč, Jihlava, 
Havlíčkův Brod a Pelhřimov. Kraj je charakteristický nižší hustotou zalidnění a roztříštěnou 
sídlení strukturou. Mezi jeho hlavní problémy patří v současnosti odchod vzdělaných 
a kvalifikovaných pracovníků hlavně z velikostně malých obcí, a to především z důvodu 
dopravních, administrativních a infrastrukturních bariér. Pro kraj je zásadní především oblast 
zemědělství, a to jak rostlinná, tak živočišná výroba. Průmysl je zde orientován na strojírenství, 
kovovýrobu, zpracování dřeva, potravinářství a energetiku. Ekonomická výkonost kraje je 
jedna z nejnižších v republice, ačkoliv nezaměstnanost je zde spíše průměrná (Hrnčiarová a 
kol., 2009). 

Index stáři obyvatelstva Kraje Vysočina se pohybuje okolo průměrných hodnot a průměrný 
věk je 42,3 let. Také v čerpání příspěvku na bydlení patří kraj k průměru, oproti Ústeckému 
kraji čerpá téměř poloviční částku na 1 000 obyvatel (Ouředníček a kol., 2011). Na Vysočině 
je pouze 2,2 % domácností s příjmem pod životním minimem (Hrabánková a kol., 2011). 

Výsledky výzkumu 

Prvním z hodnocených ukazatelů je podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva. V roce 
2001 byl tento podíl vyšší v Kraji Vysočina. V komparaci jednotlivých okresů vykázal nejvyšší 
podíl vysokoškoláků okres Ústí nad Labem (7,2 %), na což má bezesporu vliv existence 
vysokých škol ve městě, dále okres Žďár nad Sázavou (7,1 %) a Jihlava (6,9 %). Naopak 
nejnižším podílem vysokoškoláků disponovaly okresy Ústeckého kraje Děčín (4,5 %), Teplice 
(4,9 %) a Chomutov (4,4 %; obr. 1). 

 



117 

 

Obr. 1: Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel starších 15 let v okresech Kraje 
Vysočina a Ústeckého kraje (2001) 

Zdroj: ČSÚ, 2005, vlastní zpracování 

V roce 2011 se daný ukazatel zlepšil ve všech zkoumaných okresech. Nejvyššího podílu 
opět dosáhly okresy Žďár nad Sázavou (10,2 %), Ústí nad Labem (10,0 %) a Jihlava (9,9 %) 
a nejnižšího podobně jako v předchozím sčítání okresy Děčín (6,2 %), Chomutov (6,5 %) 
a Teplice (7,2 %; obr. 2). 

 

Obr. 2: Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel starších 15 let v okresech Kraje 
Vysočina a Ústeckého kraje (2011) 

Zdroj: ČSÚ, 2015, vlastní zpracování 

Při časové a prostorové komparaci dat lze hodnoty podílu vysokoškolsky vzdělaného 
obyvatelstva hodnotit jako rostoucí, s vyššími podíly takových osob v Kraji Vysočina, a to jak 
na úrovni kraje jako celku, tak na úrovni jednotlivých okresů. Současně je patrný vliv 
přítomnosti univerzit v krajských městech, případně v okresech s dobrou dopravní dostupností 
do tohoto typu škol. Změna daného indikátoru v čase je bezesporu pozitivním faktorem pro 
kvalitu zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva. 

Druhou zkoumanou oblastí je ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle odvětví jejich 
zaměstnání. V roce 2001 pracoval v zemědělství, lesnictví nebo rybářství větší podíl osob 
v Kraji Vysočina než v Ústeckém kraji, což vyplývá ze samotné charakteristiky krajů a jejich 
hospodářského zaměření. Nejvyšší podíl těchto osob byl v okresech Havlíčkův Brod (10,7 %) 
a Pelhřimov (12,3 %) v Kraji Vysočina a v okrese Louny (8,4 %) v Ústeckém kraji. Nejnižší 
procento naopak zaznamenaly okresy Ústí nad Labem (0,9 %), Teplice (1,3 %) a Most (1,4 %; 
obr. 3). 
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Obr. 3: Podíl ekonomicky aktivních obyvatel pracujících v odvětví zemědělství, 
lesnictví a rybářství v okresech Kraje Vysočina a Ústeckého kraje (2001)  

Zdroj: ČSÚ, 2005, vlastní zpracování 

Do roku 2011 došlo ke snížení podílu pracovníků v tomto odvětví ve všech okresech, 
přičemž nejvyšší podíl těchto pracovníků byl opět v okresech Kraje Vysočina Pelhřimov 
(7,9 %) a Havlíčkův Brod (6,8 %). Nejnižší podíl měly stejně jako v roce 2001 okresy Ústí nad 
Labem (0,6 %), Teplice (0,7 %) a Most (0,7 %; obr. 4). 

 

Obr. 4: Podíl ekonomicky aktivních obyvatel pracujících v odvětví zemědělství, 
lesnictví a rybářství v okresech Kraje Vysočina a Ústeckého kraje (2011)  

Zdroj: ČSÚ, 2015, vlastní zpracování 

Vliv poklesu zaměstnanosti v odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství je spíše pozitivním 
aspektem pro zdravotní stav obyvatelstva, jelikož jeho pracovní prostředí patří spíše mezi ta 
nebezpečná s vyšším počtem úrazů, prašnosti, hluku, či zvýšených rizik dalších onemocnění. 
Pokles podílu pracovníků v tomto odvětví však na druhou stranu může znamenat i úbytek 
vypěstovaných regionálních potravin, ohrožení potravinové soběstačnosti a v konečném 
důsledku i možný pokles HDP (Pikierská, 2016; MacMillan, 2018). 

Také další hodnocený indikátor podíl ekonomicky aktivních obyvatel pracujících v odvětví 
dobývání nerostných surovin úzce souvisí se zaměřením vybraných regionů. Nejvyšší podíl 
těchto zaměstnanců byl jak v roce 2001 (obr. 5), tak v roce 2011 (obr. 6) v okresech Ústeckého 
kraje: Most (9,0 %; resp. 5,3 %), Chomutov (6,5 %; 4,1 %) a Teplice (5,6 %; 3,3 %) a v logice 
věci nejnižší v okresech Kraje Vysočina: Třebíč (0,1 %; 0,1 %) a Pelhřimov (0,1 %; 0,1 %). 

 

Obr. 5: Podíl ekonomicky aktivních obyvatel pracujících v odvětví dobývání 
nerostných surovin v okresech Kraje Vysočina a Ústeckého kraje (2001)  
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Zdroj: ČSÚ, 2005, vlastní zpracování 

 

Obr. 5: Podíl ekonomicky aktivních obyvatel pracujících v odvětví dobývání 
nerostných surovin v okresech Kraje Vysočina a Ústeckého kraje (2011)  

Zdroj: ČSÚ, 2015, vlastní zpracování 

Odvětví dobývání nerostných surovin v sobě skrývá dvě roviny. První z nich je fyzicky 
náročná manuální práce a nebezpečné pracovní prostředí, na druhé straně je toto odvětví 
nezbytné pro ekonomickou konkurenceschopnost. V tomto případě pak hrají důležitou roli 
moderní postupy těžby a ochranné technologie. Je patrné, že mezi roky 2001 a 2011 dochází 
spíše k poklesu nebo stagnaci takto zaměstnaných obyvatel. Přesto lze dávat do kontextu 
podíl úmrtí a onemocnění oběhové a dýchací soustavy a novotvarů v okresech Chomutov, 
Most a Teplice se zvýšenou intenzitou těžby a nadprůměrným podílem zaměstnaných osob 
v tomto odvětví (Máca, 2015). 

Na rozdíl od předešlého indikátoru byl podíl ekonomicky aktivních obyvatel pracujících 
v odvětví zpracovatelského průmyslu v obou zkoumaných letech vyšší v Kraji Vysočina, 
nejvíce pak v okresech Jihlava (36,1 %), Žďár nad Sázavou (34,5 %) a Havlíčkův Brod 
(34,0 %). Naopak nejnižší podíl pracovníků tohoto odvětví byl v okresech Ústí nad Labem 
(17,7 %), Louny (20,7 %) a Chomutov (20,9 %; obr. 6). 

 

Obr. 6: Podíl ekonomicky aktivních obyvatel pracujících v odvětví 
zpracovatelského průmyslu v okresech Kraje Vysočina a Ústeckého kraje (2001) 

Zdroj: ČSÚ, 2005, vlastní zpracování 

Do roku 2011 nastal pokles pracujících obyvatel v odvětví zpracovatelského průmyslu ve 
všech okresech kromě okresu Chomutov (nárůst o 3 procentní body) a Louny (nárůst o půl 
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procentního bodu). Zpracovatelský průmysl stále dominoval ve všech okresech Kraje 
Vysočina (Jihlava 30,5 %; Žďár nad Sázavou 30,4 % a Havlíčkův Brod 30,1 %; obr. 7). 

 

Obr. 7: Podíl ekonomicky aktivních obyvatel pracujících v odvětví 
zpracovatelského průmyslu v okresech Kraje Vysočina a Ústeckého kraje (2011) 

Zdroj: ČSÚ, 2015, vlastní zpracování 

Ve zpracovatelském průmyslu v České republice pracuje nejvíce obyvatel, v průměru to 
činí přibližně třetinu ekonomicky aktivního obyvatelstva. Dané odvětví má podstavný vliv na 
znečišťování ovzduší, povrchových i podzemních vod spolu s možným vystavením 
nadměrnému hluku, prašnému prostředí a toxickým látkám, což může do značné míry 
ovlivňovat zdraví a zdravotní stav osob zde pracujících, i žijících v okolí průmyslových regionů. 
Vyšší podíl pracovníků ve zpracovatelském odvětví může souviset s vyšším podílem úmrtí na 
nemoci dýchací soustavy v Kraji Vysočina. 

Dalším hodnoceným indikátorem je podíl ekonomicky aktivních obyvatel pracujících 
v odvětví stavebnictví. V roce 2001 byl vyšší podíl takto zaměstnaných pracovníků v Ústeckém 
kraji, nejvyšší pak v jeho okresech Litoměřice (10,0 %) a Teplice (8,7 %; obr. 8). Naopak 
nejnižší procento pracovníků ve stavebnictví vykazovaly v roce 2001 okresy Žďár nad 
Sázavou (7,7 %), Děčín (7,4 %) a Most (7 %). Do roku 2011 došlo ve všech okresech 
k poklesu podílu pracovníků v tomto odvětví a hodnoty indikátoru se v obou krajích téměř 
vyrovnaly. Nejvyšší podíly pracovníků byly zaznamenány v okresech Třebíč (8,0 %), Žďár nad 
Sázavou (7,5 %) a Litoměřice (7,2 %; obr. 9). 

 

Obr. 8: Podíl ekonomicky aktivních obyvatel pracujících v odvětví stavebnictví 
v okresech Kraje Vysočina a Ústeckého kraje (2001) 
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Zdroj: ČSÚ, 2005, vlastní zpracování 

 

Obr. 9: Podíl ekonomicky aktivních obyvatel pracujících v odvětví stavebnictví 
v okresech Kraje Vysočina a Ústeckého kraje (2011) 

Zdroj: ČSÚ, 2015, vlastní zpracování 

Stavebnictví je dalším odvětvím, které může působit negativně na zdravotní stav 
obyvatelstva prostřednictvím často fyzicky náročné a těžké manuální práce nebo prašným 
prostředím, hlukem atp. (Vala, 2016). 

Podíl zaměstnanců pracujících ve školství se v porovnání obou let zvyšoval, přičemž Kraj 
Vysočina vykazoval podíly vyšší, než tomu bylo v Ústeckém kraji. V roce 2001 dosahovaly 
nadprůměrných hodnot okresy Žďár nad Sázavou (5,5 %) a Pelhřimov (5,7 %), naopak 
v podprůměrných hodnotách se pohyboval okres Děčín (4,6 %) a Chomutov (4,8 %; obr. 10). 

 

 

Obr. 10: Podíl ekonomicky aktivních obyvatel pracujících v odvětví školství v 
okresech Kraje Vysočina a Ústeckého kraje (2001) 

Zdroj: ČSÚ, 2005, vlastní zpracování 

V komparaci s rokem 2001 se v roce 2011 situace zlepšila ve všech okresech, s výjimkou 
okresu Most. Největšího růstu jednoho procentního bodu k nadprůměrným hodnotám 
zaznamenal okres Děčín (5,6 %). Nejvyšší podíl zaměstnaných ve školství byl v roce 2011 
v okresech Ústí nad Labem (6,0 %) a Žďár nad Sázavou (5,8 %) a nejnižší podíl těchto 
zaměstnanců vykazovaly opět některé okresy Ústeckého kraje, zejména Most (4,9 %) a 
Teplice (5,0 %; obr. 11). 
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Obr. 11: Podíl ekonomicky aktivních obyvatel pracujících v odvětví školství v 
okresech Kraje Vysočina a Ústeckého kraje (2011) 

Zdroj: ČSÚ, 2015, vlastní zpracování 

Ukazatel podílu ekonomicky aktivních obyvatel pracujících v odvětví školství je z hlediska 
aspektů ovlivňujících zdravotní stav obyvatelstva velice významný. Nepřímo souvisí se 
vzdělanostní strukturou, která, jak již bylo uvedeno výše, má významný impakt na zdraví 
obyvatelstva. 

Posledním indikátorem pro ekonomicky aktivní je zaměstnanost v odvětví zdravotnictví, 
veterinární a sociální činnosti. V roce 2001 i v roce 2011 byly hodnoty indikátoru v Kraji 
Vysočina a Ústeckém kraji podobné. Nejvyšší podíl zaměstnanců v tomto odvětví působil 
v okresech Ústí nad Labem (6,8 %), Litoměřice (6,2 %) a Havlíčkův Brod (6,2 %) a naopak 
nejnižší v okrese Louny (4,7 %). Do roku 2011 byl ve většině okresů zaznamenán růst osob 
v daném odvětví, s výjimkou okresů Teplice a Louny, kde však podíl klesl pouze nepatrně. 
V roce 2011 byl nejvyšší podíl pracovníků tohoto odvětví opět v okresech Ústí nad Labem 
(7,2 %), Havlíčkův Brod (6,8 %) a Litoměřice (6,7 %; obr. 12 a 13). 

 

Obr. 12: Podíl ekonomicky aktivních obyvatel pracujících v odvětví zdravotnictví, 
veterinárních a sociálních činností v okresech Kraje Vysočina a Ústeckého kraje 

(2001) 
Zdroj: ČSÚ, 2005, vlastní zpracování 
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Obr. 12: Podíl ekonomicky aktivních obyvatel pracujících v odvětví zdravotnictví, 
veterinárních a sociálních činností v okresech Kraje Vysočina a Ústeckého kraje 

(2011) 
Zdroj: ČSÚ, 2015, vlastní zpracování 

Indikátor podílu ekonomicky aktivních obyvatel pracujících v odvětví zdravotnictví, 
veterinárních a sociálních činností je úzce spjat s indikátory zdravotnických intervencí. I zde 
tedy platí, že dobrá dostupnost zdravotní péče a dostatečný podíl pracovníků celého tohoto 
odvětví přispívají k pozitivním podmínkám a kvalitě zdravotního stavu obyvatelstva. Obecně 
dochází k přesunu zaměstnaných osob z průmyslových oborů a růstu podílu zaměstnaných 
obyvatel v sektoru služeb, což mj. znamená postupný úbytek pracujících osob s fyzicky 
náročnou manuální prací (MacMillan, 2018). 

Posledním hodnoceným indikátorem, který významně odráží zdravotní stav obyvatelstva, 
je naděje dožití při narození. Vzhledem ke specifickým úmrtnostním poměrům u mužů je tento 
indikátor komparován zvlášť pro muže a pro ženy. Z hodnot naděje dožití při narození u žen 
v roce 2001 (obr. 13) a v roce 2011 (obr. 14) je zcela zřetelně patrné, že vyšší naději dožití 
mají ženy v okresech Kraje Vysočina. Rozklad na jednotlivé okresy v roce 2001 ukazuje 
nejvyšší naději dožití v okresech Havlíčkův Brod a Jihlava (shodně 81,4 let), dále Pelhřimov 
(81,3 let) a Třebíč (81,1 let). Nejnižší naděje dožití byla zaznamenána v okresech Teplice a 
Most (shodně 77,7 let), rozdíl oproti okresům Havlíčkův Brod a Jihlava tak činí celých 3,7 roku. 

 

Obr. 13: Naděje dožití při narození ženy v okresech Kraje Vysočina a Ústeckého 
kraje (2001) 

Zdroj: ČSÚ, 2011, vlastní zpracování 
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Ve srovnání s rokem 2001 se v roce 2011 naděje dožití při narození u žen zvýšila ve všech 
sledovaných okresech kromě okresu Pelhřimov (pokles o 0,2 roku). Největší nárůst byl patný 
v okresech Děčín (1,4 let) a Louny (1,3 let). Obecně nejvyšší naděje dožití opět dosahovaly 
okresy Kraje Vysočina, a to Jihlava a Havlíčkův Brod (shodně 82,1 let), dále Třebíč (82,0 let) 
a Žďár nad Sázavou (81,9 let). Naopak nejnižší byl ukazatel v okresech Ústeckého kraje, a to 
Most (78,5 let), Teplice (78,3 let) a Chomutov (78,8 let; obr. 14). Výše uvedený rozdíl mezi 
okresy tak přetrvává na hodnotě 3,8 roku. 

 

Obr. 14: Naděje dožití při narození ženy v okresech Kraje Vysočina a Ústeckého 
kraje (2011) 

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 

Při hodnocení naděje dožití při narození u mužů je velmi obdobná situace jako u žen, a to 
jak na úrovni krajů, tak i jednotlivých okresů. V roce 2001 dosahovaly u mužů nejvyšší naděje 
dožití okresy Žďár nad Sázavou a Jihlava (shodně 75,1 let), naopak nejnižší hodnoty pak 
okresy Most (71,6 let), Chomutov (71,4 let) a Teplice (71,0 let; obr. 15). Rozdíl mezi nejvyšší 
a nejnižší nadějí dožití u mužů tak činil 4,1 roků, což je více, než v případě žen. V letech 2011 
došlo k navýšení naděje dožití u mužů ve všech okresech, opět s vedoucím postavením 
okresů Kraje Vysočina (Třebíč, Jihlava a Havlíčkův Brod shodně 76,3 let; Žďár nad Sázavou 
76,2 let a Pelhřimov 75,4 let). Nejnižší naději dožití vykazovaly podobně jako v roce 2001 
okresy Most (72,9 let), Teplice (72,6 let), a Chomutov (72,5; obr. 16). Rozdíl mezi nejvyšší a 
nejnižší nadějí dožití u mužů se mírně snížil na 3,8 roku. 

 

Obr. 15: Naděje dožití při narození muži v okresech Kraje Vysočina a Ústeckého 
kraje (2001) 
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Zdroj: ČSÚ, 2011, vlastní zpracování 

 

Obr. 16: Naděje dožití při narození muži v okresech Kraje Vysočina a Ústeckého 
kraje (2011) 

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 

Z komparace hodnost naděje dožití podle pohlaví, v čase a regionálních disparitách je 
zřejmé, že stále existují relativně velké rozdíly. Obecně dosahuje naděje dožití vyšších hodnot 
u žen (v našem případě téměř o 6 roků), než je tomu u mužů, což je způsobeno tzv. 
nadúmrtností mužů. Ta je zapříčiněna řadou faktorů (genetické, těžší a rizikovější manuální 
prací, vyšší úrazovostí aj.; Barochová, 2014). Naděje dožití jako významný indikátor kvality 
života a zdravotního stavu obyvatelstva jasně ukazuje na příznivější situaci v Kraji Vysočina 
ve srovnání s Ústeckým krajem. 

Shrnutí výsledků 

Zdraví a zdravotní stav obyvatelstva ovlivňuje celá řada faktorů, z nichž některé mohou být 
velice složitě měřitelné, a o některých jejich důsledcích zatím nemusíme mít dostatečné 
informace. Zcela prokazatelně je však doložen vliv vzdělanostní struktury, struktury 
zaměstnanosti i úmrtnostních poměrů. Tyto vlivy jsme vyjádřili pomocí kvantitativních hodnot 
indikátorů podílu vysokoškolsky vzdělaných osob starších 15 let, podíly osob zaměstnaných 
v různých odvětvích hospodářství a nadějí dožití při narození pro muže a ženy. Komparací 
a zachycením změn hodnot daných indikátorů v roce 2001 a 2011 je možné stanovit regionální 
disparity mezi okresy Kraje Vysočina a Ústeckého kraje a jejich případných vlivů na zdravotní 
stav obyvatelstva (tab. 1): 

▪ Pozitivní vliv indikátorů na zdravotní stav obyvatelstva – okresy Žďár nad Sázavou, 
Pelhřimov, Jihlava, Havlíčkův Brod a Děčín. 

▪ Spíše neutrální vliv indikátorů na zdravotní stav obyvatelstva – okresy Třebíč a Ústí 
nad Labem. 
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▪ Negativní vliv indikátorů na zdravotní stav obyvatelstva – okresy Chomutov, Litoměřice, 
Louny, Most a Teplice. 

● pozitivní hodnoty, pozitivní vývoj ● hodnoty pohybující se okolo průměru  ● negativní hodnoty, negativní vývoj 
Tab. 1: Komparace hodnot daných indikátorů (2001,2011) 

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 

Indikátor 

Podíl EA obyv. ve 
zdravotnictví, 

veterinární a soc. 
činnosti 

Podíl obyvatel ve 
věku 15+ s VŠ 

vzděláním 

Naděje dožití při 
narození muži 

Naděje dožití při 
narození ženy 

               Rok 
Okresy 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Žďár/Sázavou ● ● ● ● ● ● ● ● 

Třebíč ● ● ● ● ● ● ● ● 

Pelhřimov ● ● ● ● ● ● ● ● 

Jihlava ● ● ● ● ● ● ● ● 

Havlíč. Brod ● ● ● ● ● ● ● ● 

Děčín ● ● ● ● ● ● ● ● 

Chomutov ● ● ● ● ● ● ● ● 

Litoměřice ● ● ● ● ● ● ● ● 

Louny ● ● ● ● ● ● ● ● 

Most ● ● ● ● ● ● ● ● 

Teplice ● ● ● ● ● ● ● ● 

Ústí / Labem  ● ● ● ● ● ● ● ● 

Indikátor 
Podíl EA obyv. v 

zemědělství, 
lesnictví a rybářství 

Podíl EA obyv. v 
dobývání 

nerostných surovin 

Podíl EA obyv. ve 
zpracovatelském 

průmyslu 

Podíl  
EA obyv. ve 
stavebnictví 

Podíl EA 
obyv. ve 
školství 

               Rok 
Okresy 

2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Žďár/Sázavou ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Třebíč ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Pelhřimov ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Jihlava ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Havlíč. Brod ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Děčín ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Chomutov ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Litoměřice ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Louny ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Most ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Teplice ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Ústí / Labem ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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Komparace a vývoj vybraných indikátorů ukázal, že příznivější situace pro zdravotní stav 
obyvatelstva je v okresech Kraje Vysočina, ačkoliv v roce 2011 oproti roku 2001 došlo ke 
zlepšení hodnot sledovaných ukazatelů v Kraji Vysočina i v Ústeckém kraji. Méně příznivé 
hodnoty aspektů zdraví obyvatelstva v okresech Ústeckého kraje jsou důsledkem především 
historicko-ekonomického vývoje, zaměření na těžební a chemický průmysl spolu 
s energetikou, což vedlo k nepříliš diferenciované struktuře jednotlivých odvětví, zejména pak 
podprůměrnému zastoupení sektoru služeb. Kvalitě zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva 
neprospívá ani vysoká závislost na příspěvcích na bydlení, podprůměrný podíl vysokoškolsky 
vzdělaných obyvatel aj (Hořínek, 2019). 

Je zřejmé, že působením demografických, ale i socioekonomických faktorů se mění 
struktura populace (Burcin, 2007), a tím také charakter její reprodukce a poměr zastoupení 
dětské a seniorské složky populace (Drbal, 2008). Současně tyto faktory významně ovlivňují 
kvalitu zdraví a zdravotního stavu obyvatelstva a způsobují jejich regionální rozdíly (Hübelová 
a kol., 2018b). Přeměna poměru věkových skupin způsobuje ve svém důsledku stárnutí 
populace. Současně lineárně narůstá také naděje dožití při narození, tomu ale neodpovídá 
vývoj počtu let prožitých ve zdraví (tzv. naděje dožití ve zdraví; Pavlík a kol., 2015). Nižší 
vzdělanostní struktura a počet let prožitých ve zdraví, vysoká zaměstnanost v rizikových 
a fyzicky náročných odvětvích hospodářství či stárnutí populace apod. s sebou současně nese 
některé negativní ekonomické důsledky, např. zvýšenou zátěž sociálního a zdravotnického 
systému, které však lze zmírnit pomocí politických nástrojů (Castagna a kol., 2013). 

Poděkování: 

Příspěvek vznikl v rámci projektu „Index zdravotního stavu jako nástroj pro podporu rovnosti a 
odstraňování regionálních disparit v České republice“ s registračním číslem 2019/017 
podpořeného Interní grantovou agenturou Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií 
Mendelovy univerzity v Brně. 
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Interná migrácia za prácou vo vybranom regióne Slovenska 

Internal labour migration in selected region of Slovakia 

Jarmila Hudáková, Viera Papcunová 

Abstrakt: 

Nezamestnanosť v Slovenskej republike výrazne klesla za posledné dva roky. Napriek tomu 
je v niektorých regiónoch stále veľmi vysoká. Centrom nášho záujmu je vnútorná migrácia. 
Cieľom článku je analyzovať zmeny vo vnútornej migrácii z dôvodu zmeny pracoviska 
v Nitrianskom kraji. Tento kraj sme vybrali z dôvodu príchodu veľkého zamestnávateľa 
automobilového priemyslu. Obdobie rokov 2011-2018 sme rozdelili na dve časti. 2011-2014 je 
obdobie pred príchodom zamestnávateľa. Obdobie 2015-2018 je obdobie kedy začal nábor 
zamestnancov a bola spustená výroba. Využili sme ukazovatele objem migrácie, migračné 
saldo a efektívnosť migrácie. Výsledky ukázali, že príchod veľkého zamestnávateľa neviedol 
k zvýšenej migrácii do nitrianskeho kraja z dôvodu zmeny pracoviska. V nitrianskom kraji bolo 
migračné saldo záporné pred aj po príchode veľkého zamestnávateľa. To znamená, že v kraji 
bolo viac vysťahovaní z dôvodu zmeny pracoviska ako prisťahovaní.  V druhom období sa 
záporné saldo ešte zväčšovalo.  

Klíčová slova:  

Interná migrácia, objem migrácie, migračné saldo, efektívnosť migrácie, nezamestnanosť 

Abstract: 

In the Slovak Republic, unemployment has fallen significantly over the past two years. 
Nevertheless, it is still very high in some regions. The centre of our interest is internal migration. 
The aim of the article is to analyse changes in internal migration due to the change of 
workplaces in the Nitra region after the arrival of large employer in the automotive industry. 
Period 2011–2018, we divided into two parts. First period 2011-2014 is period before the arrival 
of the employer. The second period is the years 2015-2018 when recruitment of employees 
began and production started. We have used indicators of migration volume, migration balance 
and migration efficiency. The results showed that in the Nitra region the migration balance was 
negative before and after the arrival of a large employer. This means that there were more 
emigrants in the region due to the change in the workplace as immigrants. In the second 
period, the negative balance increased. 

Key words:  

Internal migration, volume of migration, migration balance, migration efficiency, unemployment 

JEL: 

J20, J61, R23 

Úvod  

Štatisticky sa na Slovensku nezamestnanosť eviduje od roku 1990 vo forme mesačných 
počtov registrovaných uchádzačov o zamestnanie. V roku 1996 prišlo k novému územno-
správnemu členeniu Slovenskej republiky. Vznikli nové územné jednotky – 8 krajov, 79 
okresov – s následne zodpovedajúcou regionálnou evidenciou štatistických údajov. 

V súvislosti s efektívnejším využívaním výrobného faktoru práca sa stretávame s pojmom 
vnútorná migrácia. Vnútornou migráciou rozumieme zmenu trvalého bydliska z obce do obce 
v rámci Slovenskej republiky. 
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V súčasnej etape populačného vývoja sa migračné toky stávajú najvýznamnejšou zložkou 
populačnej dynamiky (Bezák, 2006) ako výsledok zmien druhého demografického prechodu 
(Caselli, Vallin, Wunsch, 2006). Práve realita poklesu prirodzeného prírastku vyvoláva diskusiu 
o tom, že v blízkej budúcnosti môže byť nahradený imigráciou (Jackson, 2001, Burcin, 
Drbohlav, Kučera, 2007). 

Slovenská republika je štátom s nízkou mobilitou obyvateľstva. Dôvody môžeme hľadať 
ako v minulom režime, kde neexistoval pružný trh práce ani nezamestnanosť, tak aj 
v tradíciách vlastniť nehnuteľnosti a následne ich dediť, čo prináša neochotu sťahovať sa. 
Všeobecne sa ako prekážka pre väčší rozvoj migrácie považuje problém v podmienkach 
bývania. 

Vnútorná migrácia môže byť motivovaná rôznymi faktormi, ktoré môžeme rozdeliť do troch 
skupín: 

• Ekonomické faktory, ku ktorým patrí mzdová diferenciácia, rozdiely 
v nezamestnanosti a počet voľných pracovných miest (Vavrejnová, 2006). 

• Inštitucionálne faktory zahrňujúce flexibilitu pracovno-právneho zákonodarstva, 
bytovú politiku a sociálny systém (Ptáček, Toušek, Polášek, 2007). 

• Sociálne faktory, ktoré sú spojené s nasledovaním člena rodiny, so sobášmi 
a rozvodmi. K sociálnym faktorom patrí aj dostupnosť bývania (Kamenický, 2007) 
a kvalita životného prostredia. 

Metodika a cieľ práce 

Analýza, ktorá je obsahom tohto článku, je postavená na údajoch Slovenského 
štatistického úradu. Cieľom článku je analyzovať zmeny vo vnútornej migrácii v Nitrianskom 
kraji po príchode veľkého zamestnávateľa v automobilovom priemysle. Skúmali sme vnútornú 
migráciu, kde ako dôvod bola uvedená zmena práce. Sledovali sme roky 2011 až 2018. Tieto 
roky sme rozdelili do dvoch období. Prvé obdobie sú roky 2011 až 2014. Obdobie pred 
príchodom automobiliek. Druhé obdobie sú roky 2015 až 2018 kedy už boli podpísané zmluvy 
a bol zrejmý príchod zamestnávateľov, dochádza k náboru zamestnancov a spusteniu 
prevádzky automobilky. 11.12. 2015 bola podpísaná investičná zmluva s automobilkou Jaguar 
Land Rover, ktorá postavila svoj závod v Nitre. Ide o najväčšiu investíciu automobilky mimo 
Britských ostrovov a o najväčšiu investíciu v Európe za ostatných sedem rokov.  Jej hodnota 
je 1,1 miliardy eur. V októbri 2018 bol oficiálne otvorený závod v Nitre a bola spustená výroby 
prvých automobilov. 

V analýze vnútornej migrácie sme využili ukazovatele objem migrácie, migračné saldo 
a efektívnosť migrácie: 

Objem migrácie (hrubá migrácia)  

 

MO = I + E 

kde MO – objem migrácie, I – prisťahovaní, E – vysťahovaní. 

 

Migračné saldo (čistá migrácia) – rozdiel medzi počtom prisťahovaných 
a vysťahovaných 

MS = I – E 

kde MS – migračné saldo, I – prisťahovaní, E – vysťahovaní. 

 

Efektívnosť migrácie 
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kde em – efektívnosť migrácie, I – prisťahovaní, E – vysťahovaní. 

 

Objem migrácie (hrubá migrácia, brutto migrácia), ktorý je sumou osôb (emigrovaných a 
imigrovaných), ktoré sa na migrácii zúčastňujú v istom regióne. Migračné saldo (čistá migrácia, 
netto migrácia) ako rozdiel imigrovaných a emigrovaných. Pokiaľ nadobúda kladné hodnoty, 
hovoríme o migračnom zisku, naopak pri záporných hodnotách o migračnom úbytku. Zo 
zložených ukazovateľov sme využili efektívnosť migrácie, ktorá je podielom migračného salda 
a objemu migrácie, prenásobeným konštantou 100 (%). Výhodou tohto ukazovateľa je, že 
dáva do pomeru migračnú bilanciu regiónu s počtom osôb, ktoré sa na nej priamo zúčastňujú. 
Môže nadobúdať hodnoty od –100% (úplne nevybalancovaná, nastáva len emigrácia) do 
100% (úplne nevybalansovaná, nastáva len imigrácia). V prípade hodnoty 0 je migrácia v 
regióne vybalansovaná, počet emigrovaných je rovnaký ako počet imigrovaných. 

Získané štatistické údaje o migrácii majú svoje limity, ktoré sú dané zákonom č. 256/1998 
Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky. 
V rovnakom čase môže mať občan iba jeden trvalý pobyt, avšak ten nie je viazaný ani na 
vlastníctvo nehnuteľnosti ani na dobu pobytu v danej obci či meste. Tak môže mať trvalý pobyt 
v obci a väčšinu roka sa zdržiavať v inej obci napr. za účelom práce. Od septembra 2016 nemá 
občan povinnosť prihlásiť sa k prechodnému pobytu.  

Teoretické východiská  

Proces migrácie podľa Jurčovej (2002) definujeme ako pohyb cez hranice administratívnej 
jednotky, pri ktorom dochádza k trvalej zmene pobytu osoby. V zahraničí sa pod pojmom 
migrácia rozumie hlavne zahraničná migrácia, v SR naopak vnútorná migrácia, teda ako 
sťahovanie v rámci vymedzeného územia a označuje sa aj ako sťahovanie. Z tohto dôvodu 
nebudeme ďalej rozlišovať medzi termínmi migrácia a sťahovanie, budeme ich považovať za 
ekvivalentné.  

Migrácia nie je proces jednoduchý, ale svojou komplexnosťou je výsledkom rôznych javov, 
ktoré patria do pôsobnosti vedeckých odborov ako geografia, ekonómia, sociológia a iných, 
na ktorý navyše vplýva jeho vývoj v minulosti. Pôsobiace faktory môžeme rozdeliť aj z iného 
hľadiska. V rámci migrácie pôsobia na obyvateľstvo dva druhy faktorov. Prvým sú tzv. push 
faktory, čiže faktory ktoré "vytláčajú" obyvateľstvo. Sú to spravidla negatívne vplyvy ako nízka 
životná úroveň, nedostatok pracovných príležitostí, vysoké životné náklady a iné. Druhým sú 
tzv. pull faktory, čiže tie, ktoré obyvateľstvo "priťahujú" (Lee, 1969, Jansen, 1970).  

Na Slovensku majú push a pull faktory predovšetkým ekonomický alebo sociálny 
charakter. Diferenciácia regiónov vzrástla najmä po roku 1989 a pretrváva až dodnes. Za 
tradične rozvinutý región, v ktorom pôsobí veľké množstvo pull faktorov sa považuje región 
hlavného mesta Bratislava a jeho zázemia. Naopak za podrozvinuté sa považujú marginálne 
regióny Východného Slovenska (s výnimkou mesta Košice), predovšetkým však Prešovský 
kraj. 

Nezamestnanosť 

S migráciou za prácou úzko súvisí nezamestnanosť v jednotlivých krajoch. V tabuľke 1 
vidíme vývoj nezamestnanosti podľa jednotlivých krajov od roku 2011 po rok 2018. 
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Tab.1 Vývoj nezamestnanosti 2011-2018 

Ukazovateľ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

SR spolu 13.59 14.44 13.50 12.29 10.63 8.76 5.94 5.04 

Bratislavský kraj 5.41 5.72 16.17 6.13 5.34 4.51 3.05 2.62 

Trnavský kraj 8.88 9.43 9.16 8.03 6.71 4.41 2.60 2.31 

Trenčiansky kraj 9.95 10.89 10.74 9.56 7.71 5.85 3.53 2.93 

Nitriansky kraj 13.27 14.08 12.52 11.21 9.71 6.96 4.05 3.12 

Žilinský kraj 11.91 12.79 12.51 10.91 8.86 6.92 4.70 4.04 

Banskobystrický kraj 19.83 20.81 18.26 17.22 14.94 12.80 8.67 7.03 

Prešovský kraj 18.95 20.66 19.35 17.45 15.50 13.91 9.68 8.61 

Košický kraj 18.76 19.58 17.23 15.92 14.39 12.76 9.94 8.17 

Zdroj: ŠÚ SR 

 

Nezamestnanosť v rámci celej SR klesla z 13,59% v roku 2011 na 5,04 v roku 2018. 
Najvyššia nezamestnanosť bola v roku 2011 v Banskobystrickom kraji a dosahovala až 
19,83%. Na konci roku 2018 klesla nezamestnanosť v tomto kraji na 7,03%. Rovnako 
Prešovský a Košický kraj zaznamenali vysoký pokles. V prípade Prešovského kraja prišlo 
k poklesu o 10,34% a v Košickom kraji bol pokles o 10,59%. V Nitrianskom kraji bola 
nezamestnanosť na začiatku sledovaného obdobia 13,27%m v roku 2012 ešte vzrástla na 
14,08%. Do konca roku 2018 dochádzalo k jej poklesu a na konci sledovaného obdobia 
dosiahla 3,12%. Nezamestnanosť úzko súvisí s ekonomickým cyklom. Na začiatku daného 
obdobia sa ekonomika Slovenskej republiky dostávala do expanzie a tak dochádza postupne 
k poklesu nezamestnanosti vo všetkých krajoch. Najnižšiu nezamestnanosť dosiahol Trnavský 
kraj na úrovni 2,31%. Napriek tomu, niektoré okresy najmä východného Slovenska aj naďalej 
vykazujú vysokú mieru nezamestnanosti. V tabuľke 2 sú uvedené vybrané okresy, kde zostala 
miera nezamestnanosti v roku 2018 stále veľmi vysoká. 

 
Tab. 2:  Miera nezamestnanosti v roku 2018 – vybrané okresy Slovenska 

 

Výbrané okresy 2018 

Trebišov 12.16 

Sobrance 10.37 

Rožňava 13.92 

Vranov nad Topľou 12.21 

Svidník 11.85 

Sabinov 11.07 

Medzilaborce 10.73 

Kežmarok 15.21 

Bardejov 10.71 

Rimavská Sobota 16.15 

Revúca 13.71 

Poltár 10.23 
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Zdroj: ŠÚ SR 

 

Ako vidíme z tabuľky v týchto okresoch sa miera nezamestnanosti aj na konci roku 2018 
pohybuje nad 10%. Najvyššiu úroveň dosiahla v Rimavskej Sobote a to 16,15%. 

Migračná situácia v Nitrianskom kraji 

Zaujíma nás ako sa vyvíjala migračná situácia v Nitrianskom kraji pred príchodom veľkého 
zamestnávateľa a ako sa zmenila po tom čo bol zverejnený príchod veľkého zamestnávateľa. 

Ďalej sme analyzovali  iba migráciu, ku ktorej došlo z dôvodu zmeny pracoviska. Do 
Nitry prišla automobilka Jaguár Land Rover. Jej príchod bol zverejnený v roku 2015 
kedy bola podpísaná investičná zmluva. Koncom roku 2018 bol závod spustený do 
prevádzky a začal výrobu. Zamestnávateľ uvádza, že v súčasnosti zamestnáva okolo 
2200 pracovníkov. Do konca roku 2019 plánuje automobilka spustiť dvojsmennú 
prevádzku, čo znamená nábor ďalších pracovníkov. 

Objem vnútornej migrácie z dôvodu zmeny pracoviska v Nitrianskom kraji za 
obdobie 2011-2018 v počte presťahovaní je znázornený na grafe 1.  

 

 

Graf 1: Objem vnútornej migrácie Nitriansky kraj z dôvodu zmeny pracoviska 

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty 

 
 Objem vnútornej migrácie bol najvyšší v roku 2011 a dosiahol 161 presťahovaní. V roku 
2012 klesol na 125, ďalej mal kolísavý vývoj a v roku 2018 dosiahol 91 presťahovaní. Objem 
vnútornej migrácie za prvé obdobie (2011-2014) bol vo výške 457 presťahovaní. V druhom 
období (2015-2018) bol objem vnútornej migrácie vo výške 349 presťahovaní, čo znamená 
pokles v porovnaní s prvým obdobím o 108 presťahovaní. 
 

Migračné saldo je rozdiel medzi počtom prisťahovaných a vysťahovaných. Kladné 
migračné saldo sa označuje ako migračný prírastok alebo migračný zisk, záporné migračné 
saldo ako migračný úbytok (Graf 2).  
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Graf 2: Migračné saldo Nitriansky kraj z dôvodu zmeny pracoviska 

Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty 

 

Ako vidíme z grafu 2 migračné saldo je v celom období záporné, to znamená, že ide 
o migračný úbytok. Z Nitrianskeho kraja sa z dôvodu zmeny pracoviska viac ľudí vysťahovalo 
ako prisťahovalo a to aj v čase najväčšieho náboru zamestnancov novým zamestnávateľom.  
V roku 2011 bolo migračné saldo -1 presťahovanie, ďalej striedavo rástlo a klesalo. Zaujímavé 
sú roky 2017 a 2018 kedy nový zamestnávateľ prijímal najviac zamestnancov. Aj v týchto 
rokoch bolo migračné saldo záporné. V roku 2017 dosiahlo -41 presťahovaní a v roku 2018 -
45 presťahovaní z dôvodu zmeny pracoviska. Ak zoberieme do úvahy prvé sledované obdobie 
migračné saldo dosiahlo -97 presťahovaní a v druhom období to bolo       -139 presťahovaní, 
čo znamená v porovnaní s prvým obdobím nárast záporné výsledku o 42 presťahovaní. 

Efektívnosť migrácie je podielom migračného salda a objemu migrácie, prenásobeným 
konštantou 100 (%). Výhodou tohto ukazovateľa je, že dáva do pomeru migračnú bilanciu 
regiónu s počtom osôb, ktoré sa na nej priamo zúčastňujú. Môže nadobúdať hodnoty od       –
100% (úplne nevybalancovaná, nastáva len emigrácia) do 100% (úplne nevybalansovaná, 
nastáva len imigrácia). V prípade hodnoty 0 je migrácia v regióne vybalansovaná, počet 
emigrovaných je rovnaký ako počet imigrovaných. Graf 3 nám zobrazuje efektívnosť migrácie 
v Nitrianskom kraji z dôvodu zmeny pracoviska. Počas celého sledovaného obdobia je táto 
hodnota záporné číslo, čo znamená, že viac ľudí emigrovalo ako imigrovalo do Nitrianskeho 
kraja z dôvodu zmeny pracoviska.  
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Graf 3: Efektívnosť migrácie v % Nitriansky kraj z dôvodu zmeny pracoviska 
Zdroj: ŠÚ SR, vlastné výpočty 

 

Efektívnosť migrácie v roku 2017 dosiahla -46,07 a v roku 2018 -49,45. Práve v týchto 
rokoch by sme očakávali, že výsledné čísla budú kladné. Avšak napriek príchodu veľkého 
zamestnávateľa prišlo k vyššiemu počtu vysťahovaní ako prisťahovaní za prácou. 

Zhrnutie 

Regionálne rozdiely sú bežné vo všetkých ekonomikách. Je však potrebné tieto zmeny 
zmenšovať hoci ide o proces pomalý. Ekonomické príčiny pre vnútornú migráciu sú vnímané 
ako rozdiely v životnej úrovni alebo v pracovných podmienkach medzi geografickými celkami. 
Ekonomická logika hovorí, že ľudia sa sťahujú za prácou.  

Výsledky našej analýzy však ukazujú, že centrálne veľké závody nevyriešia 
nezamestnanosť v regiónoch Slovenska. Mobilita pracovnej sily je veľmi nízka. Vidíme, že 
v Nitrianskom kraji bolo migračné saldo záporné pred príchodom aj po príchode veľkého 
zamestnávateľa. Dokonca v druhom období záporné migračné saldo vzrástlo. 

V roku 2017 sme uskutočnili obdobný výskum v Žilinskom a Trnavskom kraji. Do 
Trnavského kraja prišla automobilka PSA Peugeot Citroen. Jej príchod bol známy v roku 2003 
a výrobu spustila v roku 2006. Do Žilinského kraja prišla automobilka KIA. Jej príchod bol 
známy začiatkom roka 2004 a výrobu spustila koncom roka 2006. V analýze vnútornej 
migrácie sme využili rovnaké ukazovatele.  

V Žilinskom kraji bolo záporné migračné saldo počas celého sledovaného obdobia. Ani 
v jednom roku nebol vykázaný migračný zisk z dôvodu zmeny pracoviska. To znamená, že z 
tohto kraja sa viac osôb vysťahovalo za prácou ako prisťahovalo a to aj v čase príchodu 
veľkého zamestnávateľa i keď po príchode nového zamestnávateľa prišlo k poklesu 
migračného úbytku.  

Trnavský kraj v prvom období vykázal kladné migračné saldo. Migračný prírastok bol 
nízky, t.j. 9 presťahovaní. V tomto období bol dosiahnutý migračný zisk iba v roku 1998, 51 
presťahovaní. Ostatné roky vykázali migračný úbytok. V druhom období aj Trnavský kraj 
dosiahol migračný úbytok, 160 presťahovaní. Migračný úbytok bol vykázaný vo všetkých 
rokoch druhého obdobia. V treťom sledovanom období bol v Trnavskom kraji migračný zisk, 
avšak iba 15 presťahovaní z dôvodu zmeny pracoviska. Prvé dva roky z tohto obdobia, teda 
roky 2006 a 2007 vykázali migračnú úbytok. Roky 2008 – 2010 vykázali migračný zisk v rozpätí 
15 až 25 presťahovaní, čo je pomerne nízky počet, vzhľadom na veľkosť zamestnávateľa 
(Hudáková, 2017). 
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Stále vidíme na Slovensku rovnakú situáciu. Napriek tomu, že v niektorých regiónoch 
Slovenska je vysoká nezamestnanosť, ľudia nie sú ochotní sa za prácou sťahovať. Na jednej 
strane je to spôsobené nedostatkom nájomných bytov a veľkým rozdielom cien nehnuteľností 
medzi východom a západom krajiny. Na druhej strane je otázne do akej miery odzrkadľuje 
štatistika realitu. Máme na mysli skutočnosť, že mnoho ľudí sa za prácou aj presťahuje, ale 
nezmenia si administratívne trvalý pobyt, čo znamená, že sa nedostanú do evidencie migrácie.   

 

Poznámka: Tento článok je súčasťou riešenia projektu VEGA No.1/0407/18 “Hodnotenie výkonov 
miestnych samospráv.“ 
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Regiony v anarchismu a anarchokapitalismu 

Regions in Anarchism and Anarcho-capitalism 

Petr Hušek, Michal Ševčík 

Abstrakt: 

Tento odborný text je zaměřen na definici dvou anarchistických ideologií – anarchismu a 
anarchokapitalismu, za účelem jejich následného zařazení mezi teorie regionálního rozvoje. 
Mimo uvedení základních principů společenské organizace v prostoru jsou u těchto dvou 
diametrálně odlišných směrů uvedena také teoretická východiska a implikace pro regionální 
politiku. V textu je každý z anarchistických směrů rozebrán a podroben stručné analýze z 
pohledu fungování prostorové organizace společnosti. Následující část hlouběji rozebírá 
význam uvedených směrů pro teorie regionálního rozvoje, a to za pomocí rozdělení základních 
charakteristik těchto směrů po vzoru Blažka a Uhlíře (2002). V závěru dochází k popisu 
překážek problematizujících abstrakci regionálních konceptů anarchismu a 
anarchokapitalismu a k identifikaci pravděpodobných důvodů dosavadního marginálního 
významu zkoumaných anarchistických proudů v rámci teorií regionálního rozvoje. 

 

Klíčová slova:  

teorie regionálního rozvoje, regiony, anarchismus, anarchokomunismus, anarchokapitalismus, 
decentralizace, nestátní regionalismus 

Abstract:  

This paper focuses on the definition of two anarchist ideologies – anarchism and anarcho-
capitalism, with aim of their subsequent inclusion among the theories of regional development. 
In addition to introducing the basic principles of social organization in space, the theoretical 
background and implications for regional policy are also mentioned. In the text, each of the 
anarchist movements is analyzed in terms of the functioning of the spatial organization of 
society. The following part discusses the importance of these ideologies for theories of regional 
development by dividing the basic characteristics of these ideologies according to Blažek and 
Uhlíř (2002). The conclusion describes the obstacles to the abstraction of regional concepts of 
anarchism and anarcho-capitalism and further identifies the probable reasons for the current 
marginal importance of the anarchist ideologies in regional development theories. 

Key words: 

theory of regional development, regions, anarchism, anarcho-communism, anarcho-
capitalism, decentralization, non-state regionalism 
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Úvod  

Cílem tohoto odborného článku je definice a zařazení anarchismu a anarchokapitalismu do 
teorií regionálního rozvoje. Na poměrně okrajových ideologiích lze demonstrovat, že přes 
značný počet teorií regionálního rozvoje není potenciál všech alternativ a koncepcí zcela 
vyčerpán. Ideologie anarchismu a anarchokapitalismu byly zvoleny nejen pro svou 
provokativní ideu nestátního uspořádání, ale i s ohledem na svou komplexnost, dialektičnost 
(anarchismus) a axiomaticko-deduktivní metody (anarchokapitalismus), jež představují výzvu 
pro jejich teoretické uchopení v rámci regionálního rozvoje.  

Sekundárním (často nezamýšleným) výstupem, stejně jako u většiny odborných textů o 
anarchismu nebo antikapitalismu, je vyvracení dosud přetrvávajících banálních představ o 
anarchii jako bezvládí. Obdobně anarchie není mylně užívaným synonymem pro chaos, ale 
představuje propracovaný myšlenkový systém vládnutí, často velmi komplikovaný.  
“Nepřítomnost” státního aparátu, dlouhodobé struktury pevně ukotvené v historických i 
současných diskurzech, vyžaduje po teoreticích anarchismu a anarchokapitalismu důslednou 
sebeobhajující argumentační logiku. Pozornost je tak dlouhodobě upírána spíše k etické 
obhajobě těchto ideologií než na praktické koncepce.  

Celá analýza zmíněných dvou anarchistických směrů bude zasazena do prostředí 
hypotetického regionu, který pro účely tohoto článku není nutné chápat jako území důsledně 
vymezené na základě regionalizačních kritérií. Dle Blaira a Carolla (2009: 6) má navíc region 
podobné schopnosti jako chameleon - svůj význam mění v různých situacích podle daného 
kontextu, tak jako chameleon mění svoji barvu podle prostředí. V tomto případě se spokojíme 
s tvrzením, že region3 je jistá geograficky ohraničená část na zemském povrchu, na níž je 
možné založit sídlo.   

Pro anarchismus je příznačná jeho vlastní diferenciace na několik proudů. Na rozdíl od variací 
marxismu, odkazujícím k autorovi nebo praktikovi doktrinálního proudu (leninismus, 
maoismus, stalinismus) je signifikantem u anarchismů hlavní organizační princip např. 
anarchosyndikalismus, anarchokomunismus, anarchoindividualismus, anarchomutualismus a 
anarchokapitalismus apod. (Grubacic, Graeber 2004). Nejvýraznější vnitřní rozdílnost, a v 
některých oblastech až bazální protikladnost, se nachází mezi anarchokapitalismem a 
levicovými anarchismy. Zatímco “tradiční” anarchistické proudy, především 
anarchokomunismus, anarchosyndikalismus, anarchokolektivismus, ale i další, odmítají 
kapitalistický ekonomický systém, anarchokapitalismus naopak považuje kapitalistickou 
ekonomiku za ústřední princip vedoucí ke svobodě. Antinomie těchto dvou dichotomií nachází 
svůj průsečík v demontáži státního aparátu jako jedné z principiálních překážek dosažení 
svobody lidských individuí. Pro splnění cíle článku je redukována variabilita anarchismů právě 
na jeho dvě nejvýrazněji opozitní pozice, anarchokapitalismus a (“levicový”) anarchismus. 
Označení anarchismus bude dále v textu reprezentací anti-kapitalistických anarchismů. V 
případech, kdy si to bude kontext vyžadovat, dojde k bližší specifikaci. 

Anarchismus 

Za základní principy určující povahu regionů v anarchismu lze považovat: 1) individuální a 
lokální autonomie, 2) organizační síť, 3) oprávněná autorita a 4) decentralizace. Na jednotlivé 
principy je nutné nahlížet z dialektické perspektivy (Carter 2013, Kropotkin 1896), jelikož jsou 
postulovány jako vzájemně provázané a podporující se. Selektivní abstrakce a radikalizace 
jednoho z principů může vést k dezinterpretaci a v praxi k odklonu od anarchismu. 
Anarchistickou dialektiku nelze ztotožňovat výlučně s dialektikou marxismu, vychází z rozporů 
mezi centralizací a decentralizací, mezi autoritarismem a antiautoritářstvím (Angelbeck, Grier: 
2012: 553), ale v praxi akcentuje spíše dialektiku hegeliánskou později habermasovskou, 
reprezentovanou nekončícím vyjednáváním mezi teorií a praxí, mezi jednotlivými principy, 

 
3 Slovo region má napříč vědními obory pouze jediný společný průsečík – jedná se o prostorovou jednotku, která 
však může být geografická (kraj, kontinent) či například tělesná (dlaň ruky). 
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mezi individuem a kolektivem apod., za účelem vytvoření fungujících a svobodných sociálních 
forem. 

Distribuce sociální kontroly v anarchismu prostupuje celou společností, není monopolizována 
jediným centrem nebo centrální autoritou, která by jí delegovala na své podřízené složky, 
individuální a lokální autonomie musí být bezpodmínečně zachována. Centra sociální kontroly 
se nacházejí ve více individuální rovině a jejich záběr je mnohem širší. Hlavními aktéry sociální 
kontroly jsou rodiny, domácnosti a místní kooperující skupiny. Společnost je organizována “od 
spodu”. Jednotlivé skupiny se volně vzájemně propojují a vytvářejí širší konfederace za účelem 
dosažení společných cílů. Přestože spojování těchto skupin vede k vytváření komplexnějších 
organizačních forem, hlavní centra kontroly se stále nacházejí na lokální bázi. Organizační 
jednotka na nižší úrovni je tak vždy nadřazena organizační jednotce na úrovni vyšší s 
poukazem na klíčový princip autonomie. Autonomii nelze ztotožnit s atomizovanou společností 
ve smyslu zcela nezávislých individuí, organizačních složek sledujících pouze své vlastní 
zájmy (srov. např. Canetti 2018, Arendtová 2013), jako tomu je u anarchokapitalismu. 
Autonomie v anarchismu je ztělesněna svobodou osob a místních skupin rozšířit nebo navázat 
kooperaci na dobrovolné bázi s dalšími jednotlivci a skupinami v rámci spolupracujících sítí a 
vzájemných aliancí (Angelbeck, Grier: 2012: 551). 

Sebeorganizující se organizační sítě zabezpečující vzájemnou pomoc a koordinaci dílčích 
aktivit jsou základním dynamickým prvkem anarchismu. Společné jednání spojuje jednotlivé 
autonomní místní skupiny do větších komunit a regionálních sítí. Nejvyšší organizační úroveň 
v anarchismu není ovládána a řízena menšinou nebo autoritami, ale je generována a 
strukturována podle potřeb jednotlivých individuí modifikovaných vzájemným vyjednáváním. 
Praktické potřeby jedinců v rámci lokálních skupin jsou motivem k jednání a organizování se 
(Bookchin 1991: 52). V opozici k tržnímu mechanismu nebo hierarchickým systémům 
zabezpečují lokální skupiny uspokojování vzájemných potřeb pomocí organizačních sítí. 4 
Organizační sítě vznikající z kooperace lokálních skupin jsou více adaptabilní na rychlé změně 
díky neformalizovaným postupům a bezprostřední komunikaci. Informace jsou v těchto sítích 
předávány nejen rychleji, ale i v rozsáhlejší a komplexnější formě, což umožňuje poměrně 
rychle získat zpětnou vazbu od různých prvků sítě, např. oproti centralizovaným 
(manažerským) organizačním formám (Podolny, Page 1998: 62-63). Anarchistická 
nehierarchická organizační síť sice postrádá formalizované vedení nebo (mocenská) centra, 
není však prosta (neformálních) autorit. 

Autorita, respektive odmítnutí jejích privilegovaných, předepsaných, zákonných a oficiálních 
forem je ústředním anarchistickým postulátem. Autorita je “je termín i věc sama o sobě, kterou 
z hloubi srdce nenávidíme… a právě v tomto smyslu jsme skutečně anarchisty”, deklaruje 
Michail Bakunin (2014: 30,35). Nicméně i tuto, podle Bakunina, nepřirozenou autoritu je 
nezbytné odlišit od autority přirozené, dobrovolné, avšak nikoliv bezvýhradně, nekriticky 
akceptované. 5  Přirozená autorita může vycházet z odborných znalostí, dovedností nebo 
zkušeností nositele, není však univerzální ani fixně ukotvena. Naopak dochází k její kontinuální 
proměně, vzájemnosti, dočasnosti, a především je charakterizována dobrovolným přijetím 
autority a podřízením se (Angelbeck, Grier: 2012: 551). Přiznání a přijetí oprávněné autority je 
autonomním rozhodnutím zainteresovaných aktérů, většinou se vztahuje k specializovaným 
znalostem, unikátním dovednostem a arbitrážním schopnostem. Její moc i aplikace jsou 

 
4 Tržní vztahy v anarchismu nemusí zcela vymizet, postrádají však trvalost, jsou epizodické a dotýkají se pouze 
jednotlivých dobrovolně učiněných transakcí. Obdobně hierarchické systémy mohou být v anarchismu ustaveny 
pouze dočasně a jsou omezeny na ad hoc situaci, např. ve věci řešení konkrétních sporů. Současně dočasná 
hierarchická struktura musí splňovat dvě podmínky: 1. Je omezena věcně a časově jen na konkrétní případ, cíl; 2. 
Musí být respektovány všemi zainteresovanými aktéry jako legitimní autorita po celou dobu jejího trvání (srov. 
Podolny, Page 1998: 62-63). 
5  Bakunin (2014: 35) uvádí příhodný příklad osvětlující distinkci mezi přirozenou a nepřirozenou autoritou: “Plyne 
z toho, že odmítám každou autoritu? Taková myšlenka je mi cizí. Když se jedná o boty, odkazuji k autoritě ševce; 
jedná-li se dům, kanál či železnici, poradím se o tom s architektem nebo inženýrem. U takového specializovaného 
vědění se obracím k tomu či onomu učenci. Nenechám si však ani od ševce, ani od architekta, ani od učence nic 
vnucovat.”  
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časově omezené a mají limitovaný dosah. Zjednodušeně řečeno moc oprávněné autority musí 
být vždy situačně ospravedlnitelná. 

Antiautoritářský étos anarchismu útočí nejen na stát a jeho centralizující moc a kontrolu, odpor 
k centralizaci prostupuje všemi úrovněmi od organizace samosprávy až po vztahy mezi 
jednotlivci. Peter Kropotkin (1910) spatřuje pokrok ve “funkční a teritoriální decentralizaci, v 
rozvoji místních a osobních iniciativ”. Místo současného hierarchického uspořádání 
konstruováno z centra směrem k periferii, upřednostňuje konstrukci od základních jednotek k 
jednotkám složeným. Prakticky i principiálně mají všechny komunity kontinuálně odporovat a 
zabraňovat vytváření absolutní moci vedoucí k tyranii. Kdokoliv, kdo podle Kropotkina 
(Kropotkin in Elzbacher 2012) vyhledává a snaží se o zisk moci, utváří nepřípustný 
absolutismus. Díky silné decentralizaci a vysoce rozvinuté autonomii na všech úrovní 
společnosti je možné hovořit o tzv. strukturální heterarchii (Angelbeck, Grier: 2012: 552-553, 
blíže viz Crumley 1995: 3). Vztahy v heterarchii jsou komplexnější a složitější než v hierarchii, 
jednotky struktury se mohou překrývat, získávat nadřazené nebo podřízené postavení podle 
situace, kdykoliv z tohoto postavení mohou vystoupit a proměňovat jej, případně mohou zůstat 
zcela mimo. Crumley (1995: 3) ilustruje fungování strukturní heterarchie na příkladu stromů a 
symfonií, které přestože působí jako nositelé řádu, jsou strukturou hierarchickou.   

Postavení regionů v anarchismu 

Samospráva anarchismu je založena na duální a paralelní federativní struktuře.6 Ekonomická 
struktura se skládá ze samosprávných odborových federací a administrativní struktura z 
federací komun (Guérin 1970: 64). Anarchistická samospráva je dobrovolnou strukturou 
složenou z rovnocenných jednotek sdružujících se do větších celků. Důležitým principem je 
formování struktury odspodu nahoru a od periferie směrem k centru. Za základní jednotkou 
struktury anarchistické samosprávy je považován napřed jednotlivec, následuje skupina 
jednotlivců, organizace sdružující skupiny a následně další (případně se vyskytující) 
organizace sdružující organizace jmenované. Federativní charakter anarchistické samosprávy 
zaručuje autonomní postavení všech složek této struktury. Jakákoliv ze složek struktury není 
vázána žádným zákonem vynucujícím respektovat rozhodnutí “vyššího celku” a žádná 
rozhodnutí nejsou vynutitelná. Významnou roli zde hraje proces ustanovování konsensu, který 
by měl zabraňovat tomu, aby bylo přijato nerealizovatelné rozhodnutí. Každá jednotka 
struktury se na své úrovni podílí na přijetí konsensu, případně vyjednává a jedná na základě 
legitimity jednotek, z nichž je komponována anebo má své konzultativní zastoupení na úrovni 
“vyšší”. Roli určité pojistky při dosahování konsensu a zároveň při realizaci přijatých rozhodnutí 
hraje důraz na solidaritu. Solidární apel umožňuje akceptovat konkrétní organizační součástí, 
samosprávné anarchistické struktury, nepreferované řešení s předpokladem, že naopak v 
jiném případě to může být jiná konkrétní organizační součást, která na sebe vezme negativa. 

Podle Pierrea-Josepha Proudhona (1863) je tak federativní systém v opozici vůči státní 
centralizaci, tyranii moderní společnosti. Sjednocujícím prvkem nemůže být vnucení, ale 
sdílené přesvědčení (hypotetická nebo reálná smlouva), ustanovující centralizaci skrze sdílené 
ideje. Jednota je deklarována uznáním vzájemné nezávislosti a samosprávy všech 
zainteresovaných jednotek v rámci organizace i mimo ni. Bakunin podporující Proudhonovy 
federalistické ideje je doplnil o nekompromisní odmítnutí autoritativně vnucené jednoty. Podle 
Bakunina povede zánik státu omezujícího potenciál rozvoje jedinců, odborů, komunit, provincií 
a regionů k užšímu spojení a větší akceschopnosti těchto jednotek. Despotická, formální a 
dogmatická jednota bude nahrazena jednotou, jejímž zdrojem bude svobodný rozvoj jedinců 
a regionů v rámci federální a absolutně dobrovolné alianci. Na rozdíl od Proudhona již nehovoří 
o duální struktuře, ale o struktuře unitární, v níž se dělnická sdružení spojují do komun, komuny 
utvářejí regiony a regiony vyšší např. národní celky. Bakunin (1867) taktéž zdůrazňuje potřebu 
organizačního, mediačního tělesa umístěného ve struktuře mezi komunou a federálním 

 
6 V anarchismu je samospráva synonymem pro vládu, vládnutí, jelikož není přípustné, aby jakýkoliv aktér měl 
suverénní moc nad aktérem jiným nebo jakýkoliv aktér byl bezpodmínečně podřízen jinému aktérovi, instituci. 



141 

 

(národním) orgánem,7 tím je pro něj provincie nebo region jako svobodná federace komun. 
Nebezpečí federalismu spatřoval Bakunin (2009) v egoismu a izolacionismu. Pojistkou proti 
těmto negativním jevům má být solidarita, neoddělitelná součást svobody, jelikož je to právě 
princip solidarity sjednocující jednotlivé regiony (a další aktéry struktury samosprávy) bez 
ztráty svobody (srov. Maximoff 1953: 271-276 a Guérin 1970: 64-67). Právo jakéhokoliv 
jedince, kolektivu, komuny regionu určovat si vlastní osud, vytvářet aliance, vystupovat z nich 
na základě jakýchkoliv pohnutek je, podle Proudona a Bakunina (i přes solidární apel), zcela 
nezcizitelné. 

Anarchokapitalismus 

Anarchokapitalismus je libertariánskou 8  teorií uspořádání společnosti, jejímž hlavním 
aspektem je absolutní neexistence netržních činností státu, přičemž veškeré soukromé i 
“typické” veřejné statky (obrana, justice, dohled nad trhem) zajišťují soukromé subjekty, tedy 
trh. Tato teorie je vystavěna na čistě kapitalistickém ekonomickém systému, vyžadujícím 
funkčnost a flexibilitu trhů, vymahatelnost vlastnických práv a panství práva (Hamowy 2008: 
13). Dle Bastla a kol. (2011: 93) je anarchokapitalismus někdy označován jako odklon či 
opozice vůči ostatním anarchistickým směrům, které akcentují jak princip svobody, tak princip 
rovnosti, přičemž v anarchokapitalismu je individuální svoboda nadřazena všem ostatním 
hodnotám (například i v případě významné tržní síly, je-li soukromé povahy). Pro některé čistě 
tradiční anarchistické autory je tak pojem anarchokapitalismus protimluvem (např. Wieck 1978: 
158). 

Teorii anarchokapitalismu důkladně rozpracoval libertariánský ekonom, politický filozof a 
historik Murray Rothbard, jehož dílo vychází z Aristotelovy etiky přirozených práv, amerického 
anarchismu 19. století představovaného Spoonerem a Tuckerem a v neposlední řadě také z 
tradice rakouské ekonomické školy, do níž je díky charakteru svého díla zařazován (Hammowy 
2008: 442-443) 9 . Rothbard ve své knize Etika svobody (1982) spojuje poznatky z jeho 
předchozích, čistě ekonomicky orientovaných knih s teorií společenské etiky, a to 
prostřednictvím oběma vědám společného konceptu vlastnictví, které je primárním pojmem 
celého jeho filosofického systému. Z konceptu vlastnictví je poté vyvozen kompletní soubor 
libertariánského práva, včetně pozemkového práva či konceptu trestu ve svobodné 
společnosti (Hoppe 2009: 10-11). 

Základním přirozeným právem je právo vlastnit své tělo a dále také právo vlastnit vše, s čím 
člověk “smísí” svoji práci, neučiní-li tak před ním někdo jiný (Rothbard 2009: 79-80). Analýza 
přirozeného práva a jeho vymáhání je ve své podstatě velmi triviální záležitostí, uvažujeme-li 
“společnost” o jedné osobě (robinsonovskou společnost), ale s rostoucím počtem členů ve 
společnosti bude nevyhnutelně docházet k prosazování individuálních zájmů těchto členů, což 
také vyžaduje existenci formálních institucí, usnadňujících vymáhání individuálních 
přirozených práv.  

Celý Rothbardovský systém je vybaven ještě jedním klíčovým principem, a to sice principem 
neagrese, který logicky vyplývá z vlastnictví sebe sama a svých statků. Jakékoliv nedovolené 

 
7 Bakunin již v roce 1867 během své přednášky na kongresu Mezinárodní ligy míru a svobody v Ženevě prosazoval 
ideu tzv. Spojených států Evropy. V jeho koncepci anarchistické samosprávy by se jednalo o nadnárodní celek 
sdružující federální (národní) orgány v Evropě (Bakunin 1867). Spojené státy Evropy v Bakuninově pojetí nelze 
vnímat jako obdobu Spojených států amerických, prakticky se mělo jednat spíše o formální federaci (současnou 
terminologií konfederaci) sdružující evropské komuny. 
8 Velmi zjednodušeně můžeme říci, že jako libertariány označujeme radikální přívržence klasického liberalismu, 
kteří důsledně a univerzálně zastávají teorii přirozených práv (viz dále). Od původních klasických liberálů se tak 
odlišují zejména odmítavým postojem k jakýmkoliv státním zásahům a existenci státu obecně, přičemž původní 
klasičtí liberálové (jako např. Smith) byli spíše minarchisty; schvalovali státní monopol pouze v oblasti ochrany 
občanů před násilím, podvody a krádežemi (Hamowy 2008: 293).   
9 Lze poznamenat, že Rothbardovi předchůdci i tehdejší kolegové v rámci rakouské školy sami inklinovali k jisté 
formě anarchismu (např. von Mises, Hayek). Jejich argumentace však není vždy zcela konzistentní s radikálně 
odmítavým postojem anarchokapitalismu vůči státu (viz Stringham a Ziwicki 2011).    
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použití, zcizení či zničení cizího majetku10 je považováno za útok proti soukromému vlastnictví, 
tudíž za právně nelegitimní akt (Rothbard 2009: 95). Tento princip je například patrný u 
Rothbardovy kritiky ekonomů, zdůrazňujících výhody volného trhu, a to i pro země, ve kterých 
ještě nedošlo zcela k ukončení feudalismu a územních monopolů vlády a navrácení půdy 
rolníkům. Důraz na přirozené vlastnictví pozemků a půdy je podle zastánců přirozených práv 
zásadní pro rozvoj svobodné tržní společnosti. To může být doloženo na příkladu rozvíjejících 
se zemí, u nichž je tento aspekt do jisté míry neustále zanedbán. Celá situace je o to horší, 
uvědomíme-li si, že v rozvíjejících zemích představuje zemědělská produkce dominantní 
odvětví, které zaměstnává podstatnou část populace (Rothbard 2009: 117-124).      

Postavení regionů v anarchokapitalismu  

Rothbard ani současní teoretici anarchokapitalismu jako je Hoppe, Friedman, Block a jiní, ve 
svém díle již z principu nevěnovali téměř žádnou pozornost administrativní organizaci 
prostorových jednotek ve veřejné správě (měst či regionů). Je poměrně logické, že pokud je 
nelegitimita státní moci pro anarchokapitalisty patrná na centrální úrovni, bude tomu tak i na 
úrovni místní. Na druhé straně nelze říci, že by byl prostorový aspekt organizace lidské 
společnosti v anarchokapitalistické teorii zcela zanedbán či zcela vyloučen. Z ekonomického 
hlediska je dle Hamerníkové a Maaytové (2007: 14) existence jakékoliv formy vlády (i té místní) 
odůvodněna takzvanými tržními selháními, kterými jsou: 1) nedokonalá konkurence, 2) 
neúplná informovanost, 3) výskyt veřejných statků, 4) výskyt externalit. Jak by tyto běžné 
problémy spojené s fungováním čistě tržního mechanismu mohly být vyřešeny v prostředí 
anarchokapitalistické komuny či jiné formy prostorové jednotky bez aktivního donucovacího 
monopolu státu?  

V otázce monopolního postavení firem je pozice anarchokapitalistů poměrně jasná. Monopol 
soukromé firmy ve svobodné společnosti nepředstavuje v žádném případě problém a to z toho 
důvodu, že směna mezi producentem a spotřebitelem je zde naprosto dobrovolná a 
nepředstavuje akt násilí (a to při libovolné ceně), jako v případě monopolů stanovených vládou, 
které jsou financovány prostřednictvím nedobrovolně vybraných daní (Rothbard 2004: 629-
681). 11  Jakákoliv forma soukromého územního monopolu je tedy přípustná, neexistují-li 
administrativní omezení vstupu do odvětví.  

V otázce neúplných informací se anarchokapitalisté opět ztotožňují s postuláty rakouské 
ekonomické školy12, přičemž informace jsou považovány za cenou komoditu, na jejíž získání 
je třeba vynaložit cenné zdroje. Dá se tedy předpokládat existence specializovaných 
soukromých agentur, prodávajících libovolné informace (bezpečnost potravin, aktuální výše 
směnných kurzů atd.), které si budou navzájem konkurovat po stránce ceny či kvality.  

Co se týče existence veřejných statků (zde spíše statků s kolektivní spotřebou), v potaz je 
možné brát 2 varianty. První z nich je jejich naprostá neexistence, tzn. spoléhání se výlučně 
na soukromé vlastnictví soudů, policie, armády, ale i například cest. Druhá možnost, kterou 
blíže rozvádí například Holcombe (2005: 7), je existence společně vlastněného majetku, jehož 
vznik uvádí na příkladu cest. Lze si představit vznikající anarcho-kapitalistické osídlení, kde 
na soukromě vlastněných pozemcích postupně vznikají jednotlivé domy, obchody a výrobny, 
které spojují nikým nevlastněné cesty (například vyšlapané v trávě).  Z libertariánského práva 

 
10 Včetně cizího statku, pozemku, ale i včetně zdraví či života, které jsou v anarchokapitalismu považovány za 
výlučné osobní vlastnictví. 
11 Drtivá většina akademických mainstreamových ekonomů by zde namítla, že monopolní síla na trhu v porovnání 
s dokonalou konkurencí vytváří tzv. ztrátu mrtvé váhy, tedy neefektivnost, kdy v bodě rovnováhy existuje cena vyšší 
než mezní náklady. Celkové vyčíslení ztráty mrtvé váhy je však závislé na dvou předpokladech: 1) na přímé 
měřitelnosti individuálních blahobytů a 2) na jejich interpersonálním srovnání v rámci modelu. Ani jeden z těchto 
předpokladů není (po rakouském vzoru) v rámci anarchokapitalistické teorie uznáván, tudíž argumenty 
mainstreamových ekonomů o škodlivosti monopolů nejsou pro naše zkoumání podstatné. 
12 Jak uvádí von Mises (2006: 101): “Rozumění je vždy založeno na neúplné znalosti. Můžeme věřit, že známe 
motivy jednajících lidí, cíle, k nimž směřují, a prostředky, které k dosažení těchto cílů hodlají použít. Máme jasný 
názor na účinky, které můžeme od působení těchto faktorů očekávat. Tato znalost je však nedokonalá.”.  



143 

 

zároveň plyne, že dokud člověk nesmísí svoji práci s půdou, půda nemá vlastníka.13 Tak se z 
cesty de facto stává společný vzácný statek, k němuž však nikdo nemá vlastnické právo. Jiné 
způsoby týkající se vlastnictví a financování cest dále uvádí např. Rothbard (2015: 220-240). 

Posledním tržním selháním jsou externality, na něž se zaměřuje například Molyneux (2013: 
77). Ty mohou být řešeny prostřednictvím pojištění pozemku proti znečištění, které v 
anarchokapitalismu poskytují firmy. Firma uzavírá kontrakt s majitelem pozemku, v němž 
slibuje, že pokud dojde k výskytu znečištění nad pozemkem, bude muset majiteli vyplatit jistou 
finanční částku. 

Z pohledu tržních selhání tedy v rámci anarchokapitalismu není důvod k existenci jakékoliv 
formy vlády. Pokud by v tomto typu společnosti mělo dojít k jakékoliv společné místní či 
regionální integraci (mimo obchodní vztahy), bude to spíše integrace neformálního charakteru 
s možností jejího bezprostředního opuštění pro každého z členů.  

Diskuze: Teorie regionálního rozvoje z perspektivy anarchismu a 
anarchokapitalismu 

Anarchismus nám na základě prolnutí teorie s historickou praxí oproti čistě teoretickému 
anarchokapitalismu poskytuje obsáhlejší integrovaný rámec pro následnou analýzu, jejímž 
výsledkem má být umístění těchto ideologií v rámci přístupů k regionálnímu rozvoji. Hendikep 
anarchokapitalismu problematizující jeho kategorizaci, je vyvážen jeho propojením s 
neoliberálními a neoklasickými přístupy k regionálnímu rozvoji, s nimiž sdílí některé z premis, 
týkajících se prospěšnosti volného trhu a osobní svobody. 

Regionální rozvoj nemá v anarchismu explicitní podobu ekonomického růstu, cílem se stává 
především osvobození jedince od autoritativního státu, umožnění rozvoje kooperace a 
solidarity za zachování plné autonomie všech jednotek. Ekonomickým limitem, jehož dosažení 
anarchisté předpokládají, je zajištění materiálního dostatku pro zajištění primárních a 
sekundárních lidských potřeb. 14  Anarchokapitalisté s žádným ekonomickým nutně 
překročitelným limitem neoperují, neboť by jakákoliv kvóta omezovala svobodu jednání 
jednotlivce. Ekonomickým limitem je v rámci anarchokapitalismu pouze cizí soukromé 
vlastnictví, do kterého není možné legálně zasahovat.15  

Pro anarchismus je typická decentralizace a vysoká autonomie jednotlivých elementů 
společnosti, jejímž výsledkem je heterarchická struktura v oblasti (samo)správy. U 
anarchokapitalismu se naopak nepředpokládá existence jakékoliv veřejné instituce ani 
svrchovaného územního celku, oplývajícího donucovací pravomocí. Stěžejní diferenciaci dále 
představuje motivační a zároveň stmelující apel. U anarchismu je jím solidarita, kdežto u 
anarchokapitalismu individualisticky motivované jednání, které může nabývat libovolné 
podoby na škále od čistého egoismu až po ryzí altruismus. Praktickým důsledkem je 
preference egalitarismu v anarchismu a nevyhnutelná, avšak vítaná, ekonomická (třídní) 
variabilita anarchokapitalistické společnosti. 

Oba ideologické proudy lze označit za neintervencionalistické směry teorie regionálního 
rozvoje (srov. Blažek, Uhlíř 2002: 15). U anarchokapitalismu, blízkého neoliberálním přístupům 
regionálnímu rozvoji, se jedná z hlediska ideologické evoluce o předvídatelnou návaznost (na 
základě propojení s rakouskou ekonomickou školou zastoupenou Hayekem). V případě 

 
13 Vycházíme zde samozřejmě z předpokladu, že např. chůzí po cestě žádný člověk svou práci s půdou nesmísil. 
14 Anarchokomunisté i anarchosyndikalisté předpokládají po nastolení anarchistické společnosti růst materiálního 
zabezpečení nejen u nejnižších ekonomických vrstev, ale většinou i u středních tříd v důsledku předpokladu 
efektivnějšího řízení výrobního procesu, odstranění kapitalismu, expropriace výrobních prostředků, zamezení 
tvorby nadhodnoty apod. Anarchoprimitivisté prosazují naopak deindustrializaci, opuštění technologií a návrat k 
před-”civilizačním” způsobům života. Návrat k lovecko-sběračské společnosti, ke stavu před sociální stratifikací a 
dělbě práce považují za jediné vhodné řešení, které sebou sice přinese opuštění současného materiálního 
standardu, ale vymaní společnost z civilizačního násilí (blíže Zerzan 2009 a např. Hušek 2014).  
15 Právně nelegitimní by byla i “zločinná” výprava hladovějících obyvatel z chudého regionu A do bohatého regionu 
B. Libertariánství nedefinuje nic jako dávky v hmotné nouzi či institut životního minima. Veškerá případná solidarita 
je výsledkem individuálních aktivit.     
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anarchismu se i zde projevuje jeho rozkol s marxismem a jeho intervencionalismem. 
Anarchokapitalisté předpokládají, že odstranění (nebo “odumření”) státního aparátu povede 
bez výraznějších zásahů k rozvinutí dosud státem potlačovaných přirozených sociálních forem 
a struktur. Anarchisté na rozdíl marxistů nepracují s ideou dosažitelnosti konečného ideálního 
stavu společnosti. Pre-utopie, spočívající v odstranění státní moci je stavem trvalým, který 
podléhá nutnosti trvalé (re-)evaluace a zdokonalování, za pomoci kontinuálního vyjednávání, 
důrazu na solidaritu a trvalého boje proti autoritářským tendencím.    

 

 Tab. 1: Hlavní vývojové etapy teorií regionálního rozvoje 

Obecný přístup Převažující teorie regionálního rozvoje Regionální politika 

neoklasický 
(1920-1940) 

teorie regionální rovnováhy 
(zejména tzv. neoklasické modely) 

základní koncept - “dělníci za prací”, používány nástroje 
zvyšující mobilitu pracovních sil 

keynesiánský 
(1950-1975) 

teorie regionální nerovnováhy 
(např. teorie kumulativních příčin) 

“práce za dělníky”, nástroje podporující příliv investic ze 
soukromého sektoru do problémových regionů (investiční 
dotace, relokace institucí) 

neomarxistický 
(1970-1985) 

teorie regionální nerovnováhy 
(např. teorie nerovné směny) 

opatření nejsou formulována, účinná opatření v regionální 
politice za cenu ztrát ekonomické výkonnosti a vnější 
konkurenceschopnosti celého státu 

neoliberální 
(1975-) 

teorie regionální rovnováhy i nerovnováhy  
(např. nová teorie růstu, teorie závislosti 
na zvolené cestě) 

“podpora lokální iniciativy”, podpora malých a středních 
firem, decentralizace kompetencí, deregulační opatření 

institucionální 
(1980-) 

teorie regionální nerovnováhy 
(např. teorie průmyslového okrsku, teorie 
učících se regionů) 

“spolupráce a inovace”, podpora malých a středních firem, 
šíření inovací, networking, gradualistická proměna místních 
institucí založená na učení 

         Zdroj: Blažek, Jiří a Uhlíř, David. Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, klasifikace. Praha: Karolinum, 
2002, s. 14. (upraveno) 

 

Anarchistický přístup částečně koresponduje s teorií path dependence (odvozenou od tzv. 
teorie QWERTY). Anarchismus upřednostňuje mechanismy, které mohou vést k 
suboptimálním ekonomickým výsledkům za účelem udržení základních anarchistických 
konceptů. Z důvodu upřednostnění dosažení konsensu a zachování plné decentralizace 
mohou být voleny postupy a využívány technologie, které nejsou racionální nebo 
nejefektivnější, ale mohou, z hlediska zpětné vazby, posilovat nebo udržovat základní 
anarchistické koncepty (srov. Blažek, Uhlíř 2002: 72). Na anarchistický přístup můžeme s 
určitými výhradami aplikovat obě pojetí teorie path dependence, jak Myrdalovo (1957) 
deterministické, tak historicko-ekonomické Davidovo (1985) pojetí. Regionální rozvoj v 
anarchismu pravděpodobně naplňuje i Davidem popsané “systémové úspory z rozsahu”, tedy 
úspory dosažené přímou i nepřímou kooperací více subjektů a aktivním užíváním sdíleného 
nástroje. Decentralizované rozhodování, složité vyjednávací konsensuální procesy, 
heterarchická struktura může vést v anarchismu pravděpodobně k víceméně náhodnému 
výběru nebo vítězství konkrétní technologie nebo postupu nad jinými podobnými alternativami. 
Po určité době může dojít k “uzamčení” vývoje ve vymezené trajektorii, jelikož náklady na 
technologickou změnu společně s náklady vynaloženými na proměnu zvolené trajektorie 
mohou být až příliš vysoké (Blažek, Uhlíř 2002: 73) anebo ohrožovat dosažený konsensus. 
Regulačním mechanismem je v tomto případě prvek autonomie, umožňující poměrně rychle 
ustoupit od vybrané technologie, vytvářet nové aliance, nové organizační sítě a trajektorii 
operativně proměnit.  

Anarchistické socioekonomické analýzy současného stavu odpovídají v některých bodech i 
teorii krize marxistického geografa Davida Harveyho. Kritizována je akumulace kapitálu a jeho 
znehodnocování v mezinárodních konfliktech i obchodních válkách, případně investicemi do 
luxusního zboží. Harveyova (1982) koncepce teritoriálních aliancí, jako obranného 
mechanismu před znehodnocením místního imobilního kapitálu, je blízká (kon)federativnímu 
anarchistickému uspořádání společnosti, ovšem bez jím předpokládané role nadnárodních 
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korporací a hierarchizované podoby strukturních úrovní. Společným předpokladem je i řešení, 
které Harvey i anarchisté spatřují v naprosté změně kapitalistického výrobního způsobu, 
respektive v jeho odstranění (srov. Blažek, Uhlíř 2012: 112).  

Trvale heterarchická organizační struktura může mít několik linií. Klasické anarchistické 
proudy, anarchokomunismus a anarchosyndikalismus operovali s duální ekonomickou a 
administrativní strukturou. Postupná historická implementace sociálních, emancipačních a 
sociokulturních témat do anarchistické agendy by pravděpodobně vedla k multiplikaci 
strukturních linií a k posílení důrazu na heterarchii.16 

 

Anarchokapitalistický přístup je silně ovlivněn převážně rakouskou ekonomickou školou, z níž 
odvozuje celou praxeologickou (obecné principy racionálního jednání) a katalaktickou rovinu 
(racionální jednání ve specificky tržních podmínkách). Tento přístup je po metodologické 
stránce striktně individualistický. V rámci přístupu jsou také zakomponovány některé postuláty 
institucionální ekonomie, týkající se zejména reakcí ekonomických subjektů na legislativní 
prostředí. Samotné stěžejní dílo anarchokapitalistické etiky Etika svobody je do jisté míry 
právním kodexem, který by v libertariánské společnosti byl závazný a ovlivňoval tak chování 
aktérů. V neposlední řadě anarchokapitalismus navazuje na rané teoretiky veřejné volby (např. 
Buchanan 2002, Niskanen 2007 či Mises 2007) a to v rámci zdůvodnění racionálního chování 
aktérů ve veřejné volbě, která je anarchokapitalisty vnímána jako prvek provázející násilnou 
existenci státu. 

Organizační struktura anarchokapitalismu je převážně atomizovaná, či komunitní, se silně 
rozvinutými tržními vztahy. Je třeba mít na paměti, že v anarchokapitalismu neexistují žádné 
veřejné výdaje (a logicky také žádné veřejné příjmy), což znamená, že jakákoliv služba, která 
je v současnosti zajišťována státem, bude podléhat silám nabídky a poptávky na trhu a 
soukromému zajišťování. Lze si představit i krajní případ, kdy občané budou vyžadovat 
existenci jisté formy „veřejné správy“ (nad rámec komunitního vlastnictví) s administrativním 
monopolem. Do správního obvodu však budou zahrnuty pouze ty pozemky, jejichž majitelé s 
tímto zcela dobrovolně souhlasí. Regionální politika je v rámci anarchokapitalismu téměř 
bezvýznamná, jelikož neexistuje žádná forma centrální vlády, která by redistribuovala zdroje 
z bohatších do chudších regionů jako v unitárních či federativních uskupeních.  

 

 Tab. 2: Implementace anarchistického a anarchokapitalistického přístupu mezi hlavní 
vývojové etapy teorií regionálního rozvoje 

Obecný 
přístup 

Převažující teorie 
regionálního rozvoje 

Základní koncepty Organizační struktura Regionální politika 

anarchistický 

 

QWERTY, resp. path 
dependence 

 

teorie krize 

autonomie 

organizační síť 

oprávněná autorita 
(antiautoritářství) 

decentralizace 

 

konstantně heterarchická 

 

duální nebo pluralitní 
struktura 

nástroje podporující 
solidaritu a kooperaci, 
podpora lokálních iniciativ, 
networking, důsledná 
federalizace “odspodu” a 
z periferie směrem k 
centru, plně nebo 
převážně bezpeněžní 
ekonomika 

anarcho- 

kapitalistický 

 

rakouská ekonomická škola 

 

institucionální ekonomie 

 

teorie veřejné volby 

přirozené právo 

vlastnictví 

volný obchod 

negativní svoboda 

pravděpodobně 
heterarchická, 
proměnlivá, neukotvená 
(případně jakákoliv jiná s 
ohledem na přirozená 
práva aktérů) 

žádná, neexistuje orgán, 
který by ji mohl legitimně 
provádět 

Zdroj: Autoři 

 
16  Především absorpce a zdůraznění těchto témat postanarchismem, anarchoindividualismem, 
anarchofeminismem, ekologickým anarchismem apod.    
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Závěr  
Explorační tematická sonda měla za cíl vnést do teorií regionálního rozvoje nové perspektivy, 
sice okrajových, ale koncepčně bohatě rozpracovaných přístupů, které mají dle názoru autorů 
potenciál obohatit jak teorii, tak i praxi regionálního rozvoje.  Autoři si uvědomují značné 
zjednodušení a zobecnění při použití termínu anarchismus, které bylo nezbytné pro dosažení 
zvoleného cíle. Zcela opodstatněným se jeví další možný krok, k němuž tento text vytváří 
předpolí. Tím je detailnější analýza nestátního regionalismu v celém anarchistickém spektru 
včetně podrobnější deskripce jednotlivých nuancí v pojetí role a struktury regionů u dalších 
anarchistických proudů. 
Přenos a transkripce idejí anarchismu a anarchokapitalismu je problematickou z několika 
důvodů. 1) Ačkoliv se v mnoha oblastech jedná o podrobně teoreticky rozvinuté doktríny, 
nevyskytuje se významnější autor nebo práce komplexněji konceptualizující regionální rozvoj, 
postavení a roli regionů. 2) Epizodní a sporadické historické realizace a snahy o nastolení 
bezstátních společností nevykazují dostatečnou stálost pro podrobnější analýzu fungování 
regionů v těchto ideologiích, případně jsou natolik geograficky a populačně nevýznamné, že 
se v nich nevyskytla (/nevyskytuje) potřeba po komplexnější organizaci. 

Abstrakce postavení regionů v ideologiích anarchismu a anarchokapitalismu není v odborných 
kruzích prozatím detailně rozpracovaným tématem. Jedna z příčin opomíjení obou doktrín 
pramení z dominance neoliberálního a marxistického přístupu okupujících krajní póly teorie 
regionálního rozvoje (neoliberalismus a marxismus jsou v neposlední řadě dominující profilaci 
“západních” akademiků zabývajících se ekonomií a teorií regionálního rozvoje). 
Neoliberalismus a marxismus díky svému hegemonnímu postavení v odborném diskurzu 
vytěsňují mnohem krajnější anarchistické a anarchokapitalistické přístupy, ideje a koncepty do 
pole marginality až deviantní naivnosti.  

Postulát radikálního odmítnutí existence státu není pouze útokem na status quo, ale i na 
metodologickou podstatu teorií regionálního rozvoje, potažmo samotné vědy. Nestátní 
regionalismus bez svrchované (“zbožštělé”) autority národního státu dekonstruuje etatistický 
étos, zpochybňuje ontologické jistoty a iniciuje představivost – romantizující anarchistickou 
terminologií – touhu ke svobodě.     
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Intenzita intra-odvětvového obchodu v odvětvích 
automobilového průmyslu mezi Českou republikou a 

zeměmi Evropské unie 

Intensity of intra-industry trade in automotive industry 
subsectors between Czech Republic and members of the 

European Union 

Michal Jetelina, Ivo Zdráhal. 

Abstrakt: 

Článek hodnotí vývoj intenzity intra-odvětvového obchodu (IIT) v odvětvích automobilového 
průmyslu mezi Českou republikou (ČR) a jednotlivými zeměmi Evropské unie (EU). Analýza 
se opírá o výpočty Grubel-Lloydova indexu za období 2000 až 2018. Analýza byla provedena 
za odvětví jako celek a i v rozlišení obchodní výměny tří sub-odvětví (osobní a ostatní 
automobily a komponenty a náhradní díly). Výsledky naznačují střední intenzitu IIT (G-
L=0,454; v průměru 2000-2018) automobilového průmyslu jako celku. Intenzita ITT je vyšší u 
komponentů a dílů (G-L=0.532) než u osobních (G-L=0,396) a ostatních (G-L=0,251) 
automobilů. Po vstupu ČR do EU poklesla intenzita IIT u osobních automobilů a mírně narostla 
u nákladních automobilů. Komponenty a díly si udržují přibližně stejnou úroveň intenzity. 
Z hlediska obchodu mezi ČR a jednotlivými zeměmi EU, jsou vymezeny skupiny zemí, dle 
intenzity IIT s ČR a její změny. Toto hodnocení naznačuje, že ve sledovaném období a 
odvětvích docházelo nejen ke změně celkové úrovně obchodu, ale i jeho formy. 

Klíčová slova: 

Intra-odvětvový obchod (IIT), Grubel-Lloyd index, Česká republika  

Abstract:  

This paper examines the intensity of intra-industry trade (IIT) in automotive industry between 
Czech Republic and other European Union (EU) Member States using Grubel-Lloyd index for 
the period 2000- 2018. The analyses were conducted for the whole industry as well for each 
of its three subsectors (personal cars, other vehicles and parts and accessories). Results 
indicate medium intensity of IIT (G-L=0.460; on average between 2000 and 2018) in 
automotive industry. The intensity is higher in the trade with parts and accessories (G-L=0.537) 
then in the trade with personal cars (G-L=0.403) resp. other vehicles (G-L=0.256). After the 
Czech Republic joined the EU in 2004, the intensity of IIT decreased in the trade with personal 
cars; increased in the trade with trucks; and remain similar in the trade with parts and 
accessories. Different groups of EU Member States were distinct when considering the 
intensity of ITT and how it has changed. The results suggest that not only the overall level of 
trade but also its form have changed in the period and sectors under review. 

Key words:  

Intra-industry trade (IIT), Grubel-Lloyd index, Czech Republic 

Úvod  

V České republice bylo v roce 2018 vyprodukováno 1,44 miliónu aut, což odpovídá 26 % 
veškeré výrobní produkce země a přibližně 9 % HDP České republiky. V tomtéž roce tvořila 
odvětví automotiv 24 % veškeré hodnoty exportu ČR, přičemž 80 % automobilové produkce 
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je exportováno zejména do Německa, Francie, Velké Británie a na Slovensko. V těchto 
odvětvích nachází své uplatnění více jak 160 tisíc zaměstnanců zhruba v 800 firmách 
(Prskavec, 2019). Automobilový průmysl je tedy pro Českou republiku a řadu jejích regionů 
těžištním odvětvím. Jak uvádí Ženka a Pavlínek (2013), přibližně 25 % správních obvodů obcí 
s rozšířenou působností v České republice je na tato odvětví vysoce specializováno. 

Vedle tří hlavních výrobců aut (Škoda Auto, Hyundai Motor Manufacturing Czech a Toyota 
Peugeot Citroen Automobile) a i výrobců autobusů a nákladních automobilů, toto odvětví 
zahrnuje rozsáhlou a diverzifikovanou síť dodavatelů a formuje tak v České republice 
kompaktní centrum výroby automobilů (Kozelský a Novák, 2015), které je napojeno a 
interaguje se zahraničím skrze rozsáhlé toky produktů, služeb, kapitálu, informací, apod. Při 
neopomenutelné roli jiných toků, právě zahraniční obchodní výměna je důležitým stimulem 
rozvoje dělby práce a specializačního profilu České republiky obecně a i zapojených firem 
uvnitř těchto odvětví. Při svém stávajícím rozměru taktéž ovlivňuje formování vnější 
ekonomické rovnováhy ČR, s následnými efekty na související makroekonomické kategorie. 
Proto poznání nejen rozměru a změn, ale i povahy formování zahraniční obchodní výměny 
odvětví automobilového průmyslu ČR nabývá na významu.  

Studie zabývající se zahraniční obchodní výměnou se typicky opírají o Standartní teorie 
mezinárodního obchodu, které navazují na koncept komparativní výhody formulovaný již 
v práci Ricarda (1817). Tyto teoretické rámce pak předpovídají existenci a rozvoj tzv. inter-
odvětvového obchodu, tj. obchodní výměnu takového zboží mezi zeměmi, jenž nepatří do 
stejného průmyslového odvětví. Jinými slovy, země bude vyvážet produkty jednoho odvětví a 
dovážet produkty jiného odvětví. 

V druhé polovině 20. století se však začaly prosazovat i tzv. Nové teorie mezinárodního 
obchodu (Krugman, 1980; Helpman a Krugman, 1985). Ty reagují na určitý rozpor mezi 
předpoklady dokonalé konkurence a obchodu s homogenními produkty u Standartních teorií a 
probíhajícími změnami směrem k monopolizaci průmyslových struktur a nárůstu diferenciace 
u vyráběných produktů. Ve statistickém výkaznictví pozorovaný souběžný obchod mezi 
zeměmi s produkty a službami patřícími do stejného průmyslového odvětví (Llyod a Lee, 2002; 
Benarroch 2007), tj. tzv. intra-odvětvový obchod, se ukázal ne jako anomálie v datech 
(vyvolaná například sezónností, vlivem použité klasifikace produktů apod.), ale jako reálných 
projev výše uvedených procesů. 

Gandolfo (2014) ve své práci poukazuje na některé konkrétní skutečnosti, které popisují 
tyto nové jevy a vedou k rozvoji IIT. Jedná se o dostupnost, technologickou mezeru, 
produktový cyklus a efekt příjmu. Dostupnost hraje při formování IIT tu roli, že země bude 
importovat takové produkty, které není sama schopna vyrobit, nicméně oproti tradičnímu pojetí 
obchodu s tím rozdílem, že probíhající rychlé technologické změny vedou nejen k nižším 
jednotkovým nákladů, ale právě i k výrobě odlišných produktů a tím pádem i k nárůstu 
produktové diferenciace. Takové produkty jsou sice v podstatě stejné, avšak z pohledu 
zákazníků odlišné např. barva, design apod. 

Existence technologické mezery mezi zeměmi vede k tomu, že země bude importovat 
technologicky vyspělejší (sofistikovanějších) produkty do té doby, nežli je schopna je vyrobit 
sama. Nicméně mezitím co probíhá snaha o uzavírání technologické mezery, má země již 
exportující sofistikované produkty čas vyvíjet další nové produkty, tudíž pak záleží, jak rychle 
je importující země schopna dohnat tuto zemi.  

Roli hraje i produktový cyklus, kdy inovativní firmy přichází s novými produkty a nejdříve 
je vyrábí ve své domácí ekonomice, obsluhují domácí trh, a poté typicky i tuto produkci 
exportují do zahraničí. Následně, dle logiky mezních nákladů mohou produkci realokovat do 
země importu nebo ji stále vyrábět v domácí zemi, typicky však byl pozorován přesun výroby 
do zahraničí.  

Existence efektu příjmu je odvozena z poznatků v pracích Lindera (1961) a Barkera (1977) 
a jsou zde akcentovány charakteristiky poptávky v domácí a i zahraniční ekonomice a její 
efekty na probíhající obchodní výměnu. Potencionální možnost exportu může vzniknout teprve 
tehdy, pokud dojde k rozvoji trhu v domácí ekonomice. Musí tedy nejdříve existovat  domácí 
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poptávka po produktu. Ten může být následně jak exportován a i se vytváří prostor pro 
potencionální import. Čím podobnější je struktura poptávky na obou trzích, tím vyšší by měl 
být i podíl IIT ve struktuře vzájemné obchodní výměny. Určitým odrazem těchto souvislostí 
může být i rychlejší růst obchodní výměny oproti příjmům. Spotřebitelé si tedy žádají 
rozmanitost produktů a firmy z různých trhů jsou schopni tyto odlišné produkty vyrobit a 
zákazníkům nabídnout. 

Tyto souvislosti mají bezesporu svoji relevantnost právě v případě automobilového 
průmyslu. Určitou demonstrací je následující zjednodušený příklad. Výrobci automobilů 
z Německa exportovali své produkty do České republiky, kde vyráběla a prodávala (a prodává) 
své automobily Škoda Auto. Zejména v 90. po liberalizaci obchodu měly zahraniční 
automobilky velmi diferenciované produkty a často i sofistikovanější, než jaké Škoda Auto byla 
schopna nabídnout domácímu trhu. Stejně tak, jistě existovala určitá skupina zákazníků v 
Německu, která byla ochotna zakoupit méně sofistikované vozidlo z ČR (např. z cenových 
důvodů). 

Jak uvádí Krugman et al. (2012) tato forma obchodní výměny od druhé poloviny 20. století 
stabilně roste. Typicky se IIT vyskytuje u těch průmyslových činností, jež jsou kapitálově 
náročné např. farmaceutický nebo chemický průmyslu apod. Naopak, nízké hodnoty IIT jsou 
vykazovány u průmyslové činnosti využívající spíše lidské práce např. textilní průmysl apod. 
Dle údajů v Krugman et al. (2012), z hlediska efektů na blahobyt, se dají ekonomické přínosy 
z existence IIT (variace produktů) v případě USA vyčíslit na 2,6 % HDP. Producenti svojí 
specializací mohou realizovat úspory z rozsahu, spotřebitelé mohou nakupovat tyto produkty 
levněji, při zachování jejich širokého sortimentu.  

Kawecká-Wyrzykowská (2009) analyzovala IIT (s pomocí G-L index)v automobilovém 
průmyslu v ČR, Maďarsku, Polsku, Slovinsku a na Slovensku v letech 2000 až 2007. Dle jejích 
výpočtů byla intenzita IIT automobilového průmyslu ČR (celkem automotiv) 0,564 v roce 2000 
a 0.544 v roce 2007. Dále poukazuje na to, že intenzita IIT byla ovlivněna přílivem přímých 
zahraničních investic (PZI) po vstupu těchto zemí do EU. Země s nejvyššími PZI pak 
dosahovaly i nejvyšších hodnot IIT.  

Surgiu a Surgiu (2015) analyzovaly IIT automobilového průmyslu mezi Rumunskem 
(pouze subsektor dílů a komponent) a ČR, Polskem, Slovenskem, Německem a dalšími devíti 
členy EU v letech 1995-2012. Poukazuje na nárůst intenzity IIT mezi ČR a Rumunskem. 
Taktéž uvádí, že intenzita IIT je závislá na podobnosti v ekonomické úrovni (HDP na osobu), 
možnosti získat kapitál. Mezi formující faktory dále řadí velikost země, výdaje na vývoj a 
výzkum a path dependency. 

Ambroziak (2016) analyzoval IIT v automobilovém průmyslu ČR, Maďarska, Polska, 
Slovenska, Slovinska a Rumunska mezi lety 1995 až 2014. Dle Ambroziaka (2016) došlo u 
těchto zemí k nárůstu intenzity IIT (0,34 v 1998 a 0,44 v roce 2014). Narostla i míra IIT u dílů 
a komponent (z 0,34 na 0,53), u motorových vozidel míra IIT (0,36 v 1998) rostla do roku 2004 
(0,44), ale následně začala hodnota klesat. Podrobnější údaje jsou použity při diskuzi 
výsledků. 

Příspěvek se věnuje vyhodnocení vývoje intenzity intra-odvětvového obchodu v odvětvích 
automobilového průmyslu mezi Českou republikou a zeměmi Evropské unie mezi roky 2000-
2018. Uvedený přehled literatury poukazuje na výsledky existujících empirických prací, které 
již částečně zachytily i vývoj IIT v případě ČR. Tento příspěvek na tyto studie navazuje a klade 
si za cíl kvantifikovat vývoj míry intenzity IIT v dlouhém časovém období (2000 až 2018) a to 
pro celkový obchod s produkty automotiv, tak i u vymezených 3 sub sektorů. Vedle toho si 
příspěvek klade za cíl analyzovat teritoriální souvislosti IIT mezi Českou republikou a 
jednotlivými zeměmi EU, což v existujících studiích nebylo zpracováno. 
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Metodika a faktografická základna výzkumu 

Klasickou metodou identifikace intra-odvětvového obchodu je skupina indikátorů 
vycházejících z Balassova indexu (Balassa, 1965). Z těchto indikátorů je pak především 
používán Grubel-Lloydův index (GL). Jeho formální zápis je následující (Grubel a Lloyd, 1975): 

( )MX
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Kde Xi je hodnota exportu, Mi je hodnota importu v rámci dané produktové kategorie a 
země. Grubel-Lloydův index vyjadřuje podíl IIT v celkové obchodní výměně a může nabývat 
hodnot mezi 0 (pouze inter-odvětvový obchod) a 1 (pouze intra-odvětvový obchod). Tento 
index může být i agregován na úroveň odvětví a zemí: 
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Kde wi představuje podíl odvětví a obchodního partnera i na celkové obchodní výměně 
země u dané produktové skupiny. Pro lepší zobrazení výsledků, je taktéž možné hodnoty GL 
indexu transformovat, tak, aby byly symetrické kolem hodnoty nula (v intervalu -1 až +1). 

𝑇𝐺𝐿𝐼 = 2 × 𝐺𝐿 − 1                                        (3) 

Vyjádření a interpretace GL indexu může trpět celou řadou problémů. Může se jednat o 
geografické zkreslení. Pokud nejsou výpočty provedeny na bilaterální úrovni, mohou být 
hodnoty IIT nadhodnoceny (Fontagné a Freudenberg, 1997). Taktéž, hodnoty indexů IIT jsou 
citlivé na úroveň produktové agregace a mohou tak trpět agregátním/sektorovým zkreslením 
(Fontagné a Freudenberg, 1997). Čím více produktů je seskupeno, tím větší je 
pravděpodobnost, že bude identifikován IIT. V empirických studiích je IIT typicky analyzován 
z dat o obchodu na úrovni 4-6 místného numerického kódu HS nebo 3-5 místného kódu SITC. 
Nemusí však platit, že s rostoucí agregací roste reliabilita výsledků (Kawecka-Wyrzykowska, 
2009).  

Operacionalizace produktových skupin zahraničního obchodu automobilového průmyslu 
pro výpočet GL indexu byla založena na práci Moczulski (2018), který vymezil automobilový 
průmysl na nejnižší úrovní SITC rev. 4 (5-ti místný kód) na základě doporučení EU Výboru pro 
mezinárodní obchod. Tato studie z jeho vymezení vychází a pracuje s třemi sub-sektory, 
vymezené následujícím způsobem: osobní automobily (78110; 78120); ostatní vozidla a 
přívěsy a návěsy, tj. nákladní vozidla (78211; 78219; 78221; 78223; 78225; 78227; 78229), 
autobusy (78311; 78319), traktory (78320) a přívěsy a návěsy (78610; 78621; 78622; 78629; 
78630; 78683; 78685; 78689) a automobilové díly a komponenty (71321; 71322; 71323; 
77831; 77833; 77834; 77835; 78410; 78421; 78425; 78431; 78432; 78433; 78434; 78435; 
78436; 78439). Taktéž, analýza byla provedena na bilaterální úrovně, tj. mezi Českou 
republikou a každou ze zemí EU. Výsledky byly následně agregovány. Tímto metodickým 
přístupem by mělo dojít k minimalizaci geografického a sektorového zkreslení. Data pro 
analýzu byla převzata z EUROSTATU (Eurostat, 2019) a mají povahu vykazování obchodu 
v přeshraničním pojetí. 

Dále se jedná o možné zkreslení v případě nerovnováhy obchodu. S rostoucí 
nerovnováhou bilance obchodu, je vykazován vyšší podíl inter-odvětvového obchodu a klesá 
podíl IIT. GL index taktéž způsobuje analyticko-interpretační problém. I když je provedena 
dekompozice obchodního toku, stále existuje možnost dvou různých teoretických vysvětlení 
(tradiční teorie nebo nové mezinárodní ekonomie) pro tento typ obchodních toků (Fontagné a 
Freudenberg, 1997). 
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Výsledky a diskuze  

Dynamika obchodní výměny odvětví automobilového průmyslu ČR 

Hodnoty zahraniční obchodní výměny mezi Českou republikou a zeměmi EU s produkty 
odvětví automobilového průmyslu významně vzrostly. Mezi roky 2000 až 2018 se hodnota 
exportu zvýšila 6,76krát (z 4,7 na 31,5 miliard EUR) a hodnota importu 6,16krát (z 2,6 na 16,2 
miliard EUR). Zde je třeba upozornit na typické vazby mezi vývojem exportu a importu u tohoto 
odvětví. Současný nárůst hodnot exportu i importu lze do jisté míry vysvětlit tím, že výroba 
automobilů uskutečňovaná v České republice a její následný export vyžaduje import řady dílů 
a komponent. Celkově však Česká republika dosahovala kladné bilance obchodu. Trade 
balance index (TBI), který poměřuje bilanci vůči obratu obchodu, indikuje posílení pozice 
České republiky jako čistého exportéra produktů automobilového průmyslu do zemí EU (nárůst 
hodnoty indexu z 0,28 v roce 2000 na 0,32 v roce 2018). V následující tabulce (tabulka 1) jsou 
uvedeny hodnoty exportu, importu, obratu obchodu, bilance a hodnoty TBI indexu pro 3 
vymezené sub-sektory. 

Tab. 1: Dynamika obchodní výměny odvětví automobilového průmyslu mezi ČR a 
zeměmi EU 28 (v EUR, vybrané roky) 

ČR↔EU28 2000 2003 2008 2013 2018 

 Osobní automobily 

Export 2 390 131 469 2 925 705 872 6 601 720 632 8 869 046 187 16 186 776 758 

Import 584 335 965 1 029 956 046 2 216 422 989 1 776 571 829 3 305 429 592 

Obrat 2 974 467 434 3 955 661 918 8 818 143 621 10 645 618 016 19 492 206 350 

Bilance 1 805 795 504 1 895 749 826 4 385 297 643 7 092 474 358 12 881 347 166 

TBI 0,60 0,48 0,50 0,67 0,66 

 Ostatní vozidla 

Export 297 289 658 309 015 841 824 564 005 824 564 005 1 211 714 322 

Import 523 068 441 713 871 985 1 128 528 462 1 128 528 462 1 704 608 079 

Obrat 820 358 099 1 022 887 826 2 553 105 701 1 953 092 467 2 916 322 401 

Bilance -225 778 783 -404 856 144 -613 478 291 -303 964 457 -492 893 757 

TBI -0,28 -0,40 -0,24 -0,16 -0,17 

                                                           Díly a komponenty 

Export 1 979 942 797 3 450 884 789 6 852 451 011 9 201 389 478 14 133 637 431 

Import 1 525 325 150 2 284 574 679 4 908 234 074 6 473 753 342 11 198 432 511 

Obrat 3 505 267 947 5 735 459 468 11 760 685 085 15 675 142 820 25 332 069 942 

Bilance 454 617 647 1 166 310 110 1 944 216 937 2 727 636 136 2 935 204 920 

TBI 0,13 0,20 0,17 0,17 0,12 

         Zdroj: Zpracováno autory na základě údajů z databáze EUROSTAT 

Poznámka: TBI = (Ex-Im)/(Ex+Im); hodnota -1 indikuje pozici čistého importéra (země pouze dováží); 
hodnota +1 indikuje pozici čistého exportéra (země pouze vyváží). 

Mezi vymezenými subsektory lze v rámci sledovaného období pozorovat určité rozdíly 
v úrovni a i změně sledovaných kategorií. Nejvyšší (a přibližně podobný) podíl na hodnotách 
mají osobní automobily a díly a komponenty. Ty lze označit za nosné v rámci agregace 
obchodu automotiv. Subsektor nákladních automobilů (s výjimkou v roce 2009) negativně 
přispívá k tvorbě bilance obchodu automotiv, oproti tomu, osobní automobily a díly a 
komponenty vykazovaly kladnou bilanci obchodu. Změna hodnot TBI naznačuje změnu pozice 
České republiky u jednotlivých subsektorů. V případě osobních automobilů nejdříve došlo 
(v období před vstupem do EU) k oslabení pozice čistého vývozce, v následujícím období však 
tato pozice byla opět posilována (0,66 v 2018). Vývoj TBI u dílů a komponent má po vstupu do 
EU mírně klesající tendenci (0,12 v 2018). To může značit vyšší zapojení dodavatelů ze zemí 
s nižšími náklady lidské práce (např. z Rumunska). ČR je v pozici čistého importéra 
nákladních vozidel, nicméně dochází ke zlepšení (-0.17 v 2018). 
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Intenzita intra-odvětvového obchodu v odvětvích automobilového průmyslu ČR 

Intenzita intra-odvětvového obchodu byla vyjádřena pomocí Grubel-Lloydova indexu za 
období 2000-2018. Pro potřeby interpretace výše jeho hodnot, bylo využito čtyř intervalů na 
škále 0 až 1. První kategorii lze označit jako silný intra-odvětvový obchod, a to, pokud se 
hodnota G-L indexu nachází v intervalu 1 až 0,75. Druhou kategorií je slabý intra-odvětvový 
obchod pro hodnoty od 0,75 do 0,5. Třetí kategorií je slabý inter-odvětvový obchod, pokud 
hodnoty GL indexu jsou v rozmezí 0,5 až 0,25. Poslední kategorií je pak silný inter-odvětvový 
obchod, když GL index nabývá hodnot od 0 do 0,25. 

 
Graf 1: Agregovaný GL index pro automobilový průmysl a jeho sub-sektory mezi 

ČR a zeměmi EU v letech 2000-2018 
Zdroj: Zpracováno autory na základě údajů z databáze EUROSTAT 

Grubel-Llloydův index pro celý automobilový průmysl nabývá ve zkoumaných letech 
hodnot mezi 0,4 a 0,5. Jeho úroveň se dá označit jako slabý inter-odvětvový obchod. Výjimkou 
byl rok 2004, kdy hodnota pro celý automobilový průmysl dosáhla úrovně 0,51. V tomto roce 
se tak automotiv dostal do kategorie slabého intra-odvětvového obchodu. Vývoj GL indexu 
v automobilovém průmysl je pro ČR (graf 1) mírně klesající. Stejnou tendenci identifikoval ve 
své studii i Ambroziak (2016). Ambroziak (2016) taktéž analyzoval vývoj u dalších nových 
členských států EU (Polsko, Rumunsko a Maďarsko) a identifikoval u nich opačný trend. V 
období 1995–2014 došlo k nárůstu IIT v automobilovém průmyslu těchto zemí (i když u 
některých zemí došlo k meziročním výkyvům, např. u Slovenska). Podobný vývoj jako ČR má 
i Slovinsko. Obecně však pro všechny nové členské státy platí mírný nárůst hodnot GL indexu. 
K těmto výsledkům dospěla např. i Kawecka-Wyrzykowska (2009), která zkoumala tento vývoj 
v letech 2000-2007. Türkcan (2011) zkoumal stejnou problematiku mezi Rakouskem a 
vybranými zeměmi EU a nečleny EU jako Japonsko, Mexiko, USA atd., kdy hodnoty GL indexu 
vzrostly u Rakouska z 0,21 v roce 1996 na 0,24 v roce 2006. 

Sub-odvětví komponentů a dílů nabývá hodnot od 0,5 do 0,58. Toto odvětví spadá do 
kategorie slabého intra-odvětvového obchodu. Dynamika hodnot byla mírně klesající. 
Obdobnou tendenci identifikoval i Ambroziak (2016), i když nutno podoktnou, hodnoty, které 
prezentuje, jsou značně vyšší. To může být důsledek použití odlišné klasifikace dílů a 
komponentů (Harmonizovaný systém, 4místný kód) a jeho výsledky mohou vykazovat určité 
sektorové zkreslení. Pro porovnání, u Maďarska dochází k dlouhodobému nárůstu, stejně tak 
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i u Polska. Rumunsko vykazuje v tomto sub-sektoru také nárůst IIT (mimo období 
ekonomického poklesu v letech 1996-1997 a 2009-2012). 

IIT u sub-sektoru osobních automobilů má klesající tendenci, i když před vstupem ČR do 
EU docházelo k nárůstu (v roce 2004 nabývá nejvyšší hodnoty 0,56). Je tak vidět posun ze 
slabého inter-odvětvového obchodu do slabého-intra odvětvového průmyslu a následně zpět 
do slabého inter-odvětvového obchodu. Porovnání těchto výsledků s ostatními studiemi není 
bohužel možný, poněvadž u nich není srovnatelně vymezen tento sub-sektor. 

Kontrastně k osobním vozidlům má sub-odvětví nákladních vozidel jako jediné viditelnou 
narůstající tendenci IIT a z pásma silně inter-odvětvového obchodu se hodnoty v současnosti 
nacházejí v pásmu slabého inter-odvětvového obchodu. 

Intenzita IIT v odvětví automotiv mezi ČR a jednotlivými zeměmi EU 

Hodnoty GL indexu byly vypočteny i pro odvětví automobilového průmyslu v rámci 
bilaterální obchodní výměny mezi ČR a jednotlivými zeměmi EU. Následně byla provedena 
transformace hodnot, pro zajištění symetrie jejich hodnot kolem bodu 0 (v rámci intervalu -1 
až +1). Tato transformace následně mění kategorizaci hodnot GLI dle síly IIT (0 = -1; 0,25 = -
0,5; 0,5 = 0; 0,75 = 0,5; 1 = 1), ale nemění podstatu samotného GL indexu. Hodnoty pak byly 
analyzovány a interpretovány s využitím následujícího metodického postupu. Pro celkový 
zahraniční obchod automotiv je vytvořen následující přehledový graf. Tento graf umožňuje 
posoudit jak intenzitu IIT, tak i její změnu mezi dvěma časovými obdobími. Země EU jsou 
zaneseny do dvourozměrné soustavy souřadnic kde: 1) na ose x jsou průměrné hodnoty GL 
indexu mezi roky 2000-2008 a 2) na ose y je změna mezi dvěma obdobími, která je dána 
rozdílem mezi průměrem z let 2000-2008 (t1) a průměrem z let 2009-2018 (t2), neboli t2 minus 
t1,. Zde je třeba upozornit, že použití středních hodnot za tato období znamená určité 
zjednodušení a ztrátu části informace. První období totiž zahrnuje značné změny 
podnikatelského prostředí (vývoj před vstupem ČR do EU, následně první roky ČR na 
jednotném trhu EU až do období ekonomické krize). Na druhou stranu, použití středních 
hodnot umožňuje potlačit vliv dílčích fluktuací v hodnotách GL indexu. Prezentovanou analýzu 
je tak třeba chápat především ve smyslu změny IIT v období před a po ekonomické krizi. Třetí 
rozměr, velikost obratu obchodu mezi ČR a danou zemí v roce 2019, je zobrazena jako velikost 
kruhů (průměr obratu za roky 2016-2018).  

V průměru za období 2000 až 2008, Česká republika vykazovala intra-odvětvový obchod 
(kladná hodnota TGLI) pouze se čtyřmi státy EU (Belgie, Francie, Německo a Španělsko). U 
17 zemí došlo ke zvýšení intenzity a u 10 zemí ke snížení intenzity. Teoreticky lze vymezit 4 
základní skupiny zemí dle intenzity IIT v počátečním období a její změny. První skupinu tvoří 
země, vůči kterým se obchod s ČR vyznačoval inter-odvětvovým obchodem (slabý i silný) a 
došlo ke snížení intenzity (Bulharsko, Dánsko, Finsko, Itálie, Malta a Velká Británie). Druhou 
skupinu tvoří země, vůči kterým se obchod s ČR taktéž vyznačoval inter-odvětvovým 
obchodem (slabý i silný), ale došlo ke zvýšení intenzity (Estonsko, Chorvatsko, Irsko, Kypr, 
Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, 
Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko). Třetí skupinu tvoří země, vůči kterým se obchod 
s ČR vyznačoval intra-odvětvovým obchodem (slabý) a došlo ke snížení intenzity (Belgie, 
Francie, Německo, Španělsko). Žádná země se nevyznačovala intra-odvětvovým obchodem 
a jeho navýšením. V průměru za období 2009 až 2018, Česká republika vykazovala intra-
odvětvový obchod s pěti státy EU (Německo, Maďarsko, Rumunsko, Rakousko, Slovinsko). 
Obecně tedy převažuje navýšení intenzity IIT. Počet zemí se mírně navýšil, ale především 
došlo k významné změně těchto zemí.  

Následující graf (graf 2) podrobněji zobrazuje intenzitu IIT na bilaterální bázi mezi ČR a 
jednotlivými zeměmi EU a ve větším detailu jsou v něm patrné jednotlivé změny intenzity, 
včetně rozměru obratu obchodu. 

V grafu se patrná skupina dvanácti zemí, které se v prostoru soustavy souřadnic nacházejí 
blízko hodnot -1 na ose x a 0 na ose y. Charakteristickým rysem zde je i poměrně nízký obrat 
obchodu (průměr 2017-2019) vzájemného obchodu s produkty automotiv. Konkrétně se jedná 
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o Irsko (průměrný GL index mezi roky 2017-2019 byl -0,97), Chorvatsko (-0,94), Finsko (-0,93), 
Řecko (-0,88), Kypr (-0,87), Lucembursko (-0,86), Bulharsko (-0,83), Malta (-0,82), Dánsko (-
0,81), Litva (-0,80), Estonsko (-0,71) a Lotyšsko (-0,67). Do (z) těchto zemí ČR exportuje 
(importuje) pouze v omezené míře. I z pohledu na hodnoty GL indexu v posledních letech je 
patrné, že pokud některý z těchto toků nastává, měl a má silně inter-odvětvový charakter. Jako 
určitá výjimka je začínají jevit pobaltské republiky, u kterých dochází k mírnému zintenzivnění 
IIT.  

 

Graf 2: Transformovaný GL index mezi ČR a zeměmi EU v automobilovém průmysl 
Zdroj: Zpracováno autory na základě údajů z databáze EUROSTAT 

Zajímavá je trajektorie vývoje u Rumunska (0,25) a Maďarska (0,12). Ty vykazovaly na 
začátku období silně inter-odvětvový obchod s ČR. Následně ale došlo k významnému nárůstu 
intenzity intra-odvětvového obchodu a v roce 2018 ho lze charakterizovat jako slabě intra-
odvětvový. 

Další shluk tvoří pět zemí, které se v prostoru soustavy souřadnic nacházejí blízko hodnot 
0,5 na ose x a v kladných hodnotách na ose y. V první části sledovaného období byl obchod 
mezi ČR a těmito zeměmi na pomezí silně a slabě inter-odvětvového obchodu a následně 
došlo k posílení intenzity IIT (růst hodnot GL indexu). Těmito zeměmi jsou Švédsko (-0,40), 
Holandsko (-0,49), Portugalsko (-0,23), Slovensko (-0,14) a Polsko (-0,30). Z hodnot GL 
indexu v posledních 3 letech je patrné, že intenzita dále výrazně narůstá v případě Slovenska. 

Následující shluk tvoří dvě země, které se v prostoru soustavy souřadnic nacházejí blízko 
hodnot 0,5 na ose x a v záporných hodnotách na ose y. V první části sledovaného období byl 
obchod mezi ČR a těmito zeměmi na pomezí silně a slabě inter-odvětvového obchodu a 
následně došlo k oslabení jeho intenzity. Těmito zeměmi jsou Itálie (-0,47) a Velký Británie (-
0,85). Z hodnot GL indexu v posledních 3 letech je patrné, že zatímco Itálie zůstává přibližně 
na stejné úrovni intenzity, pokles v případě Velké Británie je markantní.  

Další shluk tvoří taktéž dvě země, které se v prostoru soustavy souřadnic nacházejí blízko 
hodnot 0 na ose x a v kladných hodnotách na ose y. V první části sledovaného období byl 
obchod mezi ČR a těmito zeměmi na pomezí slabě inter a intra odvětvového obchodu a 



157 

 

následně došlo k posílení jeho intenzity. Těmito zeměmi jsou Slovinsko (0,02) a Rakousko 
(0,41). Z hodnot GL indexu v posledních 3 letech je patrné, že zatímco Slovinsko zůstává 
přibližně na stejné úrovni intenzity, v případě Rakouska se IIT významně zintenzivnil a v 
současnosti je na pomezí slabého a silného intra-odvětvového obchodu.  

Poslední skupinou zemí jsou ty, které se v prostoru soustavy souřadnic nacházejí 
v kladných hodnotách na ose x a v záporných hodnotách na ose y. V první části sledovaného 
období byl tedy obchod mezi ČR a těmito zeměmi slabě intra-odvětvový a následně došlo 
k oslabení intenzity. Jedná se i o země s významným rozměrem hodnoty zobchodovaných 
produktů odvětví automotiv s ČR. Konkrétně se jedná o Španělsko (-0,17), Německo (0,11), 
Francii (-0,09) a Belgii (-0,17). Z hodnot GL indexu v posledních 3 letech je patrné, že i přes 
oslabení intenzity, obchodní výměna s Německem je nadále slabě intra-odvětvové povahy, 
naopak, obchodní výměna se Španělskem, Francií a Belgií je již slabě inter-odvětvové povahy. 

Je nesporné, že důležitou součástí hodnocení by obecně mělo být i vymezení podstatných 
faktorů, které na vývoj intenzity IIT působí. Může se však jednat o široký okruh faktorů mající 
povahu obecně specifických (velikost trhů, podobnost ekonomik, shoda v preferencích, 
geografická blízkost, probíhající integrační procesy, vývoj bilance obchodu apod.), odvětvově 
specifických (stupeň produktové diferenciace, vývoj tržní struktury apod.) faktorů nebo faktorů 
vážících se k dynamice (globálních) produkčních sítí automotiv (vlastnické a řídící struktury, 
směřování přímých zahraničních investic apod.). Systematické posouzení těchto faktorů a síly 
jejich vlivu přesahuje možnosti tohoto příspěvku. Je však možné upozornit na znatelný a 
významný vliv odvětvových faktorů a faktorů majících spojitost s fungováním produkčních sítí. 

Z hlediska českého (ale platí i pro středoevropský prostor) automobilového průmyslu, 
důležitou evropskou produkční sítí je i ta pod vedením a koordinací koncernu Volkswagen 
Group (VWG). Ten od roku 1991 vlastní největšího tuzemského výrobce motorových vozidel 
Škoda Auto. I přes jistou autonomii Škoda Auto v rámci koncernu, právě projevy změn v 
korporátní strategii VWG (směřování PZI, výběr dodavatelů apod., použití modulárních řešení) 
je možné do určité míry vysledovat vývoj ve změnách zobrazených v grafu 2. VWG 
(Volskwagen AG, 2019) mimo svojí domácí ekonomiku vlastní výrobní závody jak v původních 
členských státech (např. Španělsko, Francie, Nizozemí, UK, Itálie) tak i v nových členských 
státech EU (Polsko, Slovensko, Maďarsko). Toto jsou v převažující míře i ty země, kde byla 
identifikována vyšší intenzita IIT a její změny. Dále je nutné upozornit na narůstající import dílů 
a komponent do ČR, a i přesto, že VWG nemusí vlastnit určitého dodavatele dílů a komponent, 
může ho mít zahrnutého ve své produkční sítí, což má opět vliv na vývoj a intenzitu IIT mezi 
ČR a zkoumanými zeměmi. 

Jiným příkladem je např. Rumunsko, u kterého byl identifikován nárůst intenzity IIT s ČR. 
Zde VWG nevlastní výrobní kapacity. Ovšem, tento nárůst může být spojován s aktivitami 
francouzského výrobce motorových vozidel Renault. Renault odkoupil Rumunského výrobce 
aut Dacii v roce 1999 a po určité konsolidaci je od roku 2013 mezi ČR a Rumunskem slabý 
intra-odvětvový obchod (který má však hraniční hodnoty se silným intra-odvětvovým 
obchodem). Taktéž, jako další příklad vlivu jiné z firem na vývoj intenzity IIT, konkrétně Ford, 
je uzavření továrny značky Ford v Belgii v roce 2006, což opět může vysvětlovat pokles 
intenzity IIT s ČR. 

Shrnutí: 

Článek hodnotí vývoj intenzity intra-odvětvového obchodu (IIT) v odvětvích 
automobilového průmyslu mezi Českou republikou a jednotlivými zeměmi Evropské unie za 
období 2000 až 2018. Analýza se opírá o výpočty Grubel-Lloydova indexu, který je považován 
za tradiční empirický nástroj pro vyjádření intenzity IIT.  

Zvolené období pokrývá období před vstupem České republiky do EU, po vstupu a také 
před a po nástupu ekonomické krize před deseti lety. Všechny tyto změny bezesporu 
znamenaly významné milníky ve vývoji podnikatelského prostředí odvětví automobilového 
průmyslu a i vytvářely podněty pro strukturální změny odvětví nejen v ČR, ale i na evropské a 
globální úrovni.  
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Odvětví automotiv se v České republice zformovala do kompaktního centra výroby 
automobilů, které dnes tvoří nejen 3 významné firmy vyrábějící automobily, ale i podniky na 
ně napojené komplexními odběratelsko-dodavatelskými vztahy. Přehled dynamiky obchodní 
výměny odvětví automobilového průmyslu ČR potvrdil silné napojení a interakce odvětví se 
zahraničím. Nicméně, v rámci vymezených sub-sektorů, lze ve sledovaném období pozorovat 
rozdíly v úrovni a tendencích. Nosnými segmenty jsou především obchod s osobními 
automobily a díly a komponenty, které i pozitivně přispívají k tvorbě kladné bilance obchodu 
(především pak obchod s osobními automobily). Sub-sektor ostatních automobilů a přívěsů a 
návěsů naopak negativně přispívá k tvorbě bilance obchodu. Z hodnot TBI indexu jsou 
naznačeny probíhající změny pozice České republiky. V případě osobních automobilů a 
ostatních vozidel dochází ke zlepšení. V případě dílů a komponentů k mírnému zhoršení.  

Jádro analýzy spočívá ve vyhodnocení formy tohoto obchodu, tj. zda se jedná o inter 
odvětvový nebo intra odvětvový obchod. Tato analýza byla provedena za odvětví jako celek a 
i v rozlišení obchodní výměny tří sub-odvětví (osobní a ostatní automobily a komponenty a 
náhradní díly). Výsledky naznačují střední intenzitu IIT (G-L=0,454; v průměru 2000-2018) 
automobilového průmyslu jako celku. Intenzita ITT je vyšší u komponentů a dílů (G-L=0.532) 
než u osobních automobilů (G-L=0,396) a ostatních vozidel (G-L=0,251). Vysoký podíl IIT 
v segmentu komponentů a dílů není překvapující a odráží komplexní obchodní propojení firem 
v evropských produkčních sítích automotiv.  

Po vstupu ČR do EU poklesla intenzita IIT u osobních automobilů a mírně narostla u 
ostatních vozidel. Komponenty a díly si udržují přibližně stejnou úroveň intenzity. Naznačené 
vývojové tendence je nutné hodnotit s určitou obezřetností. Charakteristickým rysem Grubel-
Lloydova indexu je jeho citlivost na vývoj bilance obchodu. S rostoucí nerovnováhou bilance 
obchodu může být vykazován vyšší podíl inter-odvětvového obchodu a klesat podíl IIT. Proto 
se v dalším výzkumu nabízí využít odlišného metodického postupu identifikace IIT navrženého 
autory Fontagné a Freudenberg (1997) a ověřit tyto výsledky. 

Z hlediska obchodu mezi ČR a jednotlivými zeměmi EU, jsou vymezeny skupiny zemí, dle 
intenzity IIT na agregátu celkového obchodu odvětví automobilového průmyslu. Toto 
hodnocení naznačuje, že ve sledovaném období docházelo ke změnám jeho formy na 
bilaterální úrovni. V práci jsou vymezeny jednotlivé skupiny zemí dle úrovně a změny intenzity 
IIT. Zde bude poukázáno na zajímavý vývoj některých z nich. Na začátku sledovaného období 
(2000-2009) byl identifikován slabý intra odvětvový obchod mezi Českou republikou a 
Německem, Francií, Španělskem a Belgií. Tyto země jsou i tradičními centry automobilového 
průmyslu v původních členských státech EU. Se všemi těmito zeměmi však dochází k poklesu 
intenzity. Naopak, k významnému nárůstu intenzity IIT dochází v obchodu s Rumunskem, 
Maďarskem, Rakouskem a Slovenskem. To naznačuje jisté strukturální změny ve spojitosti 
s novou lokalizací výrobních kapacit v zemích střední a východní Evropy. Je otázkou do jaké 
míry zde hrají roli vlastnické a řídící struktury konkrétních automobilových koncernů a jimi 
koordinovaných výrobních sítí.  

Systematická analýza a určení formujících faktorů a tím pádem i vysvětlení těchto 
probíhajících změn přesahuje možnosti tohoto příspěvku. Je však možné upozornit na 
znatelný a pravděpodobně velmi významný vliv odvětvových faktorů a faktorů majících 
spojitost s fungováním produkčních sítí na tyto změny. Tím se otvírá prostor pro další výzkum 
v této oblasti, poněvadž v existujících studiích (Kawecka-Wyrzykowska, 2009; Surgiu a Surgiu, 
2015; Ambroziak, 2016;) byl, s výjimkou PZI, empiricky ověřován především vliv obecně 
formujících faktorů.  

Poděkování: 

Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu FRMS - IGA - 2016/013 Dynamika 
ekonomických vztahů zemí Evropské unie. 
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Determinanty zadluženosti podniků mlékárenského 
průmyslu v České republice  

Determinants of indebtedness of dairy processors in the 
Czech Republic  

Kristýna Jochymková, Ivana Blažková 

Abstrakt:  

Volba mezi vlastními a cizími zdroji a snaha o optimalizaci kapitálové struktury patří k 
nejdůležitějším rozhodnutím v oblasti financování, protože ovlivňuje rozvoj podniku a jeho 
celkovou prosperitu. Cílem příspěvku je zhodnotit vliv vybraných faktorů na výši zadluženosti 
podniků v oboru výroby mléčných výrobků v České republice. Analýza je provedena na 
podnikových datech z let 2003-2017 za použití metody vícenásobné regrese. Výsledky 
ukazují, že růst EBIT a výše odpisů v poměru k celkovým aktivům snižuje míru zadluženosti 
podniků ve sledovaném období. Jako další významný faktor zadluženosti byla potvrzena 
velikost dlouhodobého hmotného majetku, kdy zvýšení dlouhodobého hmotného majetku 
v poměru k celkovému majetku vedlo k nárůstu zadluženosti u sledovaných podniků. 
Souvislost mezi velikostí podniku a jeho zadlužeností nebyla potvrzena jako statisticky 
významná. V rámci dalšího výzkumu by bylo přínosné zabývat se také dalšími sektory, zařadit 
do modelu více proměnných, případně testovat příslušné modely v různých obdobích nebo 
pro různé právní formy podniků. 

Klíčová slova:  

Zadluženost, determinanty zadluženosti, mlékárenský průmysl, Česká republika 

Abstract:  

The choice between equity and debt financing and the effort to optimize the capital structure 
are among the most important decisions in the area of financing, as they influence the 
development of the company and its overall prosperity. The aim of the paper is to evaluate the 
influence of selected determinants on the level of indebtedness of dairy companies in the 
Czech Republic. The analysis is based on the firm-level data in the period 2003-2017 using 
the method of multiple regression. The results show that the growth in EBIT and depreciation 
in relation to total assets reduces the firm indebtedness in the observed period. The size of 
tangible fixed assets was confirmed as another significant determinant of indebtedness, when 
an increase in tangible fixed assets in relation to total assets led to an increase in indebtedness 
of the monitored enterprises. The relationship between the size of the enterprise and its 
indebtedness was not confirmed as statistically significant. As part of further research, it would 
also be beneficial to address other sectors, incorporate multiple variables into the model, or 
test relevant models for different time periods or for different legal forms of businesses. 

Key words:  

Indebtedness, determinants of indebtedness, dairy industry, Czech Republic 

Úvod 

Ekonomický pojem zadluženost je definován jako skutečnost, kdy podnik využívá k 
financování svých aktiv cizí kapitál (Růčková, 2015). Určitá míra zadluženosti je pro podnik 
výhodná, neboť cizí kapitál je pro podnik levnější než vlastní, a to kvůli efektu daňového štítu 
(Jindřichovská, 2013). Ten vzniká v důsledku toho, že úroky z cizího kapitálu snižují daňové 
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zatížení podniku (Knápková a kol., 2013). Díky principu pákového efektu zisk firmy roste se 
zvyšováním dluhů, roste také tržní hodnota podniku, avšak současně se může zvyšovat i riziko 
jeho finanční nestability. Firmy často využívají externích peněžních zdrojů s cílem uspokojit 
své potřeby. Finanční prostředky využívají jak v případě, kdy disponují omezeným množstvím 
hotovosti potřebné pro každodenní provoz podniku, tak v případě, kdy chtějí investovat do 
dlouhodobého majetku (Aren a kol., 2012). Jak uvádí Dalmazzo a Marini (2000), zvýšení 
využívání externích peněžních zdrojů může zvýšit příjmy investorů. Nutností však je, aby 
výdělky byly vyšší než náklady na externí zdroje. Každý podnik tedy musí pečlivě zvažovat a 
plánovat optimální poměr vlastních a cizích zdrojů financování. 

Volba mezi vlastními a cizími zdroji a snaha o optimalizaci kapitálové struktury patří k 
nejdůležitějším rozhodnutím v oblasti financování (Holečková, 2009; Aulová a Hlavsa, 2013). 
Má zásadní význam pro rozvoj podniku a ovlivňuje jeho celkovou prosperitu. V této souvislosti 
se nabízí otázka, jaké faktory ovlivňují výši zadluženosti podniků. Předkládaný příspěvek si 
klade za cíl odpovědět na tuto otázku pomocí empirické analýzy finančních podnikových dat, 
která zahrnují období let 2003-2017 a týkají se podniků s hlavní činností v oboru Výroba 
mléčných výrobků (CZ-NACE 10.5) v České republice.  Tento obor se významně podílí na 
tržbách potravinářského průmyslu České republiky (CZ-NACE 10), tj. 14,3 % v roce 2017, na 
přidané hodnotě, tj. 12,2 %, a na zaměstnanosti, tj. 9,6 % (Ministerstvo zemědělství České 
republiky, 2018). Jak uvádí Zdráhal a Bečvářová (2018), kromě základních výrobních funkcí 
je tento výrobní obor také vysoce ceněn pro svou roli při praktické realizaci filozofie 
multifunkčního zemědělství, tzn. z hlediska jeho přínosu pro environmentální a sociální oblast. 

Data a metodika 

Data pro analýzu byla získána z databáze Albertina (Bisnode, 2019), která obsahuje 
účetní výkazy podniků v České republice. Do analýzy byly zařazeny všechny podniky s hlavní 
činnosti v oboru Výroba mléčných výrobků (CZ-NACE 10.5), který je významným oborem 
odvětví výroby potravin (CZ-NACE 10). Z uvedené databáze byl získán datový soubor 
s celkem 940 pozorováními, který byl následně kontrolován a byly z něj odstraněny nesmyslné 
údaje (např. záporná hodnota aktiv, záporná hodnota závazků apod.) a podniky s neúplnými 
daty. Finální datový soubor použitý pro analýzu obsahuje celkem 707 pozorování napříč roky 
2003-2017. 

V rámci empirické analýzy byl pomocí metody nejmenších čtverců s robustními 
směrodatnými odchylkami odhadnut vícenásobný regresní model. Závisle proměnnou byl 
ukazatel celkové zadluženosti (Celk_zadl), vysvětlujícími proměnnými byly zisk před zdaněním 
a úroky (EBIT), velikost podniku měřená logaritmem celkových aktiv (LogCA), poměr stálého 
hmotného majetku k celkovým aktivům (HIM_CA) a poměr odpisů k celkovým aktivům 
(Odp_CA). Volba proměnných byla provedena na základě předchozích studií (Aren a kol., 
2012; Aulová a Hlavsa, 2013; Prásilová, 2012; Tomak, 2013; Wahab a Ramli, 2014; Bevan a 
Danbolt, 2001) a ukazatele zahrnuté do analýzy byly vypočítány následujícím způsobem 
(Brealey a kol., 2017; Aren a kol., 2012): 

• Celková zadluženost (Celk_zadl) = poměr celkových závazků k celkovým aktivům 
(vyjádřená v %), 

• Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) = hodnota hospodářského výsledku před 
zdaněním + nákladové úroky (v tis. Kč),  

• Velikost podniku (LogCA) = vyjádřená jako logaritmus celkových aktiv (bezrozměrná 
veličina), protože logaritmická transformace napomáhá stabilizovat rozptyl proměnné 
(Verbeek, 2012),   

• Poměr stálého hmotného majetku k celkovým aktivům (HIM_CA), bezrozměrná 
veličina, 

• Poměr odpisů k celkovým aktivům (Odp_CA), bezrozměrná veličina.  
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Tabulka 1 zachycuje deskriptivní statistiky pro jednotlivé proměnné.   

 

Tab. 1: Popisné statistiky proměnných 

Proměnná Průměr Medián Minimum Maximum 
Počet 
pozorování  

Celk_zadl 63,4447 67,7693 1,1934 99,8366 707 

EBIT 22545,8175 5442 185560 435604 707 

LogCA 5,1121 5,2256 2,6222 6,3959 707 

HIM_CA 0,4287 0,432833 0 1,5285 707 

Odp_CA 0,0514 0,0454 0 0,1973 707 

Zdroj: Gretl; vlastní zpracování 

Výsledky  

Posouzení vlivu vybraných faktorů na zadluženost mlékárenských podniků v letech 2003-
2017 bylo provedeno za pomoci vícenásobné regresní analýzy. Regresní analýza byla 
odhadnuta za pomoci metody nejmenších čtverců s robustními směrodatnými odchylkami, 
které jsou odolné vůči důsledkům heteroskedasticity. Míra intenzity závislosti mezi 
vysvětlujícími proměnnými byla posouzena pomocí korelační matice a testována 
prostřednictvím testu faktorů zvyšujících rozptyl (VIF), problém multikolinearity nebyl 
detekován (viz Verbeek, 2012). Výsledný model prezentovaný v tabulce 2 je statisticky 
významný a je v souladu se standardními ekonometrickými předpoklady.  

Z tabulky 2 je patrné, že statisticky významný vliv na zadluženost podniků mlékárenského 
průmyslu České republiky v letech 2003-2017 měla výše zisku před zdaněním a úroky (EBIT), 
podíl hmotného stálého majetku na celkovém majetku (HIM_CA) a poměr odpisů k celkovým 
aktivům (Odp_CA). Analýza ukázala, že růst EBIT a poměru odpisů k celkovým aktivům 
snižuje míru zadluženosti podniku, zatímco růst podílu dlouhodobého hmotného majetku 
na celkových aktivech zadluženost podniku zvyšuje. Koeficient velikosti podniku (LogCA) v 
modelu je sice kladný, nicméně není statisticky významný, proto nelze potvrdit pozitivní 
závislost velikosti podniku a jeho zadluženosti.  

 

Tab. 2: Výsledky regresní analýzy 

 
Závisle proměnná 

Celková zadluženost 

Nezávisle 
proměnné 

Koeficienty 
Směrodatné 
chyby 

EBIT −0,0001*** 1,83314e-05 

LogCA 0,5832    1,4803 

HIM_CA 19,7681*** 4,7306 

Odp_CA −128,58*** 29,9698 

konstanta 61,2222*** 8,3861 

R2 0,108763 

Počet 
pozorování 

707 

Poznámka: Statistická významnost je indikována následovně: 
 * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01 

Zdroj: Gretl; vlastní zpracování 

 

Diskuze a závěr 

Cílem příspěvku bylo pomocí vícenásobné regresní analýzy zhodnotit vliv vybraných 
faktorů na zadluženost podniků v oboru výroby mléčných výrobků v České republice. 



164 

 

K analýze byla využita podniková data získaná z databáze Albertina (Bisnode, 2019), soubor 
dat zahrnoval 707 pozorování napříč roky 2003-2017.  

Mezi často zmiňované faktory ovlivňující zadluženost patří zisk podniku (Singh a 
Nejadmalayeri, 2004; Aren a kol., 2012). Podle Hovakimiana a kol. (2004) firmy využívají 
nejdříve svůj nerozdělený zisk jako interní zdroj financování, pak postupně hledají další zdroje, 
např. půjčky. Vzhledem k tomu, že nárůst nerozdělených zisků znamená větší interní zdroje 
financování, nejsou potom nutné další půjčky a zadluženost podniku bude klesat, jak ukázal 
odhadnutý model – růst zisku před zdaněním a úroky (EBIT) znamenal pokles zadluženosti 
podniků, který byl potvrzen jako statisticky významný. Negativní vztah mezi zadlužeností a 
ziskovostí potvrzují i další autoři, např. Bauer (2004), Prásilová (2012), Aren a kol. (2012), 
Tomak (2013), Wahab a Ramli (2014). 

Dalším zkoumaným faktorem zadluženosti byla velikost podniku vyjádřená logaritmem 
celkových aktiv. Ekonomická literatura předpokládá, že firma se s růstem své velikosti stává 
stabilnější, diverzifikuje lépe svoje riziko, vykazuje vyrovnanější peněžní toky, což zvyšuje její 
odvahu si půjčovat a také důvěryhodnost pro věřitele (Padron a kol., 2005; Fattouh a kol., 
2005; Aren a kol., 2012; Tomak, 2013). Přesto existují empirické studie, které uvádí opačný, 
tzn. negativní, vztah mezi zadlužeností a velikostí podniku (např. Wahab a Ramli, 2014). Naše 
analýza nepotvrdila statisticky významnou souvislost mezi celkovými aktivy a zadlužeností, 
proto není možné učinit závěr o pozitivním vlivu velikosti podniku na jeho zadluženost 
v mlékárenském odvětví České republiky ve sledovaném období 2003-2017, i když koeficient 
této proměnné v modelu byl kladný. 

Výsledky regresní analýzy dále potvrdily, že výše dlouhodobého hmotného majetku 
představuje významný faktor zadlužení, kdy zvýšení dlouhodobého hmotného majetku 
v poměru k celkovému majetku vedlo k nárůstu zadluženosti u sledovaných podniků, což je 
v souladu s dříve publikovanými studiemi, např. Aren a kol. (2012), Wahab a Ramli (2014) 
nebo Bevan a Danbolt (2001). Důvodem může být skutečnost, že dlouhodobý stálý majetek 
může být využit jako záruka za dluhy a navíc může být jako cenná fyzická položka použit 
k prodeji v případě platební neschopnosti (Aren a kol., 2012). Fattouh a kol. (2005) navíc 
uvádí, že větší velikost firmy a větší množství fixních aktiv zvyšují důvěryhodnost a vyjednávací 
sílu firmy ve vztahu k věřiteli, což vede ke zlepšení úvěrových podmínek a tím následně k vyšší 
zadluženosti. 

Jako statisticky významný faktor ovlivňující zadluženost byl potvrzen také poměr odpisů 
k celkovým aktivům – vyšší odpisy snižují míru zadluženosti, protože plní úlohu interního 
zdroje financování (Valach, 2006). Odpisy jsou nepeněžní daňově uznatelné náklady, které 
jsou součástí celkových brutto příjmů podniku v podobě inkasovaných tržeb (Brealey a kol., 
2017), a spolu s inkasovaným ziskem tvoří důležitý zdroj krytí kapitálových požadavků firem 
na obnovu a rozšíření stálého majetku (Valach, 2001). Firmy s vysokými odpisy, tzn. ty, které 
investují do pozemků, budov a zařízení, tedy nemusí využívat tak vysoký podíl cizích zdrojů 
jako firmy s nízkými odpisy (Dalbor a Upneja, 2004). 

Záměrem této studie bylo odvodit konkrétní souvislosti kapitálové struktury v jednom 
z oborů potravinářského průmyslu České republiky, které jsou důležité zejména pro manažery 
firem při jejich rozhodování o dluhové politice v souladu s cílem maximalizace hodnoty firmy. 
Další výzkum by se mohl zabývat nejen dalšími potravinářskými obory, ale i ostatními sektory 
ekonomiky, aby bylo možné závěry více zobecnit. Výzkum by se také mohl věnovat testování 
modelů zadlužení v různých obdobích (krizích apod.), pro různé právní formy podniků, a do 
modelů by také mohly být přidány další proměnné.  

 

Shrnutí: 

Příspěvek se zabývá analýzou vybraných determinantů zadluženosti podniků 
mlékárenského průmyslu v České republice. Metodicky je posouzení vlivu determinantů na 
zadluženost podniků založeno na vícenásobné regresní analýze s využitím podnikových dat 
z období let 2003-2017. Datový soubor použitý pro analýzu obsahuje 707 pozorování a byl 
získán z databáze účetních výkazů Albertina (Bisnode, 2019).  



165 

 

Jako významný faktor ovlivňující zadluženost byl potvrzen zisk podniku (EBIT), který 
představuje pro podniky důležitý interní zdroj financování. Podniky, které vykazovaly vyšší 
EBIT, měly ve sledovaném období nižší zadluženost. Roli interního zdroje financování plní 
také odpisy jako nepeněžní daňově uznatelné náklady, které jsou součástí celkových brutto 
příjmů podniku v podobě inkasovaných tržeb a spolu s inkasovaným ziskem tvoří důležitý zdroj 
krytí kapitálových požadavků firem na obnovu a rozšíření stálého majetku. Analýza prokázala, 
že vyšší odpisy snižovaly míru zadluženosti, protože firmy s vysokými odpisy, tzn. ty, které 
investují do pozemků, budov a zařízení, nemusí využívat tak vysoký podíl cizích zdrojů jako 
firmy s nízkými odpisy. 

Výsledky regresní analýzy dále potvrdily, že výše dlouhodobého hmotného majetku 
představuje významný faktor zadlužení, kdy zvýšení dlouhodobého hmotného majetku 
v poměru k celkovému majetku vedlo k nárůstu zadluženosti u sledovaných podniků. 
Důvodem může být skutečnost, že dlouhodobý stálý majetek může být využit jako záruka za 
dluhy, může být jako cenná fyzická položka použit k prodeji v případě platební neschopnosti, 
větší množství fixních aktiv zvyšuje důvěryhodnost a vyjednávací sílu firmy ve vztahu k věřiteli, 
což vede ke zlepšení úvěrových podmínek a tím následně k vyšší zadluženosti. 

Dalším zkoumaným faktorem zadluženosti byla velikost podniku vyjádřená logaritmem 
celkových aktiv. Analýza ale nepotvrdila statisticky významnou souvislost mezi celkovými 
aktivy a zadlužeností, proto není možné učinit závěr o pozitivním vlivu velikosti podniku na 
jeho zadluženost v mlékárenském odvětví České republiky ve sledovaném období 2003-2017, 
i když koeficient této proměnné v modelu byl kladný. 

Záměrem této studie bylo odvodit konkrétní souvislosti kapitálové struktury v jednom 
z oborů potravinářského průmyslu České republiky, které jsou důležité zejména pro manažery 
firem při jejich rozhodování o dluhové politice v souladu s cílem maximalizace hodnoty firmy. 
Další výzkum by se mohl zabývat nejen dalšími potravinářskými obory, ale i ostatními sektory 
ekonomiky, aby bylo možné závěry více zobecnit. Výzkum by se také mohl věnovat testování 
modelů zadlužení v různých obdobích (krizích apod.), pro různé právní formy podniků, a do 
modelů by také mohly být přidány další proměnné.  
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Finanční rozpočet kraje jako jeden z možných nástrojů 
rozvoje obcí v MSK  

Financial budget of the region as one of the possible tools 
of the development of municipalities in the Moravian-

Silesian region  

Lucie Kamrádová, Marie Sciskalová 

Abstrakt:  

Cílem příspěvku je poukázat na možnosti obcí a jejich rozvoj v závislosti na finanční podpoře a 
dotací kraje. V současné době, je v České republice trend využívat jakékoliv možnosti pro rozvoj 
obcí nicméně finanční prostředky mohou být v některých krajích v rámci tohoto fenoménu značně 
omezené stejně tak účel, na které je některé obce v současné době využívají. Příspěvek si klade 
za jeden z dílčích cílů formou deskripce popsat systém podpory a dotací obcí v České republice v 
souvislosti na finanční rozpočet kraje. Jako příklad si vybral konkrétní kraj. V příspěvku bude 
využita metoda deskripce, analýzy, dedukce a komparace. Tyto metody se v návaznosti na téma 
článku budou vzájemně propojovat. 

Klíčová slova: 

rozpočet, obec, kraj, rozvoj, hospodaření, právo, podpora, občan 

Abstract:  

The aim of the paper is to point out the possibilities of municipalities and their development 
depending on the financial support and subsidies of the region. Currently, there is a trend in the 
Czech Republic to use any opportunities for the development of municipalities; however, funding 
may be very limited in some regions under this phenomenon, as well as the purpose for which 
some municipalities are currently using it. The paper aims to describe the system of support and 
subsidies to municipalities in the Czech Republic in relation to the region's financial budget. It has 
chosen a specific region as an example. The methods of description, analysis, deduction and 
comparison will be used in the paper. These methods will be interconnected following the topic of 
the article. 

Key words:  

budget, municipality, region, development, economy, law, support, citizen 

Úvod  

Obecně je známo, že soustava veřejných rozpočtů může být reprezentována jediným 
rozpočtem nebo několika veřejnými  rozpočty. Konkrétně v České republice funguje mimo 
státní rozpočet ještě tzv. soustava územních rozpočtů. Tato soustava představuje soustavu 
vytvořenou v návaznosti na historické a legislativní podmínky, rovněž pak územní úpravy 
vytváření regionů – tedy krajů a obcí, slouží především k profinancování jednotlivých aktivit 
územní samosprávy. V současném demokratickém státu funguje v mezích práva poměrně 
značná svoboda v rozhodování o rozdělení rozpočtu v jednotlivých obcích dle potřeby. 
Přestože kraj má nadřízené postavení, obce mají mnohem více možností pro využití finančních 
prostředků a rozvoj daného území. Omezenost tohoto rozhodování je dána pouze zákonem. 
Nicméně za další možná omezení lze v tomto ohledu považovat financování jako fakt, že 
územní rozpočet je jakýsi finanční plán, který má jak krátkodobou, tak střednědobou i 
dlouhodobou podobu. Jedním z hlavních problémů, které z této situace vyplývají, je správná 
schopnost odhadu budoucích příjmů a výdajů, vyjasnění koncepce finančních vztahů rozpočtu 



168 

 

obce a kraje k ostatním článkům rozpočtové soustavy, respektive státnímu rozpočtu, kterým 
je v současné době hojně preferovaný rozpočtový management. 

V České republice je rozpočet nástrojem prosazování cílů obecní politiky, jejímž 
subjektem je volený orgán obce, respektive zastupitelstvo. To je pak považováno za jakýsi 
nástroj prosazování regionální politiky, jejímž subjektem je zastupitelstvo kraje. Můžeme tedy 
hovořit o tom, že rozpočet je nástrojem realizace koncepce územní samosprávy, nástrojem 
prosazování lokálních a regionálních zájmů a preferencí obyvatelstva, které žije na daném 
území kraje, potažmo obce. V podstatě je nástrojem dlouhodobého sociálně ekonomického 
rozvoje daného území (Peková, 2000). 

Příspěvek si v teoretické rovině klade za cíl stručně popsat charakteristiku financování 
z decentralizačního hlediska od primárního článku, což je státní rozpočet, přes rozpočet kraje 
až po konečný článek, jímž jsou obce, respektive občané na uvedeném území žijící. 
V praktické rovině si klade za cíl nastínit možnosti, které tyto finanční prostředky umožnují pro 
rozvoj a zvýšení kvality života na daném území. 

Teoretické vymezení soustavy rozpočtů v ČR 

Rozpočtová soustava, respektive veřejná rozpočtová soustava představuje souhrn 
institucí, orgánů a veřejných rozpočtů, a to včetně vztahů vznikajících mezi nimi na území 
každého státu. Konkrétní uspořádání různých prvků této soustavy a charakter vztahů uvnitř 
veřejného rozpočtové soustavy je pak dán a ovlivňován různými faktory, mezi něž patří 
například forma státu či historické okolnosti vzniku. Peterová hovoří ve své publikaci Finanční 
hospodaření územních samosprávných celků o tom, že „na způsobu koordinace vztahů mezi 
jednotlivými subjekty soustavy veřejných rozpočtů na území každého státu májí velký vliv 
rozpočtová pravidla, která upravují pravidla hospodaření s rozpočtovými prostředky, a právní 
normy upravující daňové určení“(Peterová, 2016). Z hlediska vztahů je neméně důležitá také 
míra samostatnosti různých subjektů soustavy na různých stupních veřejné správy. Obecně, 
lze říci, že veřejný rozpočet plní funkci peněžního fondu a také finančního plánu 
veřejnoprávních subjektů. Soustavu veřejných rozpočtů v ČR tvoří několik rozpočtů 
znázorněných na obrázku č. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Soustava veřejných rozpočtů ČR 
Zdroj: Peterová, 2016 

Státní rozpočet má dominantní charakter ve vztahu k rozpočtům nižších stupňů veřejné 
správy nebo samosprávy. Toto dominantní postavení je ve vztahu k dělbě kompetencí i 
v rámci přerozdělovacího vztahu v rámci veřejných příjmů a veřejných výdajů. Představuje 
v podstatě finanční vztahy, které zabezpečují financování některých funkcí státu 
v rozpočtovém roce. Obecně lze říci, že státní rozpočet zachycuje bilanci plánovaných výdajů 
a příjmů státu za jeden rok. Má pět základních funkcí a těmi jsou alokační, redistribuční, 
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stabilizační (fiskální), regulační a kontrolní. V jisté rovině ho lze také považovat za 
koncentrovaný výraz státních financí, které jsou z hlediska objemu finančních prostředků 
stěžejní složkou veřejných financí (Peterová, 2016). 

Systém financování územní veřejné správy a veřejného sektoru prošel od vzniku 
samostatné ČR poměrně značnou proměnou, která souvisela převážně s reformou veřejné 
správy. Na základě této reformy došlo ke změnám v oblasti finančních toků v rámci veřejných 
rozpočtů, a to v souvislosti s reformou veřejných financí. Struktura příjmů obcí a krajů se mimo 
jiné skládá z vlastních zdrojů, a dalších zdrojů, zde pak patří dotace, a to jak investiční, tak 
neinvestiční. Schéma financování obou úrovní územní veřejné správy (obcí, krajů) je tedy 
v zásadě obdobné. Rozdíl spočívá v tom, jakou část z celkového rozpočtu jednotlivé druhy 
příjmů tvoří. Zatímco mezi hlavní příjmy obcí patří příjmy daňové, kraje získávají největší část 
rozpočtových prostředků prostřednictvím dotací ze státního rozpočtu. Nicméně trendem je 
posilování vlastních příjmů samospráv na úkor financování prostřednictvím dotací. 

Obecně lze konstatovat na příkladu České republiky, že návrh rozpočtu je projednáván ve 
volených orgánech na příslušné vládní úrovni. Při schvalování návrhu příslušného rozpočtu se 
věnuje zvláštní pozornost objemu a struktuře příjmů a výdajů, měnám v daňovém určení, 
případně plánovanému saldu veřejného rozpočtu, včetně způsobu úhrady případného deficitu 
rozpočtu. Ze zkušeností i z médií je zřejmé, že schvalování rozpočtu může být i dlouhodobou 
záležitostí, a to nejen na vládní úrovni. V této situaci samozřejmě nastupuje tzv. rozpočtové 
provizorium. V první rovině je v ČR na nejvyšší příčce sestavován návrh státního rozpočtu, a 
to ministerstvem financí, které vychází z podkladů jednotlivých ústředních orgánů a 
ministerstev, rovněž požadavků obcí a krajů na transfery ze státního rozpočtu. Po projednání 
ve vládě se následně předkládá k projednání a schválení zákonodárnému sboru, tedy 
poslancům. V druhé rovině stojí návrh rozpočtu obce, který sestavuje příslušný výkonný orgán 
obce, případně finanční odbor. Tato úroveň je považována za jednu z nejobtížnějších etap, 
mají-li být příjmy i výdaje rozpočtu reálné a samozřejmě i splnitelné. Rozpočet obce projednává 
a schvaluje volený orgán obce, v podmínkách ČR je to tedy volené zastupitelstvo a příslušné 
výbory, zejména rozpočtový a kontrolní výbor. Schválený rozpočet obce zahrnuje také 
plánované dotace ze státního rozpočtu. Z tohoto důvodu je důležité, aby obce znaly 
plánovanou výši celoroční dotace ze státního rozpočtu co nejdříve, aby s ní mohly počítat při 
plánování celkových příjmů jejich rozpočtu, a aby si mohly tím pádem stanovit jakési 
rozpočtové omezení. Mezičlánkem je rozpočet krajů. Sestavení je velmi podobné jako u obcí.  

Odpovědnost za rozpočet nese na příslušné úrovni odpovědný výkonný orgán státu, obce 
a kraje (parlament, zastupitelstvo obce, zastupitelstvo kraje). Návrh rozpočtu i jeho plnění je 
vždy publikováno v souladu s rozpočtovou zásadou publicity, což platí také v případě 
závěrečného účtu. Schematicky lze rozpočtový proces ukázat na obrázku č. 2, jelikož u 
rozpočtu kraje je proces obdobný, není třeba ho také uvádět. 
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Obr. 2: Rozpočtový proces u rozpočtu obce  
Zdroj: Peková, Pilný, Jetmar 2008 

Obecně známým specifikem ČR je tzv. malost základních samosprávných jednotek – tedy 
obcí. Obecně lze konstatovat, že na našem území existuje 42 % obcí, kde žije méně než 300 
obyvatel a 86 % obcí, kde žije méně než 1500 obyvatel. Zatímco v EU má průměrná obec 
1500 obyvatel, v ČR je to asi třetina. Často se setkáváme s názorem, že politici i úředníci se 
více zaměřují na prosazování zájmů větších samosprávných celků, jelikož to přináší vyšší 
„politický kapitál“. Za malé obce se nestaví ani mezinárodní organizace, v některých případech 
dokonce, ani Svaz měst a obcí v ČR. Tento fakt vede k formování mikroregionů, které ve svém 
konečném důsledku mohou mít daleko více možností pro rozvoj, než kdyby zůstaly 
samostatně postavené. Nicméně ve své podstatě mají malé obce problém v první řadě 
s administrativní kapacitou i efektivitou hospodaření, jelikož mají obvykle malé objemy 
z veřejných prostředků, a tedy i omezené zdroje. Jsou v podstatě závislé na centru nebo na 
krajích, což může vést ke ztrátě motivace rozhodovat o záležitostech, které se jich 
bezprostředně týkají. Halásek uvádí, že výše uvedené a další potřeby občanů jsou určující pro 
stanovení bonity obce, kdy z širšího hlediska bonity ve vztahu k potřebám vzájemného rovnání 
obcí, posuzování užitků a vynaložených veřejných výdajů, uplatnění efektivnosti, dostupnosti 
a informovanosti o standardech úrovně veřejných služeb v obcích, umožňujícím vytváření 
svazků obcí, tedy dobrovolného sdružování (Halásek, Pilný, Tománek, 2002). 

V rámci určování bonity obce se setkáváme se třemi druhy této bonity, která se k dané 
problematice váže. Je jí tzv. bonita celostátní, velikostní a územní. První zmíněná představuje 
základní přístup k určování bonity obcí, který může být uplatněn bez omezení pro všechny 
obce. Tato bonita je určena zejména pro celkové zhodnocení dané obce v souboru všech obcí 
ČR, což je využitelné pro potřeby rozhodování o alokaci zdrojů bez stanovení vstupních 
územních podmínek, pro dosažení nejvyšší účinnosti vynakládání prostředků apod. Velikostní 
bonita vychází z předpokladu poměrně výrazných odlišností a charakteristik velkých obcí. 
Velikostní bonita v podstatě zmírňuje negativní srovnávání bonity celostátní a srovnává obce 
podobného velikostního typu. V tomto smyslu ve vztahu srovnání „benchmark“ stejně velkých 
obcí. Územní bonita je pak určena k aplikacím v rámci vymezeného územního celku. Vychází 



171 

 

z předpokladu určitých specifických podmínek územního celku, na něž může reagovat 
poněkud odlišná metodika a závěry, které mohou mít výrazně regionální charakter. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že přestože reforma veřejné správy prošla velkou reformou 
se snahou přiblížit se výkonem členským státům EU, problematika obcí a jejich postavení je 
stále aktuální. V současné světové politické situaci se mnoho obyvatel snaží využívat nejen 
lokální zdroje, ale rovněž je také podporovat, mnohem více se zajímají o celkový rozvoj území, 
na kterém žijí, a to ať již zlepšením životních podmínek, či podporou turistického ruchu, který 
dle posledních statistik na území celé republiky stoupá. V tomto ohledu je míněný interní 
turistický ruch tzv. Čechů po Česku. 

Rozpočet kraje jako jeden z nástrojů pro rozvoj obcí 

Pro potřeby článku je třeba orientačně přiblížit charakteristiku rozpočtu kraje, dle autorek 
článku postačí jen základní charakteristika, jelikož analýza rozpočtu kraje není hlavním cílem 
článku. Obecně lze konstatovat, že rozpočet kraje je finančním plánem, kterým se řídí 
financováním činností kraje. Platí zde stejná zásada jako u jiných rozpočtů v soustavě uvedené 
v předcházející kapitole, tedy, že rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním. Při 
zpracování ročního rozpočtu se vychází samozřejmě z rozpočtového výhledu. Rozpočet se 
sestavuje jako vyrovnaný, výjimkou však není ani to, že může být schválen jako přebytkový, 
jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití v následujících letech, nebo jsou-li 
určeny ke splácení jistiny úvěrů z předcházejících let. Rozpočet může být ale také schválen 
jako schodkový, ale to jen v případě, že schodek bude možné uhradit finančními prostředky z 
minulých let nebo smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí 
nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů kraje. V případě kladného zůstatku finančních 
prostředků rozpočtového hospodaření běžného roku se převádí k použití v dalším roce, a to 
ke krytí rozpočtových výdajů, nebo se převádí do peněžních fondů. Schodek hospodaření se 
hradí z finančních prostředků z minulých let, nebo se kryje z návratných zdrojů splatných z 
rozpočtu v následujících letech. 

Problematické z pohledu článku se však jeví otázka, co je v podstatě rozvoj obcí? Jak 
tohoto rozvoje obce v ČR dosahují? A co je hodnotící pro rozvoj? Uvedené otázky se pokusí 
odpovědět následující podkapitola. 

Rozvoj obcí v České republice 

Definicí rozvoje se zabývá mnoho odborníků i webových portálů věnovaných právě této 
problematice. Například na webovém portálu Ministerstva pro místní rozvoj  (dále jen MMR) 
nalezneme definici, že rozvoj je „označení procesu, který má za cíl zlepšování původního 
stavu, či jeho přetvoření do lepší podoby. Rozvoj je chápán jako proces zlepšování, vedoucí 
ke vzniku lepší verze než byla předchozí, ze které vycházela“.  Metodická podpora 
regionálního rozvoje hovoří o tom, že rozvoj je „proces pozitivních změn, obvykle jde o zlepšení 
kvantitativních (extenzivní rozvoj), ale zejména kvalitativních (intenzivní rozvoj) charakteristik 
dané oblasti (nejčastěji přírodní a sociálně-ekonomické oblasti)“ (Metodická podpora 
regionálního rozvoje, 2019). V souvislosti s touto definicí pak uvedené heslo přechází k definici 
trvale uržitelného rozvoje 17 , který je již několik desetiletí diskutovaný na všech úrovních 
společenského života. Zmiňujeme-li se o definici rozvoje, a to ve vztahu k rozvoji udržitelném, 
nelze opominout definici regionálního rozvoje, kterou nalezneme například na webových 
stránkách pro metodickou podporu regionálního rozvoje. Tam je uvedený pojem definován 
jako „komplex procesů, které probíhají uvnitř regionů a které se týkají pozitivních 
ekonomických, sociálních, environmentálních a jiných proměn regionu” (Metodická podpora 
regionálního rozvoje, 2019) To co se však jeví jako problematické z hlediska rozvoje je jeho 
posouzení respektive posuzování jelikož je založeno spíše na subjektivním pohledu než 

 
17 Snad nejznámější a také nejjednodušší definice trvale udržitelného rozvoje (angl. sustainable development) 

pochází ze zprávy Naše společná budoucnost, kterou vydala Světová komise pro životní prostředí a rozvoj OSN v 
roce 1987. „Trvale udržitelný rozvoj je takovým rozvojem, který naplňuje potřeby přítomných generací, aniž by 
ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby své.“  
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systematickém přístupu. Konkrétní představa o (žádoucím) rozvoji je spíše spojena 
s vnímáním jednotlivých proměn ze strany příslušných aktérů - obyvatel, podnikatelů, 
politických představitelů, samozřejmě take úředníků veřejné správy apod.  

Co tedy podporuje rozvoj obcí? Jsou to finanční prostředky, metodická podpora nebo 
příklady dobré praxe?  Z hlediska rozvoje obcí lze využívat několit úrovní pro podporu rozvoje 
dané obce. Tyto rozvojové aktivity můžeme obecně rozdělit do několika kategorií jimiž jsou 
nástroje administrativní, koncepční, institucionální, věcné, sociálně-psychologické a finanční. 
Administrativní nástroje jsou představovány především legislativou. V České republice 
můžeme jejich základy nalézt již v zákonech  č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje, 
či zákoně o obcích č. 128/2000 Sb. Mezi koncepční nástroje, lze rovněž považovat jako základ 
zcela zásadní činnosti, a to koncepční řízení a koordinace aktivit, které se realizují v určitém 
území. Základními procesy je strategické plánování rozvoje a územní plánování, které lze svou 
jednoznačnou zákonnou vázaností považovat za koncepční nástroj, a to jako nejbližší 
administrativním nástrojům. Institucionální nástroje můžeme chápat jako struktury vzniklé za 
účelem podpory uplatnění ostatních nástrojů a přímé realizace rozvojových cílů. Jedná se o 
tzv. měkkou infrastrukturu. Mezi institucionální nástroje pak řadíme také instituce zabývající 
se rozvojem příslušné oblasti, struktury spolupráce a struktury managementu (regionální 
management apod.). Věcné nástroje představují práci s konkrétní hmotnou či nehmotnou 
realitou a vytváří obvykle podmínky pro fungování ostatních rozvojových oblastí. Do této 
kategorie patří také významná podskupina tzv. infrastrukturních nástrojů. Za ty jsou 
považovány nástroje zaměřené na zlepšení dispozic v oblasti infrastruktury, a to ať již dopravní 
či technické. Sociálně-psychologické nástroje jsou jednou z hlavních skupin nástrojů, lze říci, 
že lidskému faktoru, který je pro tento druh nástrojů stěžejní. Převážně se zaměřují na 
aktivizaci potenciálu lidských zdrojů. Postoje, znalosti, dovednosti lidí v daném prostoru jsou 
z hlediska rozvoje území zcela zásadní, nevyjímaje také jejich politických představitelů na 
lokální úrovni. Mezi oblasti, které se dají řadit do této kategorie, pak patří vzdělávání, 
komunikace a motivace, které výše zmíněné nástroje posilují a vzájemně se propojují v jeden 
celek. V neposlední řadě mají na rozvoj značný vliv finanční nástroje, které mohou do jisté 
míry suplovat výše uvedené. Finanční nástroje jsou představovány především granty a 
dotacemi, které obecně patří mezi nejpoužívanější finanční nástroje (v minulosti často medii 
označovány jako nadužívané, tento názor přetrval do současnosti, a to v souvislosti s několika 
politickými kauzami ohledně využívání dotací). Finanční podpora se může uplatňovat rovněž 
okrajově v různých strukturách spolupráce, s cílem rozvíjet žádoucí aktivity, a to z oblasti 
investiční, tak také neinvestiční. V minulosti tyto finanční podpory čerpala ČR například i 
v rámci strukturálních fondů, v současné době však jen v omezené či spíše nulové míře. V této 
oblasti jsou nejzajímavější tzv. krajské dotace, které poskytuje kraj prostřednictvím 
ministerstev. Tyto dotace umožnují kraji poměrně značnou volnost v rozhodování, který 
z uvedených sektorů hodlá ve svém regionu podpořit. Stávají se tak jednou z dalších možností 
pro rozvoj území a samozřejmě rozvoj obcí v daném kraji (Metodická podpora regionálního 
rozvoje, 2019). 

Výše uvedené nastiňuje možnosti, jak obce mohou podpořit svůj rozvoj, a to nejen ve 
finanční oblasti, která je, ač si to mnoho z nás nechce připustit stěžejní při rozhodování, zda 
obce či jiné organizace hodlají pro podporu svého území či obce něco dělat. I přes tyto 
skutečnosti však nelze opomenout lidský faktor, který tvoří myšlenky a nápady, které následný 
rozvoj podporují. Nelze také upozadit dostatečně otevřený a srozumitelný komunikační kanál, 
bez kterého by nefungoval přenos informací ze všech oblastí podpory směrem z centra do 
jednotlivých regionů a obcí, či konkrétních aktérů, v neposlední řadě pak občanů, kteří na 
daném území žijí. Lze říci, že pro oblast podpory a rozvoje jednotlivých obcí byly základní 
kroky již zdolány tedy subsidiarita, dekoncentrace, decentralizace a demokratizace veřejné 
správy. To, jakým způsobem se jednotlivé území a političtí představitelé, ať již na lokální, či 
celostátní úrovni k jednotlivým výzvám postaví je otázkou lidského faktoru a morálního kreditu 
každého jedince. 
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Rozvoj obcí v Moravskoslezském kraji 

Na stránkách Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) je Moravskoslezský kraj (dále 
jen MSK) charakterizován jako jeden z geograficky rozmanitých regionů, objevují se v něm 
nížiny a pahorkatiny, což umožňuje aktivní podporu turistického ruchu. Kraj však leží na 
severovýchodě ČR a tvoří jednu z nejvíce okrajových oblastí. MSK je vymezen okresy – 
Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město a je rozdělen na 22 
správních obvodů do kterých spadá třista obcí (z toho čtyřicet dva měst). Více než polovinu 
území kraje zaujímá zemědělská půda, a dalších více než třicet pět procent tvoří lesní 
pozemky Jeseníků a Beskyd. MSK má bohatou historickou tradici a na jeho území se objevuje 
nespočet památek od kostelů, až po zámecké dvory. Přestože tento kraj byl léta považován 
za jeden z nejhorších z hlediska životního prostředí, od konce devadesátých let se situace v 
kraji postupně zlepšuje (ČSÚ, 2019). 

Obecně lze hovořit o tom, že obce se mají tak dobře, jak aktivní přístup k rozvoji má jejich 
kraj. Z tohoto důvodu jsou výtvářeny také tzv. Regionální akční plány, zveřejněné na webových 
stárnkách jednotlivých krajů. V těchto dokumentech, které jsou označovány jako tzv souhrný 
dokument, je definována představa o potřebách a skutečnosti směřování Evropských 
strukturálních a investičních fondů a národních zdrojů do území kraje (tematicky, územně). 
MSK má ve svém Regionlním akčním plánu (dále jen RAP) definováno osm základních oblastí 
(dopravní, sociální a zaměstnanost, zdravotnictví a IZS, vývoj vzdělání a věda, podnikání, 
kultura a cestovní ruch, životní prostředí a veřejná správa). Každá tato oblast má stanovenou 
aktivitu a dílčí aktivity, které povedou k jejímu naplnění. Zajímavá je oblast veřejné správy, 
která se snaží podporovat hlavně přesnost informací a zvyšování kvality a efektivity ve veřejné 
správě prostřednictvím strateghického řízení a vzdělávání, což je jeden z hlavních nástrojů 
rozvoje. V rozpočtu MSK jsou jasně dané dotační položky, které kraj podporuje pravidelně. Do 
roku 2017 jich kraj uváděl celkem pět, od roku 2018 tedy v podstatě dva roky přibyla dotační 
podpora ještě pro podporu cykloturistiky, což je samozřejmé s ohledem na současnou situaci 
podporující regionální poznávání a mimo jiné také zdravý žívotní styl. V níže uvedené tabulce 
je uveden rozpočet na jednotlivá období od roku 2017 až po současnout. Dřívější rozpočty 
nemá kraj na webových stránkách uveden. Dále je v tabulce znázorněno, kolik z rozpočtu 
plyne na jednotlivé dotační programy ze kterých mohou jednotlivé obce po podání žádosti 
čerpat. Každý dotační program má stanoveny základní zásady pro podání žádosti a jejich 
čerpání. Od roku 2017 nejvýše stoupla částka v oblasti podpory technických aktivit a dotační 
program na podporu cestovního ruchu. Mimo dotační programy podpory však kraj poskytuje 
standartně některé částky, které se v dotačních programech neobjevují. Je to například 
podpora včelařství, která má od roku 2017 konstantní částku 2 000 tis. Kč. Stejně tak je krajem 
podporováno například podpora hospodaření v lesích MSK, podpora akcí celokrajského 
významu, Bez bariér se nám žije snáz, Geopark Megoňky nebo na bicykli k susedom. Tyto 
akce jsou realizovány za podpory kraje, nicméně jsou do nich zapojené také obce, kterých se 
tato akce týká, a  chtějí se jich nějákým způsobem zůčastnit. Díky těmto krokům, je kraj v 
současné době ve velmi dobrém postavení (snižující se zadluženost viz graf č. 1) a poměrně 
dobře se mu daří zlepšit nejen povědomí o něm, ale také předsudky týkající se zažitých 
mediálních stigmat o špatném životním prostředí a ovzduší, díky průmyslovým zónám, které v 
této oblasti byly. Nelze samozřejmě minulé vedení kraje odsoudit za to, že v současné době 
kraj svými aktivitami značně podporuje zlepšení kvality života, než tomu bylo v minulém 
období. Je třeba si uvědomit, že současná situace je jiná než před třemi, a více lety. Stejně 
tak jako se vyvíjí politická situace, která je v současné době často diskutovatelná na poli 
hranice demokracie – tak, jak se objevuje v médiích, a rovněž tak veřejná správa, která ač se 
to mnohým z veřejnosti nezdá, prošla vývojem (od nových technologií přes přístupy ke 
klientům jako je například Otevřený úřad, či společensky odpovědný úřad apod.) (MSK, 2019). 
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Tab. 1: Výdaje vybraných dotačních programů MSK 

Rozpočet MSK 
celkem 

2017  2018  2019  

7 886 430 v tis. Kč 9 352 498 v tis. Kč 
10 284 570 v tis. 

Kč 

Název 
dotačního 
programu 

Částka 
v tis. Kč 

x x x 

DP úprava lyžařských 
a běžeckých tras 
MSK 

3500 3000 3000 

DP podpora 
turistických 
informačních center 

2000 3000 2000 

DP podpora 
cestovního ruchu 

4500 5500 5500 

DP podpora 
technických aktivit 

1000 3000 3000 

DP podpora systému 
destinačního 
managementu 
turistických oblastí 

6000 6000 5425 

DP podpora 
cykloturistiky v MSK 

x 5000 5425 

Zdroj: vlastní zpracování dle MSK 

 

 

 
 

Graf 1: Vývoj zadluženosti MSK kraje  
Zdroj: MSK 

V současné době kraj poskytuje dotace celkem v jedenácti oblastech. Těmi jsou: Sociální 
oblast, Zdravotnictví a podpora zdraví, Prevence rizikového chování, Rozvoj kraje, inovace, 
Cestovní ruch, Kultura, památková péče, Vzdělávání, Sport a volnočasové aktivity, Životní 
prostředí a zemědělství, Kotlíkové dotace, Individuální dotace. Každá tato oblast má pod 
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sebou vyhlášené dotační programy, ty pak v sobě nesou přehled schválených a zamítnutých 
žádostí spolu s uvedeným vyjádřením k žádosti. V současném roce ještě není stanoven 
přehled schválených a zamítnutých dotací pro rok 2020, které jsou podávány v současném 
roce, nicméně pro minulé roky ano, a tuto skutečnost znázorňuje tabulka č. 2. Pro přehlednost 
nejsou podtituly jednotlivých dotačních programů v tabulce uváděny, pouze oblasti podpory. 
Podrobnější analýza by mohla sloužit jako další samostatný příspěvek. 

 

Tab. 2: Přehled poskytnutých dotací 

Název oblasti poskytnuté 
dotace 

2018 2017 

Celkem P Z N Celkem P Z N 

Sociální oblast 965 870 39 56 1183 1007 68 108 

Zdravotnictví a podpora 
zdraví 

48 41 6 1 64 58 3 3 

Prevence rizikového chování 62 47 14 1 97 61 16 20 

Rozvoj kraje, inovace 270 254 9 7 302 201 37 64 

Cestovní ruch 84 60 1 23 85 73 - 12 

Kultura, památková péče 236 118 30 88 328 153 54 161 

Vzdělávání 61 43 5 13 101 61 40 - 

Sport a volnočasové aktivity 450 354 76 20 340 260 74 6 

Životní prostředí a 
zemědělství 

161 126 12 23 114 66 37 11 

Kotlíkové dotace - - - - - - - - 

Individuální dotace - - - - - - - - 

CELKEM 2337 1913 192 232 2614 1940 329 385 

P – přijaté žádosti, Z – zamítnuté žádosti, N – náhradní žádosti 
Zdroj: Vlastní zpracování dle MSK 

 

Z uvedené tabulky je zřejmé, že nejvyšší počet žádostí o poskytnutí podpory je z oblasti 
sociální. Mezi další oblasti, o které je v rámci vyhlášených dotací zájem, patří sport a volný 
čas, rozvoj kraje a samozřejmě kultura. Pro dotační období realizované v roce 2019 bylo 
podáno celkem 2337 žádostí, z toho bylo 1913 vyřízeno kladně, a 192 záporně. O rok dříve 
bylo zpravováno celkem 2614 žádostí a z toho 1940 bylo vyřízeno kladně. Poslední dvě oblasti 
uváděné jako kotlíkové dotace a individuální dotace, nejsou ve sledovaném období vyhlášeny, 
respektive nelze je posoudit, jelikož informace o nich nejsou na příslušných stránkách kraje 
dostupné. U individuálních žádostí je pouze popsán postup, jak má žadatel při podání žádosti 
postupovat. Všechny tyto aktivity mají samozřejmě kromě primárního cíle finanční podpory, i 
cíl sekundární. Tímto cílem je zlepšení kvality života v daném kraji, a to prostřednictvím aktérů, 
kteří o jednotlivé dotace žádají. Jedná se jak o neziskové organizace, právnické i fyzické 
osoby, tak příspěvkové organizace, obce, spolky, univerzity a samotné občany. Každá 
z uvedených žádostí má pro podávajícího zásadní vliv. Podíváme-li se však na počet žádostí 
z pohledu posuzovatele nikoli žadatele, je zřejmé, že počet vyhlášených titulů a podaných 
žádostí je značný. Každá tato žádost, musí být patřičně prozkoumána a vyhodnocena. 
Z tohoto hlediska je pro úředníky pracující na úseku posuzování jednotlivých žádostí značně 
náročné takovému to počtu žádostí věnovat patřičnou pozornost. Zde se tedy objevuje prostor 
pro ty, kteří zastávají negativní názor na výkon úřednické profese ve veřejné správě. Doklady 
o tom, kolik žádostí musí jednotlivý úředníci posoudit, jsou mnohdy jedním z identifikátorů 
náročnosti této profese. Ta sebou samozřejmě nese kromě odborné stránky výkonu svého 
povolání ještě další specifika, které se jednotlivých pracovních pozic ve výkonu veřejné správy 
týkají. Ať už se jedná o odborné zkoušky způsobilosti pro plán dalšího vzdělávání. Málokdo si 
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uvědomuje, že právě úřednická profese může být značně ohrožena syndromem vyhoření, 
kterému přispívá nejen tlak na pracovišti ale také tlak celospolečenský a mediální. Negativní 
informace se šíří rychleji než pozitivní, proto se o úřednících a jejich výkonu píše spíše 
negativně. Žádný z kritiků laické, či odborné veřejnosti si není schopen uvědomit, kolik 
odpovědnosti a povinností si však jednotliví úředníci při výkonu svého povolání nesou. 

Shrnutí:  

Příspěvek si kladl jako primární cíl nastínit, jak rozpočet kraje může ovlivnit rozvoj obcí. 
Je zřejmé, že soustava rozpočtů v ČR je propracovaným systémem, kde jsou jasně stanovená 
pravidla financování i postupu žádostí o ně. Doplňkovou složku v nich mohou hrát různé 
dotace a projekty financované prostřednictvím EU. Jednotlivé kraje o ně mohou žádat a 
samozřejmě je v rámci platných norem čerpat. Jak jsou na tom ale obce? Princip 
dekoncentrace a decentralizace v ČR funguje od roku 1993, kdy postupné tendence vykonávat 
správu co nejblíže k občanovi, vygradovaly v celorepublikový trend subsidiarity a otevřených 
úřadů. V rámci tohoto systému se otevírá prostor pro čerpání finanční podpory pro obce, a to 
z dotačních titulů jednotlivých krajů. Záleží samozřejmě také na velikosti kraje a jeho 
prosperitě. Pro příklad byl v článku vybrán konkrétní kraj a to MSK. Ten vypisuje každoročně 
oblasti podpory a stanovuje možnosti pro rozvoj obcí a dalších subjektů v rámci kraje. 
Z pohledu počtu podaných žádostí je zřejmé, že o oblast podpory tohoto druhu je velký zájem. 
Do jaké míry však z těchto titulů žádají jednotlivé obce je otázkou, pro další zkoumání. V tomto 
ohledu totiž hraje hlavní roli otevřenost vedení a lokálních politických elit v rámci vedení 
jednotlivých obcí. V případě, že představitelé obcí mají jisté limity v rámci strategického řízení, 
může být zřejmé, že nemají zájem, či nejsou vůbec schopni o takovou to finanční podporu 
žádat, přesto, že kraj v tomto ohledu nabízí metodickou podporu. Opačný pohled, který se 
v rámci zpracování článku objevil je pohled úřadu, respektive úředníků k žadatelům. Počet 
žádostí je značný, a proto i náročnost výkonu na tomto postu je velmi náročná, připočítá-li se 
k tomu povinné vzdělávání a další vzdělávání dle zákona o úřednících je zřejmé, že je tato 
profese čím dál více ohrožena syndromem vyhoření. 

Cílem příspěvku bylo poukázat na podporu kraje směrem ke svým obcím. Jedním 
z nástrojů této podpory se jeví rozpočet, nicméně není jediný. Důležité je metodické vedení a 
srozumitelnost podávaných informací a v neposlední řadě, také přístup vedení samotného 
kraje k výkonu svého povolání – „poslání“. Příspěvek využíval především metody analýzy, 
deskripce a komparace vybraných období. Jednotlivá zjištění otevírají prostor pro další 
zkoumání v této problematice, a to ať již z podrobnějšího zkoumání žadatelů, či vypisovaných 
dotačních podtitulů jednotlivého kraje či krajů. 
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Experimentální studie využití dat státní správy pro odhad 
hrubé mzdy na úrovni LAU1  

Experimental Study of the Exploitation of Government Data 
for the Estimation of Gross Wages at the LAU1  

Aleš Kocourek , Jana Šimanová, Jiří Šmída 

Abstrakt:  

Cílem předkládaného článku je ověřit možnost využití datových zdrojů České správy 
sociálního zabezpečení (ČSSZ) pro odhad hrubých mezd na nižší územně-správní jednotky a 
současně provést experimentální odhady hrubých mezd na úrovni LAU1 pro sběr dat v letech 
2015 - 2017. Nejprve je analyzována a srovnávána metodika sběru dat ze zdroje ČSSZ 
s oficiální statistikou hrubých mezd Českého statistického úřadu (ČSÚ). Vlastní pilotní odhady 
statistiky hrubých mezd ČSSZ a oficiální statistiky hrubých mezd pracovištní metodou dle ČSÚ 
v letech 2015 – 2017 jsou testovány na úrovni NUTS3 z hlediska shody středních hodnot a 
rozptylu. Výsledky experimentálních odhadů hrubých mezd na úrovni okresů (LAU1) jsou 
v závěru diskutovány.   

Klíčová slova:  

hrubá mzda, LAU1, experimentální odhady, Česká správa sociálního zabezpečení 

Abstract:  

The aim of this article is to verify the possibility of using data sources of the Czech Social 
Security Administration (CSSA) for estimation of gross wages for lower territorial administrative 
units and at the same time make experimental estimates of gross wages at LAU1 level for data 
collection in 2015 - 2017. First, the methodology of data collection from the CSSA source is 
analyzed and compared with the official gross wage statistics of the Czech Statistical Office 
(CSO). Authors own pilot estimates of CSSA gross wage statistics and official gross wage 
statistics by the CZSO in 2015 - 2017 are tested at the NUTS3 level for the compliance of 
mean values and variance. Results of experimental estimates of gross wages at district level 
(LAU1) are discussed. 

Key words:  

gross wage, LAU1, experimental estimates, Czech Social Security Administration 

Úvod  

Cílem předkládaného článku je ověřit možnost využití datových zdrojů České správy 
sociálního zabezpečení pro odhad průměrných měsíčních hrubých mezd na úrovni LAU1 
(okresy) a současně provést experimentální odhady hrubých mezd na úrovni LAU1 v letech 
2015 - 2017. Ambicí článku je přispět k diskusi o posouzení socio-ekonomické pozice regionů 
a jejich obyvatel na nižších teritoriálních úrovních, jelikož doposud byly odhady průměrných 
hrubých mezd dostupné pouze pro územní jednotky krajů.  Za společenský přínos předkládané 
experimentální studie lze pokládat i rozšíření územně-analytických podkladů pro tvorbu 
regionální strategií. Vytvoření metodiky čistých disponibilních příjmů obyvatelstva na 
detailnější územní úrovni (okres, ORP), jejichž součástí jsou z více jak 60% příjmy ze závislé 
činnosti (ČSÚ, 2019a), je cílem projektu TL01000300 "Využití big data pro vyhodnocení socio-
ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 
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2021+". Aplikačními garanty projektu jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Český statistický 
úřad.  

V praxi v zásadě existuje jen několik málo možností odhadu příjmů na menší oblasti. Buď 
lze odhady modelovat na malé oblasti (např. Small Area Estimation) anebo, pokud jsou 
spolehlivá data dostupná na ještě nižších územních úrovních, lze postupovat metodou bottom 
up, kde naopak dochází k agregaci údajů na větší území.  

V rámci metody Small Area Estimation autoři vytvářejí regresní modely, které vysvětlují 
rozložení příjmů ve velkých oblastech a aplikují je na oblasti malé, subteritoriální. Regresory 
však musí být dostupné jak pro velkou, tak pro odhadovanou malou oblast a musí být ověřena 
jejich statistická významnost. Pro odhad čistého disponibilního důchodu domácností byly 
testovány jako významné ukazatele vzdělanosti populace (primární a univerzitní vzdělání) a 
míru nezaměstnanosti. (Kocourek, Šimanová 2017)  Odhadem příjmů domácností na malé 
oblasti se dále zabývají zejména zahraniční autoři. Jejich odhady jsou založeny na regresních 
analýzách a ekonometrických modelech (Caldwell a kol., 1998), (Fabrizi a kol., 2007), (Fabrizi 
a kol., 2008), (Fabrizi a kol., 2014). Metoda Small Area Estimation je hojně využívaná v 
akademických pracích, nicméně v praxi jsou upřednostňovány přístupy, které se opírají o širší 
datovou základnu, kde sběr dat je opakovaný a spolehlivý.  V tomto ohledu se autoři 
v předkládaném článku pokusili vytěžit interní datové zdroje České správy sociálního 
zabezpečení, která primární data o hrubých mzdách sbírá pro potřeby vyměřování starobních 
důchodů. Databáze skýtá potenciál postupovat metodou bottom up, tj. agregovat detailní 
primární data o hrubých mzdách na menší územní jednotky než jsou NUTS3 (kraje), pro něž 
je statistika hrubých mezd v současné době dostupná. 

Výstupy statistiky průměrných hrubých měsíčních mezd ČSÚ budou srovnávány s 
vlastními odhady na datech zdroje statistiky ELDP (ČSSZ, 2019). Nakonec bude proveden 
experimentální odhad hrubých mezd na teritoriální úrovni LAU1. 

Metodické postupy a zdroje dat 

Opakovaný, celonárodní sběr primárních dat o hrubých mzdách v ČR je v zásadě 
prováděn dvěma institucemi, jsou jimi: 

• Český statistický úřad, kde sběr dat probíhá výkazem zpravodajských jednotek 
(zaměstnavatelů) za celé národní hospodářství podle skutečného místa výkonu 
práce, tj. pracovištní metodou. Výstupy jsou publikovány, strukturální statistiky jsou 
zpracovávány i s využitím následujícího zdroje (Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR). 

• Česká správa sociálního zabezpečení, kde zaměstnavatelé každý měsíc reportují 
Evidenční list důchodového pojištění (dále jen ELDP) za své zaměstnance – 
vyměřovací základ, tj. hrubá mzda je přímo navázána na konkrétní osoby a jejich 
trvalé bydliště. Statistika není veřejně publikována. 

 

Rozdíly v metodice sběru dat z datových zdrojů ČSÚ a ČSSZ 

Oficiální statistiku průměrných hrubých mezd publikuje ČSÚ se čtvrtletní periodicitou, 
přičemž sběr dat je prováděn výkazem od statistických jednotek, tj. zaměstnavatelů v 
národním hospodářství podle skutečného místa výkonu práce, tzv. pracovištní metodou. 
Hrubé mzdy jsou publikovány v regionálním členění pouze za území krajů, údaje za menší 
oblasti nejsou dostupné a zdroj neumožňuje jejich výpočet. Průměrná hrubá měsíční mzda 
představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů připadající na jednoho zaměstnance 
(přepočtený full time equivalent) za měsíc. Do mezd se zahrnují základní mzdy a platy, 
příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní 
pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům 
zúčtovány k výplatě. Nezahrnují se náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní 
neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před 
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snížením o pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky 
daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. 
(ČSÚ, 2019c) 

Oproti tomu data, která poskytují výkazy České správy sociálního zabezpečení, nejsou 
samostatně publikována a slouží k výpočtu důchodu z vyměřovacích základů hrubých mezd 
osob účastných na veřejném důchodovém pojištění. Každý měsíc jsou reportována za 
jednotlivé zaměstnance v rámci tzv. Evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP).  Z 
pohledu možné regionalizace tento datový zdroj umožňuje výstupy až na jednotlivá poštovní 
směrovací čísla trvalého bydliště konkrétních zaměstnanců. Průměrná mzda zaměstnance v 
daném roce z údajů ELDP je vypočtena poměřením s jeho placenou dobou, odečtena je tedy 
doba nemocí a dalších neplacených nepřítomností v práci za daný rok. Vypočtená průměrná 
hrubá měsíční mzda (v Kč) tak co nejpřesněji vypovídá o srovnatelných mzdových úrovních v 
různých zaměstnáních (pracovních místech) při přesně zjištěném objemu placené doby. Takto 
vypočtená průměrná mzda však není a nemůže být shodná s průměrnou mzdou zjišťovanou 
z podnikového výkaznictví ČSÚ, kde je celkový objem mezd bez ostatních osobních nákladů 
poměřován evidenčním počtem zaměstnanců podniku, v němž jsou však zahrnuti i 
zaměstnanci nemocní nebo s neplacenou nepřítomností kratší než 4 týdny. (ČSÚ, 2019c) 

 

Zpracování výstupů ze zdroje ELDP (ČSSZ) 

Vlastní odhady hrubých mezd byly zpracovány metodou prostorové agregace dat 
získaných ze zdroje ELDP. Data byla poskytovatelem nejprve očištěna o duplicity a dále 
agregována na úroveň poštovních směrovacích čísel trvalých bydlišť osob, které hrubé mzdy 
v letech 2015 – 2017 pobíraly.  

Ze souboru byla dále autory odstraněna neexistující poštovní čísla, kde se s největší 
pravděpodobností jedná o chyby v zadávání dat do databáze. Základní soubor dat ELDP 
(ČSSZ, 2019) obsahuje 2 673 poštovních směrovacích čísel a zároveň reprezentuje 97 % 
všech vykázaných hrubých mezd. Ke každému číslu je přiřazena hodnota součtu hrubých 
mezd a počtu dnů důchodového pojištění.  

Data ze zdroje ELDP (ČSSZ, 2019) byla pro lepší přehlednost vizualizována do 
kartogramu (viz Obr. 1). Členění dle PSČ je poměrně detailní, a to především na území 
statutárních měst. Z vizualizace dat je patrné, že rozdíly mezi jednotlivými PSČ budou 
pravděpodobně mnohem vyšší než v krajském i okresním srovnání. 
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Obr. 1: Průměrné hrubé mzdy na základě dat z Evidenčních listů důchodového pojištění dle 
PSČ trvalého bydliště zaměstnance 

Zdroj: vlastní zpracování v ArcGis na základě (ČSSZ, 2019) 

 

Údaje byly dále agregovány na úroveň krajů (NUTS3) a okresů (LAU1) dle převodního 
číselníku České pošty (Česká Pošta, 2019). Suma hrubých mezd byla dále upravena dle počtu 
dnů důchodového pojištění a přepočtena na 1 plný úvazek (Full Time Equivalent) za období 
jednoho měsíce v daném roce. Výstupem jsou tedy měsíční hrubé průměrné mzdy za 
skutečně odpracovanou dobu (tj. kromě období nemoci a neplacené nepřítomnosti kratší než 
4 týdny). 

 

Srovnání výstupů z datových zdrojů ČSÚ a ELDP (ČSSZ) 

V první fázi bylo provedeno srovnání publikovaných dat ČSÚ s vlastními výpočty ze 
zdroje ELDP (ČSSZ, 2019). Cílem bylo ověřit, zda se mezi výsledky neobjevují velké 
(statisticky významné) rozdíly, které není možné vysvětlit např. jiným způsobem sběru dat 
(pracovištní metoda versus trvalé bydliště zaměstnance) nebo jinou evidencí pracovní doby 
(skutečně odpracovaná doba versus evidenční počet zaměstnanců). Srovnání výsledků 
statistiky hrubých mezd ČSÚ a vlastních výpočtů dle dat z ELDP (ČSSZ, 2019) bylo provedeno 
za územní jednotky NUTS3 (kraje), za které jsou data ČSÚ ještě dostupná. Výstupy obou 
statistik jsou uvedeny v Tab. 1. 

Pro validaci statisticky významného vlivu obou přístupů na rozdělení příjmů v regionech 
byl použit Brown-Forsytheův test homogenity rozptylu. Cílem testování tzv. homoskedascity je 
posoudit, zda srovnávané odhady disponují stejným rozptylem, tedy zda jsou jejich rozptyly 
homogenní. Výsledky testu potvrzují, že na 95% hladině významnosti nejsou rozdíly v 
rozložení průměrných hrubých mezd v regionech NUTS3 v porovnání obou odhadů v letech 
2015 – 2017 významné. Zároveň byla otestována i rozdílnost středních hodnot obou odhadů 
v letech 2015 – 2017. Výsledky T-testu potvrzují, že na 95% hladině významnosti nejsou 
rozdíly v úrovni průměrných hrubých mezd v obou datových souborech statisticky významné. 
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Tab. 1: Výsledky odhadu průměrné hrubé měsíční mzdy dle ČSÚ a ELDP (ČSSZ) 
v letech 2015 – 2017, národní průměr a NUTS3  

Odhad hrubých mezd (ČSÚ) Odhad hrubých mezd (ELDP) 

NUTS3/ČR/rok 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Národní průměr 25 497 26 683 28 034 25 275 26 298 28 114 

Hl. m. Praha 33 868 35 236 36 771 34 393 35 701 37 680 

Jihočeský kraj 22 575 23 805 25 001 23 303 24 206 25 939 

Jihomoravský kraj 24 615 25 720 26 985 24 450 25 478 27 183 

Karlovarský kraj 21 294 22 829 24 180 21 689 22 671 24 478 

Královéhradecký kraj 22 998 24 136 25 436 23 344 24 384 26 248 

Liberecký kraj 23 458 24 612 25 803 23 943 24 837 26 677 

Moravskoslezský kraj 23 212 24 248 25 207 23 561 24 260 25 904 

Olomoucký kraj 22 311 23 455 24 523 22 670 23 584 25 327 

Pardubický kraj 22 571 23 675 24 891 22 987 23 958 25 676 

Plzeňský kraj 24 123 25 309 27 067 24 369 25 593 27 569 

Středočeský kraj 25 080 26 394 27 954 28 019 29 166 31 119 

Ústecký kraj 23 092 24 192 25 503 23 266 24 257 25 981 

Vysočina 22 827 24 132 25 412 22 991 24 041 25 749 

Zlínský kraj 22 028 23 097 24 418 22 867 23 781 25 570 

Variační koeficient 0,1197 0,1154 0,1131 0,1225 0,1215 0,1159 

Zdroj: vlastní zpracování na základě (ČSÚ, 2019b), (ČSSZ, 2019) a (Česká pošta, 2019) 

 

S ohledem na výsledky testu rozptylu a rozdílnosti středních hodnot lze zdroj ELDP 
(ČSSZ, 2019) považovat za poměrně spolehlivý pro odhady na úrovni NUTS3. Lze tedy 
pokračovat na nižší úroveň, kde však již srovnávací soubor není k dispozici.   

 

Výsledky experimentálních odhadů ze zdroje ELDP (ČSSZ) na úrovni LAU1 

Výsledky agregace dat ELDP (ČSSZ, 2019) na úroveň LAU1 jsou uvedeny v Tab. 2 a 
vizualizovány na Obr. 2.  

Okresem s nejnižší měsíční průměrnou mzdou je Jeseník (hrubá mzda o 17 % nižší než 
je celorepublikový průměr), následuje Cheb, Prachatice a Bruntál. Dle očekávání byla nejvyšší 
mzda odhadnuta v Praze a zázemí Prahy (Praha-západ, Praha-východ), kde je hrubá mzda 
vyšší o více jak 50 % než průměr České republiky, následuje Mladá Boleslav a dále Brno-
město a Beroun. 

Hodnota variačního koeficientu v letech 2015 – 2017 lehce klesá, což znamená, že 
příjmově chudší regiony v letech ekonomického růstu relativně, ale nikoli dramaticky, dohánějí 
ty příjmově bohatší.     

Nominální hrubé mzdy v letech 2015 – 2017 rostly ve všech okresech České republiky, a 
to v průměru meziročně o 5,7 %, nejvyšší procentuální nárůst byl registrován v okrese Tachov 
(8,2 %), dále v Rychnově nad Kněžnou, Domažlicích a Jeseníku. Naopak nejnižší pak v okrese 
Praha-západ (3,8 %), dále Ostrava-město, Ústí nad Labem a Karviná. 
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Tab. 2: Výsledky odhadu průměrné hrubé měsíční mzdy dle ELDP (ČSSZ) v letech 
2015 – 2017, LAU1 

Kód Název okresu (LAU1) 2015 2016 2017 Kód Název okresu (LAU1) 2015 2016 2017 

CZ0100 Hlavní město Praha 34 393 35 701 37 680 CZ0513 Liberec 24 944 25 808 27 674 

CZ0201 Benešov 24 982 26 167 27 916 CZ0514 Semily 22 951 23 888 25 693 

CZ0202 Beroun 27 014 28 257 30 315 CZ0521 Hradec Králové 25 047 26 028 27 735 

CZ0203 Kladno 26 657 27 904 30 024 CZ0522 Jičín 23 432 24 519 25 973 

CZ0204 Kolín 25 310 26 340 28 275 CZ0523 Náchod 21 614 22 502 24 317 

CZ0205 Kutná Hora 23 273 24 164 25 974 CZ0524 Rychnov nad Kněžnou 23 881 25 239 27 824 

CZ0206 Mělník 26 028 27 149 29 088 CZ0525 Trutnov 22 259 23 270 25 138 

CZ0207 Mladá Boleslav 31 250 32 497 34 878 CZ0531 Chrudim 21 842 22 799 24 495 

CZ0208 Nymburk 25 487 26 412 28 437 CZ0532 Pardubice 24 922 25 829 27 404 

CZ0209 Praha-východ 33 149 34 581 36 394 CZ0533 Svitavy 21 369 22 275 24 002 

CZ020A Praha-západ 35 348 36 377 38 116 CZ0534 Ústí nad Orlicí 22 687 23 784 25 663 

CZ020B Příbram 23 210 24 195 25 936 CZ0631 Havlíčkův Brod 22 756 23 645 25 369 

CZ020C Rakovník 23 926 25 175 26 820 CZ0632 Jihlava 23 859 24 935 26 795 

CZ0311 České Budějovice 25 312 26 239 28 092 CZ0633 Pelhřimov 22 717 24 214 25 699 

CZ0312 Český Krumlov 22 076 22 958 24 816 CZ0634 Třebíč 22 420 23 433 25 075 

CZ0313 Jindřichův Hradec 21 797 22 735 24 506 CZ0635 Žďár nad Sázavou 22 993 23 891 25 634 

CZ0314 Písek 22 849 23 760 25 328 CZ0641 Blansko 22 946 23 950 25 597 

CZ0315 Prachatice 21 069 21 798 23 387 CZ0642 Brno-město 27 692 28 824 30 475 

CZ0316 Strakonice 22 396 23 118 24 724 CZ0643 Brno-venkov 25 395 26 494 28 288 

CZ0317 Tábor 23 185 24 160 25 732 CZ0644 Břeclav 21 922 22 907 24 595 

CZ0321 Domažlice 22 775 23 876 26 104 CZ0645 Hodonín 21 159 22 017 23 717 

CZ0322 Klatovy 21 757 22 702 24 646 CZ0646 Vyškov 22 724 23 622 25 433 

CZ0323 Plzeň-město 26 841 28 169 29 945 CZ0647 Znojmo 21 358 22 198 23 894 

CZ0324 Plzeň-jih 24 242 25 314 27 409 CZ0711 Jeseník 19 662 20 940 22 417 

CZ0325 Plzeň-sever 24 591 25 925 27 683 CZ0712 Olomouc 23 807 24 676 26 434 

CZ0326 Rokycany 24 256 25 167 27 260 CZ0713 Prostějov 21 956 22 827 24 735 

CZ0327 Tachov 22 618 24 133 26 491 CZ0714 Přerov 22 700 23 617 25 260 

CZ0411 Cheb 21 057 22 047 23 850 CZ0715 Šumperk 22 011 22 907 24 597 

CZ0412 Karlovy Vary 21 997 22 969 24 829 CZ0721 Kroměříž 21 974 22 800 24 533 

CZ0413 Sokolov 21 803 22 801 24 495 CZ0722 Uherské Hradiště 22 488 23 384 25 330 

CZ0421 Děčín 21 884 22 784 24 524 CZ0723 Vsetín 22 887 23 755 25 518 

CZ0422 Chomutov 23 322 24 593 26 188 CZ0724 Zlín 23 617 24 620 26 346 

CZ0423 Litoměřice 23 689 24 623 26 510 CZ0801 Bruntál 21 072 21 967 23 461 

CZ0424 Louny 23 339 24 501 26 538 CZ0802 Frýdek-Místek 24 008 24 658 26 377 

CZ0425 Most 23 365 24 424 26 094 CZ0803 Karviná 23 331 23 809 25 546 

CZ0426 Teplice 23 169 24 176 25 777 CZ0804 Nový Jičín 23 817 24 608 26 433 

CZ0427 Ústí nad Labem 24 119 24 789 26 401 CZ0805 Opava 22 822 23 630 25 371 

CZ0511 Česká Lípa 23 554 24 368 26 204 CZ0806 Ostrava-město 24 497 25 252 26 662 

CZ0512 Jablonec nad Nisou 23 392 24 390 26 213 Variační koeficient 0,1152 0,1137 0,1085 

Zdroj:  vlastní výpočty na základě (ČSSZ, 2019) a (Česká pošta, 2019) 
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Obr. 2:Odhad průměrných hrubých mezd na základě dat z ELDP na úroveň LAU1 
Zdroj: vlastní výpočty na základě (ČSSZ, 2019) a (Česká pošta, 2019) 

Shrnutí:  

Cílem předkládaného příspěvku bylo ověřit možnost využití datových zdrojů České správy 
sociálního zabezpečení pro odhad hrubých mezd v nominální výši na úrovni LAU1 (okresy) a 
současně provést experimentální odhady hrubých mezd na úrovni LAU1 pro sběr dat z ELDP 
(ČSSZ, 2019) z let 2015 - 2017. Pilotní výsledky provedené na datech České správy sociálního 
zabezpečení byly nejprve srovnány s výstupy hrubých mezd oficiální statistiky ČSÚ, a to na 
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národní úrovni a úrovni NUTS3. Výsledné odhady byly v rámci sledovaného období podrobeny 
analýze rozptylu. Rozdíly v odhadech nejsou z hlediska rozložení průměrných hrubých 
měsíčních mezd i vzhledem k uvedeným rozdílům ve výkaznictví dat statisticky významné. 
Data ČSSZ dle provedených analýz mohou poskytnout kvalitní základnu pro odhad hrubých 
mezd na úroveň okresů LAU1. 

Odhad hrubých mezd na LAU1 byl proveden metodou agregace dat z ELDP (ČSSZ, 2019) 
dle PSČ na územní úroveň LAU1.  Experimentální odhad prokázal růst mezd ve všech 
okresech LAU1 v letech 2015 – 2017. Rozdíly mezi příjmově slabšími a silnějšími regiony se 
v těchto letech mírně snížily, což může být dáno silnou ekonomickou konjunkturou, která 
výrazněji aktivovala lidské zdroje pobídkou vyšší mzdy v příjmově slabších regionech. 
Výsledky odhadů mohou však být zkresleny také nejednotností trvalého bydliště uvedeného 
v ELDP (ČSSZ, 2019) a místa faktického pobytu/užití důchodu. V rámci posouzení 
významnosti příjmových rozdílů v kontextu životní úrovně regionálních domácností by bylo 
vhodné vzít v potaz také regionální cenové hladiny, které meziregionální disparity v příjmech 
prokazatelně snižují. (Kocourek, Šimanová, 2017), (Kocourek a kol., 2016) 

Tento článek vznikl v rámci řešení projektu s názvem TL01000303 "Využití Big Data pro 
vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií 
regionálního rozvoje 2021+“. Projekt byl podpořen Technologickou agenturou České republiky 
v rámci Programu ÉTA. Autoři článku děkují za spolupráci při získávání dat z ELDP 
odborníkům České správy sociálního zabezpečení, oddělení statistiky a controllingu Ing. Pavlu 
Slováčkovi a Mgr. Tomáši Mikovi.  
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Innovations in the Sense of Production Quality at the Food 
Processing Industry Branch 

Andrea Komínková, Jan Vavřina 

Abstract: 

Innovation activities of business entities are representing an effort for creating a complex utility 
for consumers by respecting needs of economic effectiveness. Food processing industry in the 
Czech Republic has faced changes mainly since the EU entrance. This industry attracts in that 
period not only public expenditures from EU policies for enhancing quality standards, but also 
foreign direct investments. The main assessor of food production quality is considered to be 
the consumers. Currently, there are initiatives driven by the Czech Republics´ authorities 
against dual quality of food production in the EU. Aim of this article is to reveal differences of 
financial performance among food producers, focusing on innovative and non-innovative 
businesses covered in the EU Community Innovation Survey 2016, considering the financial 
performance, measured by Turnover and Value added for production to be a proxy for the 
production quality development as a path of qualitative growth within financial performance of 
food manufacturers. 

Key words:  

Innovations, food processing industry, quality of production, financial performance 

Introduction and Aim 

Management of food production quality in EU member countries is an important part of 
EU policies and it is interconnected with a food security area. The food quality can be at an 
individual enterprise level joint with introduced goals of business activities, i.e. after all with 
system of planning of financial and non-financial indicators (Michalski, 2016). The 
aforementioned financial indicators can be then considered as a quality influencing factors 
covering different stakeholders. Subsequent improving coordination and communication have 
to be also addressed to end consumers (Camargo et al., 2018; Tvinnereim et. al., 2017). 
Accessibility of information services for consumers providing information on food security and 
safety provides opportunity for changing consuming behaviour and it is also influencing the 
supply side at the food market. Consequently, it has to be considered also price sensitivity of 
demand for food among respective consumers segments (Syrovátka, 2011; Hiran et al., 2019). 
EU policies for food quality are primarily focused on securing secure and quality food for 
inhabitants and it is also respecting needs for creating the best conditions for food processing 
industry and involved businesses within EU member countries (European Commission, 2014). 

The main characteristic of the food processing industry in the Czech Republic is its lagging 
behind economic performance in comparison with EU core countries. The reason for this 
situation can be found in the fact that it is prevailingly processed production with a lower utility 
value assessed by consumers’ side and subsequently their awareness and willingness to pay 
for quality guaranteed/certified products (Velčovská a Chiappa, 2015). The food processing 
industry in the context of the food safety and security standards has to be also considered as 
a mutually interconnected system with a broader scope of relations. Every part of this system, 
i. e. farmers, distributors, processors or merchandisers are responsible for the quality 
constitution processes (Matošková, Gálik, 2009). Agri-food chains face a broad range of 
incorporated requirements for food quality, but in fact from the business point of view 
customers are the most important assessors of quality of production (např. Hron, Macák, 
2010). There is recommended to increase innovation activities in the food processing industry 
in order to meet developing requirements for food safety and quality within food processing 
businesses settled in the Czech Republic in the future 2020+ time period (Ministry of 
Agriculture of the Czech Republic, 2018) 



188 

 

Aim of this article is to reveal differences of financial performance among food producers, 
focusing on innovative and non-innovative businesses covered in the EU Community 
Innovation Survey 2016, considering the financial performance, measured by Turnover and 
Value added for production to be a proxy for the production quality development as a path of 
qualitative growth within financial performance of food manufacturers. 

Methods and resources 

The main data resource was the Community Innovations Survey 2016 held by Eurostat 
and the accessible data regarding this survey from the first quarter 2019 via publicly accessible 
database. It was utilised data for innovation activities in EU member and associated countries 
concerning innovation activities in years 2014 and 2016. Indicators Turnover per employee 
and Added value are considered to be a financial proxy for the production quality. The food 
processing industry is then compared with the situation in the whole manufacturing industry. 

 Statistical verification of partial findings is conducted by one sided two sample T-test in 
alternates for equal and unequal variances based on two sample variance F-test. Due to the 
fact of representative type of Community Innovations Survey authors a priori consider the 
values to be normally distributed. Testing procedures were conducted in software Statistica 
13. 

Results 

Profitability of food producers can be seen as a crucial financial factor of their sustainable 
development that is considered to be anchored in an ability of businesses to meet demand of 
consumers for safe and quality foodstuff on the competitive common EU market. There is 
depicted a development of indicators Turnover per Employee and Value added per employee 
in absolute values as a comparison for businesses settled in the Czech Republic and EU 28 
member countries´ sample at Graph 1 within a time period of years 2011 to 2016 and 2017, 
respectively. The data resource is a structural business statistics of Eurostat (©2019) based 
on data collections of National Statistical Institutes among EU member countries. 

 

Graph 1: Turnover per employee and Value added per employee of food 
manufacturers in thousands EUR in the Czech Republic in comparison with EU 28 

member countries´ aggregate within time period of years 2011 to 2017 
Note: Data for EU 28 not available for year 2017 

Source: own processing using data of Eurostat (©2019) 
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It can be stated according to Graph 1 that businesses settled in the Czech Republic are 
lagging behind both at Turnover per employee and Value added per employee. Namely, both 
indicators Turnover per employee and Value added observed among food producers in the 
Czech Republic are reaching about a half of the absolute values observed at EU 28 member 
countries´ aggregate This fact influences negatively the quantitative efficiency side of food 
production and competitiveness of food producers in the Czech Republic, when taking into 
consideration the fact of entering a common EU market with their products. Other empirical 
evidence can be provided via a mutual comparison of indicator Value added per employee to 
Turnover per employee ratio. Results of this ratio are depicted at Graph 2. 

 

Graph 2: Added value to Turnover per employee ratio of food producers in the Czech 
Republic in comparison with EU 28 member countries´ aggregate within time period of 

years 2011 to 2017 
Note: Data for EU 28 not available for year 2017 

Source: own processing using data of Eurostat (©2019) 

 

Indicator Added value to Turnover per employee ratio provides a different insight to the 
previous comparison of food producers settled in the Czech Republic in the profitability area. 
This indicator provides similar results regarding to the ability of food manufacturers to gain 
profitability level based on volume of Turnover. This indicator reveals at maximum about 2 
percentage points differences favouring EU 28 aggregate of food producers in comparison 
with the Czech Republic´s ones and it is even shortening within the observed accessible data 
development in the time series. So, it is revealed that the gross profitability of sales is rather 
similar, when comparing food producers settled in the Czech Republic and EU 28 countries´ 
aggregate. So, this finding is contrasting those results in absolute values of Turnover per 
employee and Added value per employee, when comparing data of producers settled in the 
Czech Republic and EU 28 aggregate. Quality of foodstuffs has to be considered then as an 
influencing factor of food manufacturers ‘profitability, based on these provided results. 
Foodstuffs’ product innovations promoting individual demand increase for concrete products 
has to be regarded as a qualitative expansion path of profitability. Partial analyses of innovative 
development regarding food manufacturing industry were conducted. 

Graph 3 provides a detailed insight into the proportion of turnover per employee between 
business entities reporting innovation and businesses without any reported innovation activity 
in year 2014. The representative Community Innovation Survey is reporting both EU members 
and associated countries, but it is not providing data for all countries (for instance there are 
missing data for Germany in the year 2014). The evidence from year 2014 reveals differences 
among countries concerning to values of turnover per employee. There are on one side 
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countries with slightly high values of turnover per employee such as Belgium or Norway, on 
the other side lagging behind countries including also the Czech Republic. The proportion of 
innovative and non-innovative businesses however does not reveal through provided 
visualisation any overall notable prevail o innovative business results against the non-
innovative ones. 

 

Graph 3: Turnover per employee in year 2014 within respondents of Community 
Innovation Survey - proportion of innovative and non-innovative businesses within 

food manufacturing industry 
Source: own processing using data of Eurostat (©2019) 

 

Graph 4 is covering similarly to the previous graph 3 evidence of turnover per employee 
indicator in comparison of innovative and non-innovative business in the case of year 2016. 
The accessible data are providing evidence for broader group of countries, compared to the 
year 2014. It could be again stated differences in turnover capabilities between traditional food 
producing and exporting countries such as Belgium, Denmark and Italy and newer member 
countries such as the Czech Republic, Slovakia or Poland. There is not again, similarly to the 
year 2014, obvious any notable prevail of turnover per employee for innovative businesses in 
year 2016.  
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Graph 4: Turnover per employee in year 2016 within respondents of Community 
Innovation Survey - proportion of innovative and non-innovative businesses within 

food manufacturing industry 
Source: own processing using data of Eurostat (©2019) 

 

It was conducted a statistical verification of observed turnover per employee in absolute 
values within the food processing industry using T-test for two independent samples in order 
to test the hypothesis that the observed turnovers per employee in innovative businesses are 
significantly higher in comparison with non-innovative businesses.  

 

Tab. 1: Statistical verification of observed Turnover per Employee indicator values 
between innovative and non-innovative businesses in the food processing industry 

Innovation 
activity 

 Year 2014  Year 2016 

Two 
sample 
variance  
F-test  
P-value 

Two 
sample 
T-test - 
P-
value 
(one-
sided) 

Turnover per 
employee - mean 
value 
(th. EUR/employee)  

Two 
sample 
variance  
F-test  
P-value 

Two 
sample 
T-test - 
P-
value 
(one-
sided) 

Turnover per 
employee - mean 
value 
(th. EUR/employee)  

Yes 
0.1664 0.3222 

208.87 
0.1377 0.3314 

243.97 

No 181.98 220.38 
Source: own processing using data of Eurostat (©2019) 

 

Detailed results are provided in Tab. 1. It was revealed to partially summarize the results 
of T-test for food processing industry in Tab. 1 that there are no statistically significantly higher 
values of turnovers per employee when comparing innovative and non-innovative business 
entities both in year 2014 and 2016. It was also conducted analyses of Turnover per employee 
in absolute values within the whole manufacturing industry, mainly for purposes of a broader 
comparison regarding to possible financial effects of innovations (see Tab. 2). 

 

Tab. 2: Statistical verification of observed Turnover per Employee indicator values 
between innovative and non-innovative businesses in the manufacturing industry 

Innovation 
activity 

 Year 2014  Year 2016 

Two 
sample 
variance  
F-test  
P-value 

Two 
sample 
T-test - 
P-
value 
(one-
sided) 

Turnover per 
employee - mean 
value 
(th. EUR/employee)  

Two 
sample 
variance  
F-test  
P-value 

Two 
sample 
T-test - 
P-
value 
(one-
sided) 

Turnover per 
employee - mean 
value 
(th. EUR/employee)  

Yes 
0.1017 0.0076 

235.38 
0.0304 0.0107 

269.28 

No 146.20 176.62 
Source: own processing using data of Eurostat (©2019) 

 

Tab. 2 provides similarly to analysis of observed turnovers per employee for food 
processing industry branch detailed results for the whole manufacturing industry in the covered 
countries within the Community Innovation Survey. Contrarily to the food processing industry 
branch, results show statistically higher values of indicator turnover per employee when 
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comparing innovative and non-innovative business in the whole manufacturing industries in 
both observed years 2014 and 2016. 

 

Discussion and Conclusion 

Innovations are generally considered as a managed change within a respective business 
entity or industry as a whole. Innovation activities are regarded to change general fields such 
a production structure and systems of production to enhance competitiveness of so called 
innovation holders. Aforementioned innovation activities are interconnected with partial 
changes of innovation factors as innovation of product or marketing innovations, technological 
aspects of production, changes of capital and operational assets, changes of raw material 
inputs etc. (Martinovičová a kol. 2019). 

Innovations have to be thus narrowly discussed in the sense of their economic 
effectiveness and efficiency aspects, considering business entities not only in the food 
processing industry. New EU member countries were a focus of foreign direct investments, 
which have driven innovation activities across industries after their EU accession in year 2004 
(Hunya and Reichter, 2011). Abrhám (2014) states that innovation activities based on research 
and development in food processing industries is commonly conducted via clustering initiatives 
of single standing businesses to follow effectiveness and efficiency goals. Direct inclusion of 
customers in the food branch innovation activities are regarded as most required to meet goals 
of effectiveness in this context, covering the qualitative needs of consumers (e. g. Busse and 
Siebert, 2018; Nieuwboer et al. 2016). 

Qualitative aspect of innovation activities within food processing industry can be discussed 
in several areas. One of them is field of objective parameters of innovative products such as 
nutrition value. Other parameters are assessed by consumers via meeting their complex utility 
requirements regarding the specific production. These attributes can be even regarded as 
barrier to a food manufacture (e.g. Ilbery and Maye, 2005). 

Value chains of mass production foodstuff branches emphasize the need for technological 
innovations for sustainable competitiveness (Schmitt et al., 2017). Successful innovation 
processes focused on increasing quality in food processing industry are regarded to be 
assessed in multiple manners, i. e. by complex utility covering financial and also non-financial 
aspects both from the consumer and producer side. Results of conducted analyses employing 
data of Community Innovation Survey 2016 did not prove that innovative business entities gain 
higher turnover per employee in comparison with business without reported innovation 
activities. This fact stresses the need for coordinated approach within area of food production 
quality to enhance a possibility of a qualitative path for economic growth among businesses 
within a lagging behind financial performance. Currently, it covers also incentives of 
government policies on food quality (e.g. initiatives against “dual food quality” in the EU) and 
complex utility development of products, covering developing needs and expectation of 
consumers within the common EU market. Presented outcomes are a partial output of an on-
going research about trends in quality and safety of foodstuffs, focusing on financial 
performance of businesses settled in the Czech Republic. It is intended to involve also aspects 
covering structure of food manufacturing branches and development of business environment 
in the Czech Republic to be the influencing factors of their financial performance. 
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Land use plan as a tool of municipality development: 
analysis of the fulfilment of land use planning 

goals in practice 

Miroslav Kopáček 

Abstract: 

The aim of the study is to verify whether and in what way the individual land use planning goals 
defined in the Czech Republic by the Building Act are fulfilled in practice. The study focuses 
on the environment of municipalities with population ranging from 350 to 449. Based on the 
analysis of interviews with the mayors of individual municipalities, it was found out that land 
use plans really provide conditions for construction and sustainable development of the 
territory. The research proved that the objective of construction is in practice fulfilled in a very 
explicit way, while the objective of sustainable development is also fulfilled, but it is rather 
implicitly used, usually as an integrated part of individual plans. It was also confirmed that land 
use planning is a complex process which in many ways cooperates with various sectoral 
policies. 

Key words: 

land use planning, land use plan, the Building Act, objectives, mayors, small municipalities 

Introduction 

In the Czech Republic, land use and strategic planning is usually carried out, or more 
precisely, it can be implemented at municipal level (Kopáček, 2019). In addition to these two 
types, often separated from one another, there is another, a complementary type of planning, 
which is the landscape planning (Dobrucká, 2018). The objectives of land use planning, which 
are the main subject of this study, are defined in the Czech Republic by Act No. 183/2006 Coll., 
on land use planning and building code, which is abbreviated as the Building Act. This Act 
defines a total of two objectives for land use planning. "Land use planning aims to create the 
preconditions for the construction and sustainable development of a territory, based on a 
balanced relationship between the conditions for a favourable environment, economic 
development and the cohesion of the population of the territory, meeting the needs of the 
present generation without endangering the living conditions of future generations" (Act No. 
183/2006 Coll., § 18, own translation). The objectives defined in this way are of a more general 
nature and consequently they are elaborated in the Building Act by defining individual land use 
planning tasks, which are more specific in their nature, while the total number of defined tasks 
is 15 (Act No. 183/2006 Coll., § 19). The main tool of land use planning in the Czech Republic 
is the land use plan at the lowest (municipal) level. 

The aim of the study is to verify, based on interviews with the mayors of individual 
municipalities and based on their views and their experience, whether: 

• they consider the land use plan as an essential and important tool for the development 
of the municipality, in what respects the land use plan has a unique and irreplaceable 
role, or whether there are areas where land use planning does not interfere in the 
Czech Republic, even if it would be appropriate; 

• the land use plan achieves the realization of land use planning goals and it assesses 
whether the same emphasis is placed on both goals. 

Based on the two research objectives stated above, the following three working 
hypotheses were formulated: 

• mayors perceive the land use plan as a key tool for the development of their 
municipality; 
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• although land use planning is a complex process in the Czech Republic, it does not 
fully cover all areas that are important for the development of the municipality; 

• in practice, there is more emphasis on creation of the prerequisites for the conditions 
for construction on the municipal level in land use planning, than on the objective 
concerning the prerequisites for sustainable development of the territory. 

1st objective of land use planning - to create conditions for construction 

A distinctive feature of territorial governance is the need to politically manage space, with 
planning mechanisms and knowledge providing the key means necessary to achieve this goal 
(Mazza, Bianconi, 2014), including the construction sector. Planning as a general activity is 
the setting of a sequence (phasing) of individual actions that will lead to the set goal or goals 
(Hall, Tewdwr-Jones, 2011). Land use planning is an important activity for the development of 
the municipality, as it is possible to coordinate the individual intentions and interests of 
individual actors, which can often be significantly contradictory and incompatible (Metternicht, 
2018; Wokoun et al., 2011). Overall, it is necessary to find compromises between different 
intentions and interests and to set limits in the area at the level of individual plots (land) in 
terms of their future functional use (Kadeřábková, Peková, 2012), while the land use planning 
process allows various entities to initiate changes regarding the use of individual plots 
(Morphet, 2011). It is always important to reflect the fact that each change can have both 
positive, neutral and negative impacts in different areas (Solecka, Raszka, Krajewski, 2018). 
Very often, the evaluation of land use planning outcomes and results is neglected by experts, 
officials and policy makers, one of the important reasons being the difficult quantification of the 
results of this process (Grădinaru et al., 2017). 

In the course of time, the Czech Republic's membership in the European Union is also 
reflected in land use planning. Although no uniform and clear guidelines are defined by 
the European Union for land use planning, significant aspects affecting land use planning are 
already covered by the European Union's sectoral policies (Asprogerakas, Zachari, 2019). The 
scope of land use planning varies considerably from one country to another, but in almost all 
countries the land use planning system includes three basic functions (OECD, 2001): 

• it provides a long-term or medium-term strategy for territorial development in pursuit 
of common objectives and it includes different perspectives of sectoral policies; 

• it deals with land use and physical development as a separate sector of government 
activity besides transport, environment, etc.; 

• it is an auxiliary tool, thus enabling sectoral policy planning according to different land 
use criteria. 

2nd objective of land use planning - to create conditions for sustainable 
development of the territory 

Land use planning is an activity that should be beneficial and effective in the long term, 
and therefore the principles of sustainable development should be respected. Sustainable 
territorial development strikes a balance between favourable environment, economic 
development and social cohesion, while meeting the needs of the present generation 
and maintaining the same or higher standard for future generations (Rogers, Jalal, Boyd, 
2008). Sustainable development should aim to strike a balance between a natural system 
for which the sustainability of natural resources and a quality environment is essential; 
and human well-being, based on sustainability of living standards and quality of living 
(Yan et al., 2018). In the framework of sustainable land use planning, it is necessary to 
focus on specific problems rather than reinforcing uniformly set up comprehensive frameworks 
and strategies for sustainable planning, which may result in unsustainable results (Genelettia 
et al., 2017). 

Sustainable development is rather a restriction than an objective in relation to land use 
planning in terms of setting the constraints for maintaining land use quality. The concept 
of sustainable development depends on the context, and so it is necessary to emphasize 
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its fulfilment in terms of real outputs within the territory, but also processes where there 
is a need for consensus in the social understanding of how to achieve sustainable 
land use development (Oosterlynck et al. 2011). The sustainability principles need to be 
implemented into the existing planning systems so that the planning principles become 
sustainable by default (Persson, 2013). The sustainability of a plan (or individual projects) 
depends directly on the success of involvement of the local level, in particular on the way local 
actors think they are part of their own plan and not a plan set from a higher level (De Wit, 
Verheye, 2009). 

Research methodology 

From the territorial point of view, the research was carried out in the municipalities 
of the Ústí Region. The research has the nature of a multiple-case study based on interviews 
with mayors of municipalities; as the mayor in small municipalities is usually the main 
competent person who is often the only person with immediate experience with the whole 
process of land use planning and who has detailed knowledge about the land use plan. 
Regarding the methodology, the criteria defining the group of municipalities, in which 
the analysis will be carried out, were first established and then the form of the field research 
itself was defined in detail. 

A total of two selection criteria were defined. The first criterion, which determined 
the inclusion of the municipality in the research, was the population, which was set in the range 
of 350 to 449, as of 31 December 2016. The lower limit was set on the assumption of greater 
probability of an elaborated land use plan and of a mayor who is released for the execution of 
his function. Municipalities with a very small population usually have a mayor who is not 
released for the execution of his function; and their land use plan may be replaced by 
a delimitation of the built-up area. The upper limit has been set to give preference to 
municipalities in which a council is not set up, thus giving a better picture of the mayor's 
position in the land use planning process. The second criterion for the inclusion of 
a municipality in the analysis was the mayor's personal experience with the land use planning 
process, and so the field research was carried out only in the municipalities where the 
municipal council (within their term of office from 2014 to 2018) was solving the formation or 
update of a land use plan. Out of a total of 354 municipalities in the Ústí Region (as of 
31 December 2016), 16 municipalities met the set parameters (Table 1). 

Field research was carried out in the form of individual interviews with mayors of individual 
municipalities. The interview was of a semi-structured type and time limits of interviews ranged 
individually from 20 to 40 minutes. Interviews were held in the municipalities from 7 February 
2018 to 5 March 2018; while contacting mayors or municipal authorities (if there was no direct 
contact to the mayor) with the request for an interview took place at the beginning of 2018. The 
request was carried out firstly by an email request and then, if necessary, by phone. Field 
research was carried out in all municipalities by one interviewer, always by the same person 
to ensure a uniform structure and course of interviews. All respondents were informed in 
advance that all knowledge and information obtained would be analysed anonymously. 
Anonymity was guaranteed by the fact that the interviews were encoded before the analysis 
of the interviews. 
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Table 1: Selection of municipalities in the Ústí Region meeting 
the criteria for the analysis 

Name of the 
municipality 

LAU2 
code 

District 
Population (as 
of 31. 12. 2016) 

Realisation of 
the interview 

Date of the 
interview 

Přestanov 530620 Ústí n. L. 403 yes 9 February 2018 

Trnovany 542407 Litoměřice 384 yes 27 February 2018 

Obora 542580 Louny 424 no - 

Arnoltice 562343 Děčín 402 yes 1 March 2018 

Děčany 564729 Litoměřice 364 yes 27 February 2018 

Doksany 564753 Litoměřice 381 yes 26 February 2018 

Dušníky 564818 Litoměřice 422 no - 

Lukavec 565237 Litoměřice 358 no - 

Ploskovice 565393 Litoměřice 435 yes 7 February 2018 

Židovice 565954 Litoměřice 380 yes 26 February 2018 

Bitozeves 565997 Louny 431 yes 20 February 2018 

Hříškov 566195 Louny 395 no - 

Nepomyšl 566501 Louny 389 no - 

Žiželice 567019 Louny 400 yes 23 February 2018 

Patokryje 567345 Most 446 yes 7 February 2018 

Bořislav 567469 Teplice 391 yes 5 March 2018 

         Source: CZSO 2017; land use plans of the municipalities 

 

Although 16 municipalities met the criteria defined in the Ústí Region in terms of 
methodology, the interview was conducted in 11 of them (Table 1). The interview in 
3 municipalities was not possible due to the unsuccessful contact with the mayor. Furthermore, 
in one municipality the interview was rejected because of the mayor's heavy workload and in 
another municipality the mayor rejected the interview because of his feeling of incompetence 
to the issue as he did not hold the position of mayor since the beginning of the term (2014), 
but only from 2017 (12 months). In terms of municipalities' affiliation to the districts of the Ústí 
Region, 6 of the 7 total were represented in the analysis. Most municipalities (5) were from the 
district of Litoměřice and the only district where no interview took place in any municipality was 
the district of Chomutov. 

Research results 

In total, four questions were analyzed in order to fulfil the research goals set out in 
the introduction, while always trying to categorize the findings from the respondents into logical 
units which characterize the groups of the particular answers. 
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Table 2: Categorization of responses and selected statements of mayors 
on the question: "Do you consider the elaborated land use plan 

as a key tool for your municipality?" 

Category Selected statements of mayors 

Yes 
(6 from 11; 

54,5%) 

“It certainly is, in all areas. Without it, you won't build anything at all; you cannot 
even apply for a road grant, as the first thing you have to answer as an applicant 
is whether or not the road is in the land use plan” (interview 2). 
“We can say yes. Along with the strategic plan of the municipality it certainly is. 
Thanks to the land use plan we are expanding building plots and we can change 
the character of the land” (interview 6). 

No 
(3 from 11; 

27,3%) 

“I do not consider the land use plan as a key tool for the development of 
the municipality … rather, the plan serves to set some necessary priorities” 
(interview 10). 
“… we have a strategic development plan for the municipality that is actually 
based on the land use plan, but I think that the strategic plan is more important” 
(interview 4). 

It is not 
possible 

to say 
(2 from 11; 

18,2%) 

"I see the land use plan as strategic with maps ... it is a plan of what we would 
like, with everything written and drawn up and approved by the competent 
authorities ... it is one of the important documents, but certainly not the most 
important" (interview 7). 
“I don't know… surely it is important to have it and to set some barriers for what 
can and cannot be done. However, it sometimes restricts us …” (interview 11). 
         Source: individual interviews with mayors 

 

The mayors, who answered yes to the above-mentioned question concerning the land use 
plan as a key tool, mostly mention in their answers that the land use plan deals with 
construction issues, both existing and new, in all forms - family houses, buildings for civil 
facilities, technical and transport infrastructure and commercial buildings. Mayors, who have 
expressed their negative opinion on the key role of the land use plan, understand the land use 
plan as a kind of outlook for the future, thanks to which it is possible to define priorities for the 
municipality. A total of two respondents were unable to give a clear answer to the question, 
but the answers show that they consider the land use plan to be a useful tool that is discussed 
and approved, which gives it some seriousness. However, in some respects, if something is 
specified in detail in the land use plan, this may result negatively in time for the municipality, 
as the land use plan does not allow the realization of another plan. 

 

Picture 1: Categorization of answers to the question: “What do you think are the most 
important areas that the land use plan addresses?” 

 
         Source: individual interviews with mayors 
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The mayors mentioned housing construction as the most important area of land use 
planning, mainly in the area of delimitation of new areas. Subsequently, the area 
of the environment proved to be an important area, where it is possible, to a large extent, 
regulate the factors and intentions that can both positively and negatively influence 
the environment. Directions and compensations are just as important as the environment, 
for example, by reducing the development in areas with unstable slopes or excessive 
erosion and also by compensating for future development areas. An important aspect is 
the general direction of development and alignment with the notions of future development 
with the local community. The factor of business, transport and organization of public greenery 
is also important. In minority, respondents also mentioned the definition of land for recreation 
and flood protection measures. 

 

Table 3: Categorization of responses and selected statements of mayors 
to the question: "Are there any areas (problems) that you think the land use 
plan should solve in some way, but it cannot (e.g. there is no support for it 
in the Czech legislation or in the Regional Development Principles, etc.)?" 

Category Selected statements of mayors 

Yes 
(5 from 11; 

45,5%) 

“I think the land use plan does not, in principle, address land alterations and 
water regulation” (interview 7). 
“In the case of buildings of international importance, or essentially publicly 
beneficial buildings, the municipality cannot interfere with these plans … 
unreliable landowners who do not manage them are also a problem” 
(interview 10). 
“There is always something we disagree with in the municipality, but we just 
have to respect it… because it is simply in the Regional Development Principles” 
(interview 6). 
“… there are superior documents that we have to respect in our land use plan” 
(interview 1). 
“… it might be part of the land use plan… in our municipality we´re solving 
problems with the original historical roads that connected the local parts. 
Unfortunately, the land use plan does not currently solve the fact that 
these roads were once municipal and should be municipal even now. It would be 
good if we did not have to ask for them and the state would issue them to us” 
(interview 9). 

No 
(5 from 11; 

45,5%) 

“I have not encountered anything like that. The problem is air, but nobody here 
will probably solve it” (interview 3). 
“I have not encountered such a problem so far” (interview 5). 

It is not 
possible 

to say 
(1 from 11; 

9,1%) 

“I think the land use plan should not solve everything. I think that it should be just 
a basic and not entirely strict document, which could be followed by some further 
clarifying binding studies” (interview 2). 

         Source: individual interviews with mayors 

 

In terms of questioning about land use planning limits at the municipal level, a total of five 
respondents stated that they believe that these limits really exist based on their experience, 
for example in the areas of land alteration, water regulation and historical property relations. 
As the biggest problem that the land use plan cannot solve even if it was appropriate, most 
mayors (three in total) identified the principle of superiority, which stipulates in the Czech land 
use planning that a lower land use planning document must respect and take over the 
intentions from the superior documents. The mayors stated that they are often convinced that 
both the intended project and the actual implementation of a particular project (such as 
relocation of a regional road or construction of a high-speed railway line) do not bring any 



201 

 

positive effects to the municipality. Furthermore, they have to reflect such an intention in the 
land use plan and there is no way of influencing or preventing this intention.   

  

Table 4: Categorization of responses and selected statements of mayors 
on the question: “Do you think the land use plan ensures the sustainable 

development of your municipality? (the municipality is developing in a way which 
in the future means that the quality of life will be higher or at least the same)” 

Category Selected statements of mayors 

Yes 
(7 from 11; 

63,6%) 

“Yes, it certainly ensures the sustainable development of the municipality” 
(interview 7). 
“It is certainly one of the development documents of the municipality, I agree 
with that. Our municipality is developing in a way that in the future cannot mean 
anything negative” (interview 6). 
“Yes, I guess. But conditions change over time, and so the needs of our 
community change. For example, we have now included a new wastewater 
treatment plant in the new land use plan, which we have not had yet, and which 
is currently in need” (interview 8). 

Partially 
(1 from 11; 

9,1%) 

“The land use plan ensures sustainable development only partially, because the 
land use plan of our municipality must follow the superior land use plan of the 
region, which may contain intentions that will not be fully beneficial for our 
municipality” (interview 3). 

No 
(2 from 11; 

18,2%) 

“I would not say that it is a matter of the land use plan. The development here is 
what it is… basically, no matter if there is a land use plan or not, the municipality 
still looks the same” (interview 10). 
“Certainly not, because you have to take care of the development of 
the municipality yourself, this will not be taken care of by the land use plan” 
(interview 5). 

I don´t 
know 

(1 from 11; 
9,1%) 

“It's hard to answer. In our municipality, we are at almost 100% of the building 
capacity of our land from the point of view of development. Therefore, it seems 
that the development will not go anywhere, because there is nowhere to build” 
(interview 11). 
         Source: individual interviews with mayors 

 

Most respondents (seven in total) stated that the land use plan in their opinion ensures 
sustainable development of the municipality, because land use planning is a complex process 
and the land use plan responds to changes that come in time, and so the conditions for the 
inhabitants of municipalities are being prepared for the future. One respondent stated that the 
land use plan ensures sustainable development of the municipality, but not entirely, because 
in certain areas intentions are taken from higher-level documents, which may not fully 
correspond with the municipality's ideas of sustainable development. Two respondents stated 
that the land use plan does not contribute to the sustainable development of the municipality, 
because they perceive development as a natural process that takes place as a result of the 
behaviour and actions of the users of the given territory. One respondent did not express 
himself clearly, because he has his own experience only with the municipality where all the 
areas for construction have already been used up. 

Discussion 

It is evident that the objective of construction is reflected very clearly and explicitly, 
and even through the setting of the land use plan, the municipality largely regulates and thus 
politically manages the development of its territory (Mazza, Bianconi, 2014), while there 
is certain space for setting priorities in time (Hall, Tewdwr-Jones, 2011) and coordinating 
the overall development concept in the land use plan (Kadeřábková, Peková, 2012). 
The sustainable development goal is also being fulfilled, but it is very implicitly used, usually 
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as an integrated part (Persson, 2013) of individual objectives (Genelettia et al., 2017) 
and general development. Although sustainable development may be a constraint for land use 
planning (Oosterlynck et al., 2011), mayors perceive various regulations, for example 
environmental regulations, as necessary to a certain extent, indicating that planning principles 
are predominantly sustainable by default (Persson, 2013), which will ensure a quality 
environment as well as an adequate standard of living and quality housing (Yan et al., 2018). 
Sustainability is also supported by the fact that individual actors in the territory can enter into 
the process and initiate various changes (Morphet, 2011), while the land use plan should also 
find compromises between conflicting interests (Metternicht, 2018). 

Although the mayors pointed out in the interviews that there are areas that cannot 
be addressed by the land use plan, it should be considered that this is a view from 
the lowest level of land use planning, which of course is valuable feedback for higher 
levels, but certain intentions (e.g. major transport and technical infrastructure) need to be 
addressed consistently from a higher, often even central, level and in coordination with relevant 
sectoral policies (OECD, 2001). However, it is always necessary to communicate on individual 
intentions across the floors of the hierarchy, so that the intentions of supra-local significance 
are taken by the municipalities as their own (De Wit, Verheye, 2009). Research has shown that 
municipalities often take them over despite their strong disagreement, and if there was a 
possibility, they would sometimes even eliminate these intentions through their land use plan. 
The question to consider is whether to support the particular elements in the field of land use 
planning, including support through the relevant legislation, or to leave these individual aspects 
unchanged. It would probably be appropriate to first set up suitable evaluation mechanisms for 
this area in the current system settings (Grădinaru et al., 2017). 

Conclusion 

Research has shown that the land use plan is an important tool for municipality 
development. Although not all mayors consider the land use plan as a key tool for 
development, they have always pointed to an area where the land use plan is an important 
tool. As the most important area, the mayor mentioned housing construction, which 
was followed by environmental measures, as well as regulatory options for the development 
of the territory and compensations for the realized projects. In terms of insufficient 
competencies of the land use plan, the mayors most often perceive the principle of superiority, 
which stipulates respect for intentions from a higher land use planning level. The mayors 
consider it problematic that they cannot resist these intentions or at least somehow influence 
and regulate them in the land use plan. It has also been confirmed that land use planning is a 
complex process, and in many ways it cooperates with various sectoral policies. 

The land use planning objective concerning the prerequisites for construction is more 
reflected as it is easier to grasp, and it has direct practical implications. Both objectives 
are reflected equally, but the first objective is more practical, often with shorter manifestations, 
and so respondents and probably also ordinary land users who are not interested in land use 
planning, reflect it more than that the land use plan should also provide prerequisites for 
sustainable development. It is clear from the interviews that the land use plan is considered 
mostly as a tool for construction. In terms of sustainable development, there were no clear and 
explicit intentions in the interviews, but this may be due to the fact that in the application sphere 
(unlike the academic sphere) the term sustainable development is not so reflected and 
experienced, while sustainability manifestations are often long-term (Jalal, Boyd, 2008). 
However, after a more detailed examination of the answers to the questions, it is clear that the 
objective of sustainable development of the area is also reflected, because land use planning 
has set limits in which the further development of the municipality must take place while 
respecting the superior documents and individual sectoral policies. 
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Záujem o podnikanie na Slovensku  

Demand for doing business in the Slovak republic 

Marcela Korenková 

Abstrakt:  

Neodmysliteľnou súčasťou dnešnej spoločnosti je podnikanie. Vstup do podnikania je veľmi 
vážnym a dôležitým rozhodnutím každého z nás. Je potrebné si uvedomiť, že podnikanie 
prináša množstvo výhod, napríklad možnosť dosiahnutia vyšších príjmov, väčšej možnosti 
sebarealizácie, nezávislosť a podobne. Na druhej strane však prináša aj množstvo nevýhod, 
ktoré sú spojené s rizikom podnikania, zodpovednosťou podnikateľa za nedodržanie právnych 
noriem, ktoré s podnikaním súvisia. Za významný faktor rozvoja regiónov sa považuje práve 
aktívna podnikateľská činnosť. Cieľom článku je zistiť na Slovensku na úrovni jednotlivých 
krajov dlhodobý vývoj počtu novo vznikajúcich podnikateľských subjektov, ale aj dlhodobý 
vývoj zaniknutých podnikateľských subjektov (právnických osôb, fyzických osôb - živnosti) 
v rokoch 2012 - 2018. Výsledky naznačujú, že dominanciu v počte vytvorených 
podnikateľských subjektov podnikajúcich formou právnickej osoby má Bratislavský kraj 
a formou živnosti Prešovský kraj. Trenčiansky kraj bol z hľadiska početnosti novozaložených 
živnosti aj firiem podnikajúcich formou právnickej osoby v skúmanom období na tom najhoršie. 

Kľúčové slová:  

podnikanie, kraj, právnické osoby, spoločnosť s ručením obmedzeným, živnosť 

Abstract:  

Doing business is an essential part of today’s society. Starting business is a very serious and 
important decision of each of us. It is necessary to realize that business brings many benefits, 
for example, achievement of higher income, more self-realization, independence, etc. On the 
other hand, it brings many disadvantages that are associated with the risk of business, 
responsibility of the entrepreneur for violation of law related to business. Active business 
activity is an important factor of the development of regions. The aim of this article is to find 
out the level of a long-term development of the number of newly established business entities 
in the individual regions, but also the long-term development of defunct business subjects 
(corporate bodies, self-employed persons) in the years 2012 - 2018. The results indicate, that 
the Bratislava region is dominant in the number of established business entities undertaking in 
the form of corporate bodies and the Prešov region is dominant in the number of self-employed 
persons. The Trenčiansky region was the worst concerning the number of new-established 
businesses of both forms – self-employed persons and corporate entities in the researched 
period. 

Key words:  

Doing business, region, corporate bodies (entities), limited liability company, self-employed 
person 

Úvod  

Regióny sa skladajú z ekonomických subjektov, ktoré stabilizujú či generujú nové 
pracovné miesta, nové príležitosti, pričom majú zásadný vplyv na prosperitu, blahobyt 
a životnú úroveň regiónov (Školudová, 2016). Preto ekonomická aktivita regiónov a následne 
aj celej krajiny je čoraz viac závislá na počte osôb, ktoré sú ochotné sa osamostatniť a zahájiť 
podnikateľskú činnosť (Chmielová, Turečková, 2019). Samotný vstup do podnikania je 
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ovplyvnený faktormi, ktoré vo veľkej miere ovplyvňujú úspech podnikateľskej činnosti. Tie 
môžeme zhrnúť do troch kľúčových oblastí a to (Van Praag, 2005; Osterwalder et al., 2010; 
Zott et al., 2011):  

• osobnosť podnikateľa, jeho predpoklady, osobné vlastnosti a kvalifikácia, 

• prostredie, v ktorom sa podnikanie odohráva, t.j. kvalita podnikateľského prostredia a  

• podnikové činnosti a manažment firmy.  

A práve kvalita podnikateľského prostredia ovplyvňuje nielen chovanie podnikateľov a ich 
rozhodnutie či do podnikania vstúpiť, ale aj ich motiváciu k inováciám a investíciám 
(Šebestová, Palová, Brisudová, 2016). Pri priaznivých podmienkach na podnikanie dochádza 
tak k rozvoju jednotlivých regiónov a súčasne k aktívnemu ovplyvňovaniu trhu práce.  

 Úroveň kvality podnikateľského prostredia vypovedá o vyspelosti ekonomiky krajiny, 
pričom základom podnikania a podnikateľského sektora tak v EÚ ako aj na Slovensku sú malé 
a stredné podniky (Fiľa, Maroš, Hudáková, 2017). Podpora malých a stredných podnikov sa 
už takmer desaťročia považuje za prioritu na úrovni celej EÚ. V mnohých európskych krajinách 
pôsobia agentúry na podporu podnikania, je spracovaný akčný plán pre podnikanie a mnoho 
ďalších iniciatív zameraných na podporu malého a stredného podnikania (Hudáková, Pawera, 
Vojtech, Vrbinčík, 2016). Na podporu zlepšenia podmienok pre malé a stredné podniky sa 
vláda SR orientuje okrem zlepšovania legislatívnych a administratívnych podmienok, 
poskytovaných služieb aj na vytváranie stimulov pre podporu podnikania a súčasne aj 
zvýšenia zamestnanosti (Úrad vlády SR, 2019). Vyžaduje si to systémový prístup, ktorý okrem 
nástrojov aktívnej politiky trhu práce bude využívať aj nástroje hospodárskej, fiškálnej, 
daňovej, vzdelávacej politiky ako aj opatrenia iných politík (Husáková, Ošková, 2011).  Cieľom 
je, aby sa znižovali regionálne disparity, zvyšovala konkurencieschopnosť regiónov a tým aj 
kvalita života (Úrad vlády SR, 2019). 

V dnešnom konkurenčnom prostredí, rýchlosť a početnosť zmien, na ktoré musia podniky 
reflektovať sa stáva nevyhnutným predpokladom pre ich prežitie a úspech na trhu (Blažková, 
Maršálková, 2014). 

Podľa autorov Lukeš et al. (2013) z pohľadu hospodárskej politiky je potrebné vedieť, ako 
sa podnikateľská aktivita v danej krajine vyvíja a v akých oblastiach sa začína podnikať. Tieto 
informácie môžu prispieť k lepšiemu zacieleniu hospodárskej politiky zameranej na podporu 
podnikania.  

Cieľ a metodika 

Cieľom článku je zanalyzovať na Slovensku záujem o podnikanie či už formou právnickej 
osoby alebo fyzickej osoby (v našom prípade živnosti). Článok sa nezaoberá vývojom 
celkového počtu firiem pôsobiacich na Slovensku, ale pomocou analýzy dostupných dát 
z portálu finstat.sk za celé Slovensko aj v jednotlivých krajoch Slovenska bolo našim cieľom 
zistiť dlhodobý vývoj počtu novo vznikajúcich podnikateľských subjektov, ale aj dlhodobý vývoj 
zaniknutých podnikateľských subjektov. Za skúmané obdobie sme si zvolili 7 rokov a to roky 
2012 – 2018, ktoré sme doplnili aj o aktuálne údaje z roku 2019 a to údaje k 18.6.2019.  

Konkrétne sme sa zaoberali: 

• Vývojom počtu vznikov a zánikov firiem podnikajúcich formou právnickej osoby na 
Slovensku a aj v jednotlivých krajoch Slovenska. Do štatistiky počtu vzniknutých a 
zaniknutých firiem sme zahrnuli nasledovné organizačno – právne formy: verejná 
obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, 
akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie (fungujúca od roku 2017), 
družstvo. 

• Podrobnejším vývojom počtu vznikov a zánikov firiem podnikajúcich formou 
spoločnosti s ručením obmedzeným ako najbežnejšej formy podnikania právnických 
osôb. 
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• Vývojom počtu vznikov a zánikov firiem podnikajúcich formou živnosti v jednotlivých 
krajoch Slovenska. 

Výsledky sú spracované v tabuľkovej a pre lepšiu názornosť aj v grafickej podobe 
v grafoch.  

Výsledky a diskusia  

Podnikateľské subjekty sú základnými prvkami hospodárskeho mechanizmu a nositeľmi 
ekonomického, technického a sociálneho rozvoja spoločnosti. Sú určujúcimi činiteľmi rozvoja 
regionálnej a miestnej ekonomiky, udržateľného rozvoja národnej ekonomiky a rastu 
zamestnanosti. Vstup podnikateľských subjektov do trhového ekonomického prostredia však 
naráža na celý rad prekážok a obmedzení (Hudáková, 2011). 

Ako už bolo uvedené, našim cieľom bolo zanalyzovať početnosť vznikov a zánikov 
podnikov na Slovensku. Výsledky za skúmané obdobie rokov 2012 až 2018, ktoré sú doplnené 
aj o posledný dostupný údaj z roku 2019 sú uvedené v nasledovnej tabuľke 1.  

 

Tab. 1: Vývoj v počte vznikov a zánikov firiem (právnických osôb) na Slovensku 
v členení podľa krajov 

Rok 
Kraj* Spolu 

BA TT TN NR ZA BB PO KE 

2012 
vznik 7482 1581 1547 2506 2081 1698 1552 1992 20439 

zánik 2061 400 389 540 430 367 234 385 4806 

2013 
vznik 9044 2299 1965 2892 3059 2381 2481 3133 27254 

zánik 1961 319 392 464 560 532 205 464 4897 

2014 
vznik 4864 1079 1023 1374 1404 1063 1092 1415 13314 

zánik 3089 379 737 536 581 845 478 616 7261 

2015 
vznik 5037 1007 901 1379 1248 1056 999 1189 12816 

zánik 3578 693 847 693 881 885 551 837 8965 

2016 
vznik 7053 1596 1280 2064 1796 1505 1378 1782 18454 

zánik 3659 626 606 774 802 827 620 975 8889 

2017 
vznik 7559 1802 1417 2220 1947 1715 1637 2001 20298 

zánik 3274 550 700 999 876 692 675 1162 8928 

2018 
vznik 7304 1671 1490 2201 2072 1691 1692 2030 20151 

zánik 2051 157 478 667 390 477 377 651 5248 

k 
18.6.2019 

vznik 3030 711 642 976 872 757 740 939 8667 

zánik 604 59 94 435 223 175 204 235 2029 

*BA = Bratislavský kraj, TT = Trnavský kraj, TN = Trenčiansky kraj, NR = Nitriansky kraj, ZA = Žilinský 
kraj, BB = Banskobystrický kraj, PO = Prešovský kraj, KE = Košický kraj 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z finstat.sk 

 

Pre lepšiu názornosť výsledky uvádzame aj v grafickej podobe v nasledovnom grafe 1.  
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Graf 1: Vývoj v počte vznikov a zánikov firiem (právnických osôb) na Slovensku  

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z finstat.sk  

 

Na základe výsledkov uvedených v grafe 1 je možné povedať, že celkový vývoj 
vzniknutých podnikateľských subjektov má kolísavý priebeh. Za pozitívne považujeme, že 
v celom skúmanom období bol počet vzniknutých firiem  väčší ako počet zaniknutých firiem. 
Za celé skúmané obdobie na Slovensku vzniklo 141 393 firiem a zaniklo 51 023 firiem.  

Najväčší nárast počtu vzniknutých firiem bol zaznamenaný v roku 2013, a to konkrétne 
v októbri, krátko pred zmenou spôsobu splatenia požadovaného základného imania. Zmena 
sa týkala toho, že už nebolo možné splatiť základného imanie k rukám správcu vkladu, ale 
bolo potrebné ho poukázať na osobitný účet v banke a banka musela o vložení danej sumy 
vydať potvrdenie. V nasledujúcom roku 2014 došlo vplyvom tejto zmeny k rapídnemu zníženiu 
počtu nových registrácií – takmer o 49 %. Okrem uvedeného dôvodu znížený počet registrácií 
v rokoch 2014 a aj 2015 bol do určitej miery spôsobený zavedením daňových licencií v roku 
2013. Tie predstavovali minimálnu výšku dane, ktoré museli právnické osoby platiť aj 
v prípade, že vykazovali daňovú stratu, ale aj v prípade ak firmy nevyvíjali žiadnu činnosť. 
Práve rok 2014 bol prvým rokom, za ktorý sa platili daňové licencie. V roku 2016 došlo 
k opätovnému nárastu počtu vzniknutých firiem na Slovensku o 44 % a v roku 2017 aj napriek 
zníženiu dani z príjmov právnických osôb z 22 % na 21 %, počet nových podnikateľských 
subjektov vzrástol len o 10 %. V roku 2018 došlo k miernemu poklesu v záujme si založiť 
vlastné podnikanie formou právnickej osoby aj napriek tomu, že v tomto roku nebolo potrebné 
pri založení spoločnosti vkladať základné imanie na účet v banke.  

Počet zaniknutých firiem svoje maximum dosiahol v rokoch 2015 - 2017, ale výrazný skok 
v zániku firiem nastal už v roku 2014, v ktorom sa počet zvýšil o 48 %. Dôvodom boli 
pravdepodobne zavedené „daňové licencie“ v roku 2013. Najpočetnejším rokom z hľadiska 
počtu zánikov bol v sledovanom období rok 2015, v ktorom zaniklo 8965 firiem. Výrazný pokles 
zánikov firiem nastal v roku 2018 aj napriek zvyšujúcim sa nákladom firiem na oblasť týkajúcu 
sa sociálneho balíčka (radikálne o 10,34 % zvýšená minimálna mzda, príplatky za prácu 
v noci, cez sviatok a víkend) a tiež prísnejšiu ochranu osobných údajov.  

 

Následne uvádzame ako sa situácia v početnosti vznikov a zánikov firiem (právnických 
osôb) vyvíjala v jednotlivých krajoch Slovenska. Výsledky sú uvedené v grafoch 2 a 3. 
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Graf 2: Vznik firiem (PO) v jednotlivých krajoch Slovenska  
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z finstat.sk  

 

Do roku 2013 počet nových firiem vo všetkých krajoch Slovenska postupne rástol až 
dosiahol svoje maximum nášho skúmaného obdobia, kedy podnikateľské subjekty ešte 
nemuseli vložiť základné imanie do banky (do konca novembra) a tiež pred zavedením 
daňových licencií. Po prudkom náraste počtu nových registrácii podnikateľských subjektov 
v roku 2013 záujem o podnikanie vo všetkých krajoch Slovenska v rokoch 2014 a 2015 klesol, 
s výnimkou Bratislavského kraja, v ktorom nastal mierny nárast (o necelé 4 %) v roku 2015 
v porovnaní s rokom 2014. V rokoch 2016 a 2017 došlo k opätovnému nárastu počtu 
vzniknutých subjektov vo všetkých krajoch Slovenska. V roku 2018 tento trend pokračoval 
s výnimkou Bratislavského, Trnavského, Banskobystrického a Nitrianskeho kraja, v ktorých 
počet vzniknutých podnikateľských subjektov v roku 2018 bol nižší ako v roku 2017.  

Najviac nových podnikateľských subjektov bolo zaznamenaných v Bratislavskom kraji a to 
vo všetkých skúmaných rokoch. Druhým najpočetnejším krajom bol Nitriansky kraj s počtom 
nových firiem za celé obdobie skúmania 15 612 firiem. Tretím najpočetnejším krajom bol 
Košický kraj, v ktorom za celé skúmané obdobie vzniklo 14 481 firiem. Najmenší záujem 
o podnikanie bol v Trenčianskom kraji a to vo všetkých skúmaných rokoch.   

Záujem o podnikanie na Slovensku vo všetkých krajoch počas nášho skúmaného obdobia 
má kolísavý priebeh. Za pozitívne považujeme, že v menej rozvinutých krajoch ako 
Prešovskom, Košickom, Trenčianskom a Žilinskom od roku 2015 dochádza každoročne 
k zvyšovaniu počtu vzniknutých firiem.  
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Graf 3: Zánik firiem (PO) v jednotlivých krajoch na Slovensku  
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z finstat.sk  

 

Najväčší počet zánikov firiem v celom skúmanom období bolo zaznamenaných 
v Bratislavskom kraji, v ktorom celkovo zaniklo 20 277 firiem, potom Košickom (5325 firiem) 
a Nitrianskom kraji (5108 firiem). Najmenší počet zánikov bol zaznamenaný v Trnavskom 
(3183 firiem) a Prešovskom kraji (3344 firiem) za celé skúmané obdobie.  

Bez ohľadu na rok 2019 najmenej zánikov bolo zaznamenaných v roku 2012 (4806 firiem). 
Najviac zánikov firiem bolo zaznamenaných v roku 2015 (8965 firiem) hlavne v Bratislavskom, 
Banskobystrickom a Žilinskom kraji a tiež v roku 2017 (8928 firiem) hlavne v Bratislavskom, 
Košickom a Nitrianskom kraji.  

Košický kraj bol jediným krajom, v ktorom v skúmanom období každoročne dochádzalo 
k zvyšovaniu počtu zánikov firiem až do roku 2017, čo možno vnímať negatívne. Avšak v roku 
2018 nastal prudký pokles zánikov v tomto kraji až o 56 %. V Prešovskom a Nitrianskom kraji 
od roku 2013 až do roku 2017 dochádzalo každoročne k zvyšovaniu počtu zánikov firiem. 
V Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji k zvyšovaniu počtu zánikov dochádzalo 
v rokoch 2012 až 2015 a v Trnavskom kraji až od roku 2013 a následne dochádzalo k poklesu 
počtu zánikov, avšak v Žilinskom a Trenčianskom kraji s kolísavým priebehom. 
V Bratislavskom kraji k nárastu zánikov firiem dochádzalo od roku 2013 až do roku 2016 
a následne dochádza až do súčasnosti k poklesu počtu zánikov firiem.  

Pozitívne je možné vnímať fakt, že od roku 2017 vo všetkých krajoch Slovenska dochádza 
k znižovaniu počtu zánikov firiem. Ako už bolo uvedené najväčší pokles nastal v Košickom 
kraji.  

 

Na základe získaných údajov z portálu finstat.sk najpočetnejšou organizačno-právnou 
formou podnikania v podmienkach Slovenska je po živnosti spoločnosť s ručením 
obmedzeným ako uvádzame v tabuľke 2. Z uvedeného dôvodu sa následne budeme bližšie 
zaoberať vývojom počtu vznikov a zánikov práve tejto organizačno-právnej formy podnikania. 
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Počty jednoduchých spoločností na akcie, ktoré podľa Obchodného zákonníka bolo možné 
založiť až v roku 2017 sa v dnešnej dobe pohybuje približne na úrovni komanditnej spoločnosti 
a družstva. Z uvedeného dôvodu treťou najčastejšou organizačno-právnou formou podnikania 
je v celom skúmanom období po živnostiach a s.r.o. akciová spoločnosť. Najmenší záujem je 
o založenie si verejnej obchodnej spoločnosti.  

 

Tab. 2: Vývoj v počte vznikov a zánikov jednotlivých organizačno-právnych foriem 
podnikania na Slovensku 

Org. – právna 
forma 

podnikania*  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

k 
18.6.20

19 

Ž + 
SZČO 

vznik 28 256 31 976 29 942 32 464 33 580 41 279 42 036 21 741 

zánik 37688 51085 39151 37779 38804 37263 44665 25270 

v.o.s. vznik 5 14 14 21 11 66 11 3 

zánik 29 38 50 49 49 47 36 18 

k.s. vznik 163 194 193 67 78 74 67 20 

zánik 28 15 17 58 55 53 48 21 

s.r.o. vznik 19 972 26 751 12 900 12 455 18 089 19 826 19 738 8 526 

zánik 4399 4516 6901 8493 8424 8571 4926 1882 

a.s. vznik 269 247 173 222 216 208 189 72 

zánik 288 272 219 282 292 202 198 83 

j.s.a vznik 0 0 0 0 0 56 66 19 

zánik 0 0 0 0 0 0 0 0 

D vznik 32 51 34 51 60 68 80 27 

zánik 80 76 81 91 75 62 48 25 

*Ž+SZČO = živnosť + samostatne zárobkovo činná osoba, v.o.s.= verejná obchodná spoločnosť, k.s. = 
komanditná spoločnosť, s.r.o. = spoločnosť s ručením obmedzeným, a.s. = akciová spoločnosť, j.s.a = 
jednoduchá spoločnosť na akcie, D = družstvo 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z finstat.sk 

 

 

Pre lepšiu názornosť vývoj v počte vznikov a zánikov spoločnosti s ručením obmedzeným 
uvádzame v nasledovnom grafe 4.  
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Graf 4: Vývoj v počte vznikov a zánikov s.r.o. na Slovensku  
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z finstat.sk  

 

Ako vidno na grafe 4 najviac s.r.o. vzniklo v roku 2013, avšak následný rok 2014 bol rokom 
kedy aj prudko narástol počet zaniknutých s.r.o. To, ako už bolo vyššie uvedené, bolo 
spôsobené pravdepodobne zavedenými „daňovými licenciami“ v roku 2013 a tiež legislatívnou 
úpravou, ktorá nadobudla účinnosť 1.12.2013 a týkala sa nutnosti splatiť základné imanie na 
účet v banke. Podnikatelia začali do decembra vo veľkom registrovať svoje spoločnosti, 
v dôsledku čoho došlo v roku 2014 k rapídnemu poklesu počtu registrácií nových s.r.o. o 48 
%. Po miernom poklese počtu vzniknutých s.r.o. v roku 2015 sa počet s.r.o. začal zvyšovať do 
roku 2017. Najväčší počet zaniknutých s.r.o. bolo v skúmanom období zaznamenaných v roku 
2017 aj napriek zníženej dani z príjmov PO z 22 % na 21 %. V roku 2018 boli daňové licencie 
zrušené. To môže byť aj dôvodom, prečo nastal aj výrazný pokles (o 57 %) v počte zaniknutých 
s.r.o..  

 

Ako už bolo vyššie uvedené, v podmienkach Slovenska najčastejšie využívanou formou 
vstupu do podnikania je forma živnosti. Z uvedeného dôvodu sa budeme nasledovne zaoberať 
vývojom počtu vzniknutých a zaniknutých živností, ktoré uvádzame na nasledovnom grafe 5. 
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Graf 5: Vývoj v počte vznikov a zánikov živnosti na Slovensku  
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z finstat.sk  

 

Živnostenské podnikanie je stále najobľúbenejšou právnou formou slovenských 
podnikateľov. Na základe výsledkov je možné povedať, že počet novo založených živnosti za 
posledné roky každoročne stúpal, s výnimkou roku 2014, kedy nastal mierny pokles, po ktorom 
ale znovu nastalo oživenie, pretrvávajúce do roku 2018, pričom je predpoklad, že aj v roku 
2019 dôjde k zvýšeniu počtu živnosti. V roku 2017 vzniklo až 41 272 nových živnosti, čo 
predstavuje v porovnaní s predchádzajúcim rokom nárast o 22,94 %. Tento nárast bol do 
značnej miery spôsobený avizovaným zvýšením sumy paušálnych výdavkov, ktoré si môžu 
živnostníci uplatniť (zo 40 % z úhrnu príjmov na 60 % spolu so zvýšením ročného limitu z 5 040 
na 20 000 € (od 2018). Rok 2017 je za skúmané obdobie jediným rokom kedy počet 
vzniknutých živnosti prevyšuje počet zaniknutých živnosti. Rok 2018 je rekordným rokom 
v počte vzniknutých živnosti, ale aj rokom, kedy bol aj vysoký počet zaniknutých živnosti spolu 
s rokom 2013. V roku 2013 došlo k výraznému zvýšeniu zániku počtu živnostníkov (o 35 %), 
čo bolo pravdepodobne spôsobené rastom odvodového zaťaženia v roku 2013. V rokoch 2014 
a 2015 počet zánikov výrazne klesal. V roku 2016 došlo k opätovnému zvýšeniu počtu zánikov 
a v roku 2017 počet zánikov znovu klesol predovšetkým v dôsledku zvýšenia percentuálnej 
sadzby paušálnych výdavkov a tiež zvýšením ročného limitu sumy paušálnych výdavkov, ako 
už bolo vyššie uvedené. Vyšší počet zánikov živnosti môže súvisieť aj so zmenou organizačno-
právnej formy podnikania u mnohých živnostníkov. Mnohí živnostníci v prvom roku podnikania, 
kedy nemusia platiť odvody do Sociálnej poisťovne, po roku fungovania menia svoju právnu 
formu väčšinou na s.r.o.  

 

Vývoj v počte vznikov a zánikov živnosti v jednotlivých krajoch Slovenska za skúmané 
obdobie uvádzame v tabuľke 3.  
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Tab. 3: Vývoj v počte vznikov a zánikov živnosti v jednotlivých krajoch Slovenska 

Rok 
Kraj* Spolu 

BA TT TN NR ZA BB PO KE 

2012 
vznik 3795 2774 2894 3789 4026 3145 4510 3316 28249 

zánik 5104 3944 4310 4680 5395 4661 5473 4113 37680 

2013 
vznik 4470 3944 3289 4141 4459 3734 4854 3812 32703 

zánik 7204 5477 5835 5932 7464 5905 7661 5596 51074 

2014 
vznik 4031 3205 3052 4095 4280 3458 4521 3462 31104 

zánik 5371 4337 4486 4874 5555 4582 5599 4340 39144 

2015 
vznik 4426 3389 3180 4653 4625 3535 4990 3656 32454 

zánik 5119 4088 4105 4636 5619 4476 5534 4194 37771 

2016 
vznik 4554 3375 3238 4789 4916 3648 5285 3765 33570 

zánik 5298 4150 4207 4921 5630 4545 5669 4361 38781 

2017 
vznik 5749 4083 4008 5677 5638 4496 6664 4957 41272 

zánik 5026 3915 3764 4935 5308 4371 5681 4250 37250 

2018 
vznik 6253 4315 3906 5794 5921 4343 6795 4704 42031 

zánik 5903 4352 4541 5905 6418 5286 7010 5244 44659 

k 
18.6.2019 

vznik 3157 2224 2068 2976 2947 2179 3630 2558 21739 

zánik 2931 2548 2466 3384 3581 3130 4278 2951 25269 

*BA = Bratislavský kraj, TT = Trnavský kraj, TN = Trenčiansky kraj, NR = Nitriansky kraj, ZA = Žilinský 
kraj, BB = Banskobystrický kraj, PO = Prešovský kraj, KE = Košický kraj 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z finstat.sk 

 

Pre lepšiu názornosť, vývoj v počte vznikov a zánikov živnosti v jednotlivých krajoch 
Slovenska, uvádzame v nasledovných grafoch 6 a 7.  

 

Graf 6: Vývoj počtu vznikov živnosti v jednotlivých krajoch Slovenska  
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z finstat.sk  
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Na základe výsledkov uvedených v grafe 6 je možné povedať, že najväčší počet 
živnostníkov vzniklo za sledované obdobie v Prešovskom kraji (41249 živnostníkov), 
Bratislavskom (36435 živnostníkov) a Žilinskom kraji (36812 živnostníkov) a najmenší počet 
v Trenčianskom kraji (25635 živnostníkov). 

V roku 2013 stúpol záujem o podnikanie vo forme živnosti vo všetkých krajoch Slovenska, 
ale naopak rok 2014 bol vo všetkých krajoch poznačený znížením záujmu o podnikanie formou 
živnosti. Následne sa záujem o podnikanie formou živnosti vo všetkých krajoch Slovenska 
začal zvyšovať. V Trenčianskom, Banskobystrickom a Košickom kraji nastal v roku 2018 
mierny pokles v počte novovzniknutých živnosti. V Trnavskom kraji nastalo len zanedbateľné 
zníženie počtu novovzniknutých živnosti v roku 2016.  

 

Situácia v počte zánikov živnosti mala kolísavý priebeh, ako uvádzame na grafe 7. Tak, 
ako v počte vznikov živnosti bol rok 2013 pozitívny, v počte zánikov živnosti tento rok nie je 
možné považovať za pozitívny. V tomto roku totiž došlo vo všetkých krajoch Slovenska 
k najväčšiemu rušeniu živnosti zo strany podnikateľov, pričom celkovo bolo zrušených 51074 
živnosti čo predstavuje zvýšenie o 36 % (najviac živnosti bolo zrušených v Prešovskom 
a Bratislavskom kraji). Podobná situácia nastala znovu v roku 2018, v ktorom bolo celkovo 
zrušených 44659 živnosti, t.j. počet sa zvýšil o 20 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. 
V tomto roku najviac živnostníkov zrušilo svoju činnosť v Prešovskom a Žilinskom kraji. Za 
celé skúmané obdobie najviac živnosti bolo zrušených v Prešovskom, Žilinskom 
a Bratislavskom kraji.  

 

 

Graf 7: Vývoj počtu zánikov živnosti v jednotlivých krajoch Slovenska  
Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov z finstat.sk  
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Záver 

Každý, kto sa rozhoduje, či začať podnikať, musí zvažovať všetky svoje možnosti 
a myslieť aj na budúcnosť. Pre správne rozhodnutie je dôležité byť informovaný o všetkých 
právach, povinnostiach a obmedzeniach, ktoré z podnikania vyplývajú. So začiatkom 
podnikania sú spojené rozhodnutia súvisiace so zámerom podnikania, voľby organizačno-
právnej formy podnikania, tiež rozhodnutia o tom, kde podnikanie umiestniť a čím ho vybaviť, 
do akej miery použiť cudzí kapitál, teda aká bude miera zadlženia a akým spôsobom naložiť 
s hospodárskym výsledkom.  

Mnohých ľudí na podnikaní láka skutočnosť, že budú mať možnosť slobodne rozhodovať 
o svojom pracovnom a voľnom čase, presadzovať svoje vlastné nápady a tým aj možnosť 
dosiahnuť úspech. Mnohí pod podnikaním zase vidia možnosť väčšieho zárobku a tým aj 
lepšieho zabezpečenia do dôchodku a tiež lepšieho zabezpečenia svojich potomkov. Avšak 
nie každý má predpoklady, aby sa stal úspešným podnikateľom. Nie každý totiž disponuje 
potrebnými podnikateľskými vedomosťami, zručnosťami, schopnosťami a osobnostnými 
predpokladmi. Hovorí sa, že podnikateľom by mal byť človek, ktorého priťahuje riziko a tiež 
nové veci. Tí, ktorí majú skôr radi istotu a pokojnejší život, by si mali poriadne premyslieť vstup 
do podnikania.  

V praxi sa hovorí, že ľudia na Slovensku v posledných rokoch strácajú chuť podnikať 
hlavne kvôli nie práve najpriaznivejším podmienkam na podnikanie a neustále zvyšujúcej sa 
byrokracii a nákladom súvisiacich s prevádzkou podnikov.  

Výsledky však naznačujú pravý opak. Na základe výsledkov je možné povedať, že záujem 
o podnikanie na Slovensku formou živnosti sa každoročne zvyšuje a spoločnosti s ručením 
obmedzeným ako najbežnejšej organizačno-právnej formy podnikania právnických osôb sa od 
roku 2015 tiež zvyšuje, ale v roku 2018 došlo k miernemu poklesu.  

Za negatívum považujeme, že aj napriek vysokému záujmu obyvateľov Slovenska vstúpiť 
do podnikania či už formou fyzickej osoby alebo právnickej osoby, je aj tak pomerne vysoký 
počet zánikov firiem či už napríklad živnostníkov alebo s.r.o.. Týka sa to ale aj iných 
organizačno-právnych foriem.  

V súvislosti so situáciou v jednotlivých krajoch Slovenska by bolo potrebné sa vo väčšej 
miere zamerať na podporu podnikania aj menej rozvinutých regiónov ako napr. 
Trenčianskeho, Trnavského a Banskobystrického kraja. Za celé skúmané obdobie bolo najviac 
firiem podnikajúcich formou právnickej osoby založených v Bratislavskom kraji, ale najviac 
živnosti bolo založených v Prešovskom kraji. Trenčiansky kraj bol z hľadiska početnosti 
novozaložených živnosti aj firiem podnikajúcich formou právnickej osoby na tom najhoršie.  

Aj keď sa stále hovorí o zlepšujúcich sa podmienkach na podnikanie, podnikatelia sa stále 
sťažujú na každoročne pribúdajúce povinnosti a zvyšujúce sa náklady na bežný chod 
podnikov. Ako príklady je možné uviesť napr. mzdovú oblasť (napr. radikálne sa zvyšujúca 
minimálna mzda, zvyšovanie sa príplatkov za prácu v noci, cez víkend, sviatok), v roku 2018 
výrazne prispelo k zvýšeniu nákladov a aj fungovania firiem prísnejšia ochrana osobných 
údajov a v roku 2019 aj zavedené rekreačné poukazy, elektronické prepojenie registračných 
pokladníc na Finančnú správu SR či povinnosť nahlasovať každé jedno voľné pracovné miesto 
Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a podobne. Neustále pribúdajúce povinnosti a zvyšujúce 
sa náklady často krát mnohých podnikateľov odrádzajú od pokračovania v podnikaní, ale aj 
v zakladaní si vlastných podnikov.  

Malé a stredné podniky sa v súčasnosti považujú za hlavný prvok revitalizujúcej sa 
ekonomiky. Sú na trhu najpružnejšie, sú zdrojom inovácií a technologického pokroku a veľkou 
mierou sa podieľajú na tvorbe pracovných miest. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby 
neustále dochádzalo k podpore malého a stredného podnikania na Slovensku. Okrem 
legislatívnych faktorov je to možné docieliť aj väčšou informovanosťou ľudí o právach 
a povinnostiach podnikateľských subjektov a tiež neustálym zlepšovaním podmienok pri 
získavaní finančných prostriedkov z cudzích zdrojov.  
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Etické kodexy v pojišťovnictví v ČR  

Codes of Conduct in Insurance Industry in Czech Republic  

Jiří Nesiba, Renata Kosíková 

Abstrakt:  

 Příspěvek se zabývá problematikou etiky a implementace etického kodexu 
v pojišťovacím oboru v ČR, jejímž cílem je objasnění implementace tohoto kodexu a efektivita 
jeho využívání v praxi. Dosažení cíle doprovázelo zpracovaní literární rešerše a výzkumná 
část skládající se ze tří metod. Z kvantitativního šetření, které se vztahovalo na členské 
pojišťovny České asociace pojišťoven a na pojišťovací zprostředkovatele, členy České 
asociace společností finančního poradenství a zprostředkování. Dále z kvalitativního 
průzkumu, jehož se zúčastnili pracovníci z oboru, kteří zastávají vyšší pracovní pozice. Třetí 
metoda tvořila komparaci etických kodexů, již zmíněných asociací. Výsledky ukazují 
neuspokojivou úroveň implementace etického kodexu v pojišťovnictví a jeho nedostatečnou 
efektivitu v rámci jednotlivých společností. V práci byla navržena patřičná opatření, která by 
tento problém mohla do budoucna pozitivně ovlivnit. 

 

 

     Klíčová slova: 

Etický kodex, business ethics, etika v pojišťovnictví  

 

Abstract:  

This contribution refers about ethics and implementation of ethical code in the insurance 
industry in the Czech Republic, which aim is to clarify the implementation of this code and the 
effectiveness of its use in practice. The achievement of the objective was accompanied by the 
elaboration of a literature search and a research part consisting of three methods. From the 
quantitative survey that applied to member insurance companies of the Czech Insurance 
Association and to insurance intermediaries, members of the Czech Association of Financial 
Advisory and Mediation Companies. In addition, a qualitative survey was filled by managers 
from the field who hold higher positions. The third method was a comparison of ethical codes 
of the aforementioned associations. The results show an unsatisfactory level of implementation 
of the ethical code in Insurance industry and its lack of efficiency within individual companies. 
The thesis proposes appropriate measures that could positively influence this problem in the 
future. 

 

Key words:  

Code of Ethics, Business Ethics, Insurance Ethics  

 

 

 

1. Úvod 

 

Cílem práce je zmapování nejdůležitějších aspektů při implementaci etického kodexu v české 
pojišťovací společnosti, jeho efektivita v rámci provozování pojišťovací činnosti a zjištění 
výhod a rizik této implementace, na jejichž základě lze stanovit doporučení. Na základě 
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zjištěných fakt (empirickou a analytickou metodou) mohou výstupy práce sloužit pojišťovacím 
subjektům jako zdroj informací a doporučení, jež by jejich společnosti prospěla. Výzkum se tak 
soustředí na dílčí aspekt managementu CSR (Corporate Social Responsibility) v oblasti 
pojišťovnictví v ČR, kde se v této oblasti začíná postupně formovat nový způsob řízení, 
založený na etických nástrojích jako záruky dodržování etických norem (Dudáčková, 2009; 
Dudáčková, 2012). Přístup Integrity managementu (CSR managementu) jako součást 
business ethics je standartním nástrojem pojišťovnictví v mezinárodním prostředí (Guricová, 
2008). S tím jak se tento trend adaptuje na české podmínky, nastává potřeba výzkumu v této 
oblasti v rámci České republiky (Putnová, Seknička, 2016). 

  

2. Metodika 

 

Výzkum byl proveden pomocí kvantitativního šetření, kterého se zúčastnily společnosti 
spadající pod Českou asociaci pojišťoven a Českou asociaci společností finančního 
zprostředkování a poradenství. Výzkumný vzorek tvořilo 49 respondentů (členů asociací) 
z nichž odpovědělo 21. Jednotlivé kodexy výzkumných asociací byly blíže zanalyzovány. Byly 
využity informace spojené s kodexem etiky, které byly poskytnuty příslušnými osobami 
zastávající hlavní roli v řešení etických dilemat v rámci příslušné asociace a podílely se i na 
sestavení etického kodexu. Etické kodexy byly následně porovnány na základě jejich obsahu. 

 

3. Etika a etické kodexy  

 

Business etika, ve které jsou vztahy mezi lidmi zakotveny, je souhrn norem, které tvoří 
lidskou společnost z pohledu profesní sféry (Špaček, 2013, s. 9). Ekonomické vztahy jsou 
současně i vztahy morální, které se prolínají jak do růstu společnosti, ziskovosti, tak do 
technologického rozmachu (Hoffman a spol., 2014, s. 1). Pokud společně se ziskem 
společnosti vznikají negativní externality, které mají nežádoucí vliv na ostatní ekonomické 
subjekty, hovoříme o neetickém zisku. Z tohoto důvodu je zapotřebí takový přístup řízení 
podniku, který nebude sledovat pouze svoje ekonomické zájmy, ale bude věnovat pozornost i 
dalším faktorům ovlivňující prosperitu firmy (Jankovichová, 2009, s. 19-20). 

Úkol etiky v podnikatelském prostředí spočívá v nalezení rovnováhy mezi hospodářskými 
zisky a společenskými dopady ekonomických aktivit. Jestliže se na trhu objeví časté 
nedodržování zásady „fair play“ bude to mít negativní dopady na efektivitu a kvalitu 
podnikatelské činnosti (Rolný, 2003, s. 43).  

Cílem business etiky je prohloubení morálních hodnot, norem a principů v podnikání a 
pomocí neformálních prostředků usměrnit jednání ekonomických subjektů. Podnikatelská 
etika se týká všech jedinců, kteří působí na trhu, jedná se o zaměstnance, manažery, 
zákazníky, dodavatele, a dokonce i obce či životní prostředí (Pindeš, Zapletal, 2010, 35-43).  

V podnikatelském prostředí se také můžeme setkat s nekalými obchodními praktikami, 
které mohou jedincům přivodit újmu. Etika napomáhá eliminovat tyto praktiky a dodržovat 
zásady „fair play“ (Rolný, 2003, s. 71).  

Nedílnou součástí podnikatelské etiky je společenská odpovědnost firem, anglicky 
Corporate Social Responsibilities (CSR), která je založená na dobrovolnosti. Z toho důvodu 
neexistuje žádná přesně daná definice, která by tuto oblast komplexně popisovala (Kašparová, 
Kunz, 2013, s. 12-13). CSR můžeme popsat jako obchodní filozofii, podle které by se 
společnosti měly chovat jako správní občané a dbát na zákony, marketingové a výrobní aktivity 
takovým způsobem, který eliminuje negativní dopady na životní prostředí a přispěje k rozvoji 
a blahu společnosti (Jankovichová, 2016, s. 39-40). 
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Mezi oblasti CSR patří čtyři komponenty představující trh, který tvoří ekonomickou 
odpovědnost, dále pracovní prostředí, tvořící sociální odpovědnost vůči zaměstnancům, místní 
komunitu neboli sociální odpovědnost ve vztahu k veřejnosti (zde je zahrnuta etika) a životní 
prostředí zastupující environmentální odpovědnost (Steinerová, 2008, s. 5-9). Modifikované 
pojetí společenské odpovědnosti firem zahrnuje také filantropickou odpovědnosti, která 
představuje firemní dobrovolnictví a dárcovství (Tetřevová, 2017, s. 23-24).  

Úspěšné zavedení principů CSR vede k získání konkurenčních výhod. Nejdůležitějšími 
přínosy společnosti je například zvýšení zájmu ze strany potencionálních zaměstnanců, 
loajalita odběratelů a navýšení jejich počtu, zlepšení image a přívětivé názory veřejnosti na 
podnik, zvýšení atraktivnosti pro investory, vyšší šance přilákání nových partnerů, snížení 
nákladů na provoz firmy a celkové zefektivnění provozu (Kašparová, Kunz, 2013, s. 17). 

Sestavení etického kodexu musí být provedeno na základě znalostí, které vycházejí 
z podnikatelské etiky a také praktických zkušeností tykající se vedení firmy. Zdroj etických 
kodexů tvoří již existující kodexy, zejména úspěšných firem, které slouží jako inspirace a jsou 
zde zahrnuty i vztahy a povinnosti vůči vnitřním a vnějším stakeholders. Signifikantní roli zde 
zastávají určitá nařízení a směrnice podniku, a především samotné hodnoty a cíle společnosti. 
Řediteli organizace přísluší rozhodnutí o tvorbě kodexu a jeho zpracováním je zmocněn 
personální odbor (Bláha, Černek, 2015, s. 129).  

Rozvoj podnikatelské etiky s sebou přináší i tvorbu etických kodexů jako přímých nástrojů 
CSR směrem k zaměstnancům, veřejnosti, klientům či investorům (Nesiba, Kovanič, 2017). 
Jedná se o nadefinovaná pravidla, kterými se daná firma a její zaměstnanci řídí. Tato pravidla 
přinášejí efektivitu, ziskovost, konkurenceschopnost a lepší pracovní prostředí v daném 
podniku. Značný rozmach etických kodexů je možno zaznamenat zejména v Americe, kde jím 
disponuje přes 90 % firem anebo ve Velké Británii, ve které má svůj kodex každý třetí podnik 
(Pindeš, Zapletal, 2010, s. 55-59). Kodexy etiky jsou běžnější pro nadnárodní společnosti, 
oborová sdružení, profesní asociace a jednotlivé firmy, které jsou členy určitého sdružení či 
asociace (Mazák, 2010, s. 86).  

Základní požadavky etického kodexu ve firmě činí uvedení etické činnosti do přítomnosti 
i budoucnosti společnosti, aplikovatelnost do všech částí organizace, dostatečná obecnost a 
operativnost kodexu, účast manažerů společnosti na zpracování všech částí kodexu a účast 
zaměstnanců při implementaci kodexu připomínkami (Bláha, Dytrt, 2003, s. 109). Kodex etiky 
by měl výstižně objasnit etické zásady týkajících se obecných pracovních situací, do kterých 
se podnik nebo jeho zaměstnanci, případně asociace a její členové, dostávají. Dále by měl 
kodex identifikovat zásadní etické otázky či dilemata týkající se společnosti/asociace a 
následně by měl formulovat instrukce, jak v takých situacích postupovat (Čaník, 2015). 

 

4. Etika pojišťovnictví 

 

Výkon správné pojišťovací činnosti má hluboké základy v důvěře a dobré pověsti 
finančního poradce a celé společnosti. Etické jednání je primární předpoklad pro komplexní 
pojišťovací obor, jelikož porušování etických pravidel by vedlo ke ztrátě důvěry, a tím i k zániku 
pojišťovnictví. Nicméně se v tomto odvětví objevuje řada etických dilemat (Marjanko, 2016). 

V procesu získávání klienta se v České republice setkáváme s tzv. „přetahováním 
klientů.“ Jedná se o převedení pojistných smluv klienta od jednoho pojišťovacího subjektu 
k jinému či jejich vypovězení, pojící se s uzavřením smlouvy jiné, ovšem s obdobnými 
položkami. Poradci komerčních pojišťoven obchodují se svými produkty a pojišťovací 
zprostředkovatelé srovnávají produkty ostatních pojišťoven a vybírají tu nejlepší volbu. Při 
takovémto získávání klientů se čas od času setkáváme s neúplnými nebo nepravdivými 
informacemi, které jsou v rozporu s etickým kodexem pojišťoven či zprostředkovatelů. 
Objevuje se zde pojem asymetrie informací, čímž rozumíme nestejnorodost informací 
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smluvních stran, což v některých případech vede k poruchám trhu (Stiglitz 2001, s. 22). 
Správné plnění informačních povinností pojišťovacích susbjektů je dle České národní banky 
stále nedostačující. ČNB se ročně vypořádává přibližně s 300 stížnostmi, které se týkají 
distribuce pojištění (Korčák 2018, s.8-9). 

Pojišťovnictví obsahuje veškeré pojišťovací instituce, které mají platnou licenci k výkonu 
této činnosti. Řídí se zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, kterým se řídí pojišťovací 
a zajišťovací subjekty, které mají sídlo na území České republiky či členského státu Evropské 
unie anebo jiného, tzv. třetího státu (tzn. nejsou na území EU a není to Island, Lichtenštejnsko, 
Norsko ani Švýcarsko). 

Poslání pojišťovnictví jej výrazně odlišuje od obchodníků s cennými papíry a bankovních 
a jiných finančních sektorů. Prostřednictvím své činnosti podporují ekonomickou stabilitu 
a v rámci stanovených pravidel, vytváří a rozdělují peněžní rezervy a fondy, které se užívají 
k uhrazení nahodilých událostí (újma na zdraví, zranění, obnova či poškození majetku). 
Samotné pojišťovnictví je nazýváno i finanční službou, jelikož je ve smlouvě sjednán rozsah 
pojistného či zajistného krytí (Karfíková a spol., 2006, s. 13-14). 

Pojišťovnictví se dělí na komerční pojišťovny a jejich klienty, pojišťovací zprostředkovatele 
a likvidátory pojistných událostí. Dále na zajišťovny, jež zastávají funkci regulátora a 
dohledové instituce, a především slouží jako „pojišťovna pojišťoven“ tudíž kryje jejich případná 
vzniklá rizika (Kareš, 2015). Další členění se větví na asociace komerčních pojišťoven a na 
asociace pojišťovacích zprostředkovatelů a komory samostatných likvidátorů (Vávrová, 2014, 
s. 16-17).  

S množstvím nabízených druhů pojistných produktů na trhu, se váže i potřeba regulace a 
dohledu nad výkonem pojišťovací činnosti. Regulace je obstarávaná státem prostřednictvím 
zákonů a legislativních úprav. Naopak dohled vykonává Česká národní banka, která udává 
vyhlášky, vydává licence, kontroluje dodržování daných zákonů a také schvaluje všeobecné 
pojistné podmínky, vše v souladu s mezinárodními standardy. Posláním ČNB je „podpora 
zdravého rozvoje, tržní disciplíny a konkurenceschopnosti pojišťoven a zajišťoven, 
předcházení systémovým krizím, ochrana pojistníků, pojištěných a oprávněných osob a 
posilování důvěry veřejnosti v pojišťovnictví“ (ČNB a), 2019). 

Na českém pojistném trhu působí mnoho subjektů, kteří tvoří zásadní roli v tomto odvětví. 
Svou funkci zde zastává Česká komora pojistitelů, která se specializuje pouze na pojištění 
odpovědnosti z provozu vozila a věcí souvisejících. Dalším subjektem je Česká asociace 
pojišťoven (ČAP), jejíž členy jsou komerční pojišťovny působící v České republice. Působí zde 
sdružení, která jsou tvořena pojišťovacími zprostředkovateli, jimiž jsou Asociace českých 
pojistných makléřů (AČPM), Komora pojišťovacích zprostředkovatelů a Česká asociace 
společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF). V neposlední řadě se zde 
objevují specializovaní likvidátoři pojistných událostí, kteří spadají pod Českou komoru 
samostatných likvidátorů pojistných událostí (ČKSLPU) (MF, 2013).  

Co se týče dobrovolných nástrojů managementu a etiky (certifikace, firemní ombucman, 
CSR školení, sociální projekty…atd.), tak zatím nejsou v českém pojišťovnictví rozšířeny. Pro 
doložení jednotlivých doporučení lze uvést z výzkumu zjištěný fakt o míře využívání 
mezinárodních CSR certifikací. Výsledky jsou uznázorněny na grafu č. 1. ISO normy mohou 
hrát zásadní roli v rozhodování klientů mezi společnostmi působící na trhu. Jak již bylo 
uvedeno, ISO normy se prolínají i se společenskou odpovědností firem a ze zjištěného 
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vyplývá, že některé společnosti mají ve svém kodexu známky CSR. Užití normy ISO 9001 
může mít vliv na počet ujednání.  

Graf č. 1 Společnosti zastávající normy managementu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5. Výzkum etických kodexů 

 

V příspěvku jsou stanoveny dvě základní hypotézy, které byly pomocí empirického a 
analytického výzkumu prověřeny. 

První hypotéza se týká kodexu a počtu smluv – společnosti s vyšším průměrným 
počtem smluv za jeden rok disponují vlastním etickým kodexem.  

Druhá se zaměřuje na kodex pojišťovacích subjektů – členové stejné asociace mají 
podobné nastavení etických norem, pokud disponují vlastním etickým kodexem.  

 

 

5.1.Empirický výzkum 

 

Výzkumný vzorek empirického výzkumu činí 21 respondentů, tzn. pojišťovacích subjektů 
působících v ČR (tab. č. 1). Výzkum probíhal anonymizovaně se zodpovědnými zaměstnanci 
pojišťovacích subjektů, zpracováván byl elektronicky pomocí aplikace google+ v období 
leden - březen 2019. Cílovou skupinu lze rozdělit na 13 pojišťoven, které jsou členy České 
asociace pojišťoven a 8 pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří spadají pod Českou asociaci 
společností finančního plánování a zprostředkování. Ostatní členové zkoumaných asociací se 
výzkumu odmítli zúčastnit, jelikož nechtějí sdílet své interní informace s veřejností a někteří 
se k výzkumu nevyjádřili či odkazovali na internetové zdroje své společnosti, kde však nebyly 
uvedeny všechny potřebné informace k výzkumu. 
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Tab. č. 1 Výpis respondentů 

ČAP ČASF 

Allianz pojišťovna, a.s. Broker Consulting, a.s. 

AXA pojišťovna, a.s. DataLife a.s. 

Colonnade Insurance S.A. F&P Consulting a.s. 

Česká podnikatelská pojišťovna, 
a.s.  

Fincentrum, a.s. 

ČSOB Pojišťovna, a.s. Kapitol pojišťovací a finanční 
poradenství a.s. 

ERV Evropská pojišťovna, a. s. KZ FINANCE, spol. s r.o. 

Halali, všeobecná pojišťovna, a.s. Partners Financial Services, a.s. 

Kooperativa pojišťovna, a.s. Swiss Life Select Česká republika 
s.r.o. 

Maxima pojišťovna, a.s.  

MetLife Europe d.a.c.  

NN Životní pojišťovna N.V.  

Slavia pojišťovna a.s.  

UNIQA pojišťovna, a.s.  

Zdroj: Vlastní zpracování 

  

Jednotliví členové vybraných asociací mohou disponovat etickými kodexy, proto je 
dotazování primárně zaměřeno přímo na etický kodex jednotlivých členů zúčastněných tohoto 
výzkumu. Zřízení vlastního kodexu etiky vypovídá o větší iniciativě společností vůči klientům 
a svým obchodním partnerům a také má pozitivní dopady na image společnosti. Zveřejnění 
kodexu, ať už vlastního nebo dané asociace, kladně působí na veřejnost. Z výzkumu vyplývá, 
že pouze 19 % společností nemá vlastní etický kodex. 

Jednotliví členové si na svých webových stránkách mohou vystavit ať už vlastní etický 
kodex či kodex asociace pod kterou spadají. Společnosti, které uvedly, že na svých stránkách 
mají etický kodex zveřejněn početně převažují nad společnostmi, které etický kodex neuvádějí, 
jak je patrné z grafu č. 2. Po detailnějším šetření bylo zjištěno, že je v některých prípadech 
etický kodex nedohledatelný.  

 

Graf č. 2 Zveřejnění etického kodexu na webových stránkách 

 

Zdroj : Vlastní zpracování 
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Mezi respondenty, kteří v dotazníku uvedli zveřejnění vlastního etického kodexu, patří: 

• AXA pojišťovna – etický kodex není dohledatelný, dle obecných informací o pojištění 
a pojistiteli se řídí zásadami uvedenými v Kodexu etiky ČAP, který je dohledatelný na 
webových stránkách asociace.  

• Broker Consulting – uvedený odkaz na etický kodex není funkční, po otevření odkazu 
je stránka nenalezena, kodex není k dispozici.  

• Colonnade Insurance – etický kodex není na webových stránkách dohledatelný, 
uvádí pouze hodnoty společnosti.  

• Česká podnikatelská pojišťovna – v kodexu uvádí své desatero etických pravidel, 
známky CSR (životní prostředí, charita). 

• ČSOB Pojišťovna – kodex formou brožury, uvedeno pět principů PEARL, pravidla 
stylu oblékání, známky CSR (životní prostředí, ochrana lidských práv). 

• DataLife – kodex sepsaný v 26 bodech. 

• Fincentrum – nezveřejňuje vlastní etický kodex, odkaz na etický kodex ČASF. 

• Kooperativa pojišťovna – kodex formou brožury, zahrnuje desatero etických pravidel, 
základní firemní hodnoty, vysvětlivky k termínům, známka CSR (ochrana životního 
prostředí, charita). 

• KZ FINANCE – kodex zahrnuje sankce v podobě napomenutí, výzvě k nápravě, 
náhrady škody, výpovědi. 

• MetLife Europe – kodex formou brožury, možnost udělení výjimky z kodexu ve 
výjimečných případech, program každoročního potvrzení dodržování kodexu 
a uvedené sankce za porušení etických pravidel. 

• Partners Financial Services – velmi stručný kodex o deseti bodech. 

• Swiss Life Select ČR – kodex formou brožury, uvedené pokuty (disciplinární řízení, 
výpověď). 
 

Zveřejněné etické kodexy respondentů jsou srovnatelné zejména v rámci udržování 
dobrého jména společnosti, předcházení vzniku problémů a zaměřují se na klienty a své 
zaměstnance (poradce). Jednotlivé kodexy se liší svou délkou a některými specifickými 
pravidly. Uvedené sankce mají pouze kodexy tří společností (KZ FINANCE, MetLife, 
Swiss Life). Při přepočtení na procentní podíly je značná převaha dispozice a zveřejnění 
etického kodexu u zahraničních společností (62 %) nežli u tuzemských (53 %). 

Následující graf č. 3 zobrazuje čtyři kategorie způsobů seznámení s etickým kodexem. 
Zprostředkovatelské společnosti F&P Consulting a KZ FINANCE spadají do nejmenší skupiny, 
která tvoří 9,5 % a svým poradcům doporučují přečtení si etického kodexu. Společnosti, které 
dbají na průběžné seznamování jsou zastoupeny 19 % (Maxima pojišťovna, Česká 
podnikatelská pojišťovna, NN Životní pojišťovna a UNIQA pojišťovna, která jako jediná své 
poradce seznamuje s kodexem i před nástupem). Průběžné seznamování s kodexem se dá 
považovat za nejvíce efektivní. Dalšími společnostmi, které své začínající poradce seznamují 
s kodexem před jejich nástupem jsou pojišťovny Kooperativa, AXA a Allianz a také 
zprostředkovatelé DataLife a Fincentrum. Ostatní společnosti preferují obeznámení 
s kodexem při nástupu do společnosti. 
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Graf č. 3 Seznámení s etickým kodexem 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

       

Grafu č. 4 znázorňuje způsob seznámení s etickým kodexem. Nejvíce patrná je převaha 
využívání e-learningu, který je využíván zbylými společnostmi. Z pohledu společností je to 
jednodušší forma proškolení, každý si jej může přečíst dle svých časových možností a může 
se k e-learningu i případně vrátit. 

 

Graf č. 4 Způsob seznámení s etickým kodexem 

 

 

Zdroj : Vlastní zpracování 

 

Začátek pracovní činnosti v pojišťovnictví je doprovázen řadou základních školení, která 
se týkají nabízených produktů, správného vystupování a kontaktování klientů formou 
telefonátu. Každý poradce si dále může doplňovat své finanční vzdělání, které zároveň zvyšuje 
kvalitu jeho práce, jak po vědomostní, tak i etické stránce, čímž může narůst počet jeho klientů. 
Z výzkumu vyplývá, že je v rámci společností velmi malý počet poradců, kteří by se hlásaly 
titulem European Financial Planner (EFP) či Eurpean Financial Advisor (EFA). 

Společnosti byly dotazováni na průměrný počet smluv za jeden rok a je nutné poznamenat 
možnost ne zcela reálných údajů, jelikož jsou zde patrné velmi velké rozdíly. Tyto údaje se 
nedají u všech respondentů ověřit, jelikož je většina nezveřejňuje ve výročních zprávách ani 
v jiných dokumentech. Také by výsledky mohly podávat odlišné údaje, kdyby na tuto otázku 
odpověděly všechny dotazované společnosti. 
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5.2. Analytický výzkum 

 

Součástí výzkumné části je představení a porovnání etických kodexů výzkumných 
asociací. Etické kodexy mají asociace zveřejněny na internetu a je zde dohledatelný kontakt 
na příslušné osoby zabývající se kodexem. Porovnání kodexů je provedeno nejen na základě 
obsahu jednotlivých kodexů, ale i z hlediska skutečností z něj vyplývajících. 

Etické kodexy České asociace pojišťoven (ČAP, 2019) a České asociace společností 
finančního poradenství (ČASF, 2014) a zprostředkování jsou základním pramenem 
analytického zpracování. Hlavním rozdílem těchto kodexů je, pro koho jsou určeny (ČAP – 
pojišťovny, ČASF – zprostředkovatelé). 

  

Etický kodex ČAP se skládá z: 

• poslání kodexu, 

• I. úvodní ustanovení, 

• II. obecné zásady chování, 

• III. vztahy pojišťoven se zaměstnanci a zprostředkovateli, 

• IV. vztahy s klienty, jak ze strany pojišťoven, tak zprostředkovatelů, 

• V. sankce za porušení kodexu.  

 

Kodex etiky ČASF tvoří: 

• preambule  

• I. obecné zásady chování,  

• II. chování subjektů spolupracujících s asociací, 

• III. vztahy s klienty, 

• IV. chování členů vůči finančním institucím, 

• V. sledování, kontrola a vymáhání dodržování kodexu, 

• VI. sankce, 

• VII. závěrečné ustanovení. 

Oba kodexy jsou svým obsahem velice podobné, zejména v ustanoveních obecného 
charakteru a vztahů se subjekty navzájem a klienty. Tyto podobnosti byly z počátku 
očekávány, jelikož se subjekty mohou od kodexů druhých inspirovat. Ovšem, ČASF vznikla 
spojením dvou asociací a ve srovnání s kodexy těchto asociací, je kodex ČASF totožný 
s kodexem USF, jediná změna byla provedena v názvu asociace a jejím logu. Tudíž z kodexu 
vyplývá, že nabyl účinnosti ještě sedm let před vznikem této asociace. 

Rozdíl je patrný v ustanovení týkající se sledování, kontroly a vymáhání dodržování 
kodexu, kterým disponuje pouze kodex ČASF a dále v ustanovení sankcí. Kodex ČAP uvádí, 
že při porušení etického kodexu, může dané stanovisko veřejně vyvěsit na internetových 
stránkách, pozastavit členství anebo člena vyloučit. ČASF ve svém ustanovení ohledně sankcí 
uvádí více postihů, které se týkají výzvy k nápravě, zveřejnění subjektu v médiích, 
pozastavené členství, podmínečné vyloučení či vyloučení člena z asociace. O tyto postihy se 
stará Etický výbor v rámci ČAP a Etická komise v rámci ČASF.  

Společnosti vybraných asociací se svým členstvím zavazují k dodržování etického 
kodexu dané asociace. Tudíž pokud si subjekt zřídí svůj vlastní kodex, musí současně s ním 
dodržovat i kodex asociace, pod kterou spadá. Etický kodex ČAP musí dále dodržovat i 
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zprostředkovatelé, které prodávají pojistné produkty členských pojišťoven ČAP. Avšak žádný 
etický kodex není nadřazen jinému. Pokud by došlo k pochybnostem mezi etickými kodexy 
asociací, asociace bude vycházet ze svého kodexu. Všechny kodexy vycházejí ze shodných 
pravidel a směřují k dodržování pravidel hospodářské soutěže, dodržování pravidel se 
zákazníky, zamezení nekalého jednání a porušování obecných, avšak zákonem 
nezakotvených, etických pravidel.  

ČASF má zřízenou Etickou komisy pro případ řešení etických dilemat, které by se týkaly 
jednotlivých členských společností. Tato asociace prozatím žádné nahlášení porušení 
etického kodexu neevidovala, nicméně ČASF existuje od června minulého roku 2018. Zatímco 
ČAP, která působí na pojistném trhu 25 let, eviduje podněty/oznámení, jejichž obsahem je 
podezření na porušení etického kodexu, které v rámci asociace řeší Etický výbor. Po 
prozkoumání evidovaných podnětů však Etický výbor nenaznal, že by k porušení etického 
kodexu opravdu došlo. Tudíž zatím nebyl žádný člen v rámci možných sankcí zveřejněn na 
webu, ani mu nebylo pozastaveno členství, ani nebyl vyloučen. 

Forma kontroly dodržování etického kodexu je u obou asociací odlišná. ČAP není 
nadřízeným ani kontrolním orgánem členských pojišťoven a členství je v asociaci dobrovolné, 
tudíž kontrolu dodržování kodexu neprovádí. Vlastní kontrola probíhá na základě již 
zmíněných podnětů na porušení etického kodexu anebo na základě vlastní iniciativy Etického 
výboru, kdy může na základě informací (např. z tisku) iniciovat prověření dodržování pravidel 
vůči členské pojišťovně. Naopak všechny členské společnosti ČASF zasílají každý měsíc 
informace, zdali byla evidována stížnost nebo reklamace. Tuto informaci společnosti zasílají i 
v případě, že nebyla žádná stížnost evidována. 

Přispívání k uplatňování etického kodexu v praxi je významnou součástí jeho existence. 
Členové ČASF berou své členství v asociaci vážně a ví, že dodržování kodexu etiky patří 
k základům členství. ČAP přispívá k uplatňování kodexu v praxi pomocí činností právních i 
dalších expertů v rámci pracovních orgánů ČAP, v rámci výstupů a aktivit vůči veřejnosti i 
pojišťovnám, s cílem vždy zdůrazňovat nutnost dodržování etických pravidel. 

Porušení dobrého jména pojišťovnictví je poněkud těžko dokazatelné. Je podstatné, jak 
takový pracovník komunikoval s klientem. Je rozdíl mezi dehonestací nějakého subjektu či 
instituce a mezi nabídkou výhodnějšího řešení nebo produktu. Zde nastává také otázka, jestli 
je nabídka opravdu výhodnější, v této části hraje velkou roli důvěra mezi poradcem a klientem 
a také samotná morálka poradce. Prokazatelné porušení jakékoli zákonné normy v rámci 
činnosti pojišťovny či zprostředkovatele bude sděleno třetí osobě, zejména orgánu dohledu. 

Dle zjištěných informací se objevují rozpory o „dobrých a špatných“ pojistných produktech, 
které mohou vést k negativnímu šíření informací o pojišťovnách. Zde je nutné uvést, že 
samotná tvorba pojistných produktů má svá velmi přísná unijní regulatorní pravidla a stejně 
tak je zakotvena i jejich pravidelná kontrola ze strany dané pojišťovny. Z toho důvodu není 
tedy možné hovořit o „špatném produktu.“ Pokud se objeví produkt, o který není zájem, tak 
taková situace vyvolá reakci ve formě rozhodnutí o ukončení jeho nabízení a jeho nahrazení 
produktem novým. Nabízení „dobrých“ produktů, nicméně pro klienta nevhodných, může být 
důsledkem nedbalého plnění povinností pojišťovacích poradců ve fázi zjišťování požadavků a 
potřeb klienta. Pokud by tedy poradce neseznámil klienta s lepším řešením nebo produktem, 
nedělal by svou práci dobře a případné vzniklé škody, by poškodily samotného klienta, sebe 
sama za nekompetentní jednání a ve výsledku i celou společnost, jelikož by poškodily její 
jméno, a i dobré jméno pojišťovnictví. 
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6. Doporučení 

 

Na základě výsledků z provedeného kvantitativního a komparativního výzkumu byla 
vytvořena návrhová řešení, která by zkoumané problematice prospěla. Navrhovaná řešení se 
týkají následujících bodů: 

• průběžná školení – nabízených produktů a etických kodexů 

• aktualizace webů – některé společnosti se stále hlásí k již neexistujícím sdružením a 

v některých případech je nedohledatelný kodex etiky 

• zavedení vlastního kodexy etiky – kodex s patřičnými opatřeními při jeho porušení a 

zpřístupněn veřejnosti 

• udržování sociálních projektů a implementace ISO norem – jako podpora CSR 

• individuální kontroly – kontrola jedním orgánem (ČNB) je nanejvýš složitá  

• změna kodexu etiky ČASF – úprava a aktualizace kodexu, aby vhodně vystihoval 

zastávající normy asociace 

 

7. Závěr 

  

Práce se zaobírá problematikou etiky a etického kodexu v pojišťovnictví v ČR a jejím 
cílem je objasnění implementace etického kodexu a jeho efektivita v rámci provozování 
pojišťovací činnosti. K dosažení cíle byly použity metody kvantitativního a komparativního 
charakteru. 

První část výzkumu se zaobírala kvantitativním šetřením, kterého se zúčastnilo 21 
respondentů. Společnosti byly zkoumány z hlediska jejich identifikačních údajů, kdy stěžejní 
informací byl průměrný počet smluv za jeden rok. V této souvislosti se nepodařilo 
následující hypotézu zcela prokázat – zavedení vlastního etického kodexu má žádný vliv 
na průměrný počet smluv za jeden rok. U společností s vlastním etickým kodexem, který jej 
mají zveřejněný na webových stránkách, byla potvrzena druhá hypotéza – členové stejné 
asociace mají podobné nastavení etických norem, pokud disponují vlastním etickým 
kodexem. I přes nezjistitelný vliv dispozice vlastního kodexu na počty smluv bylo všem 
společnostem doporučeno zavedení a zveřejnění kodexu etiky, který by obsahoval ustanovení 
týkající se sankcí. Je důležité, aby veřejnost viděla, že se firma hlásá k etickým principům. 

V rámci výzkumu týkajícího se vzdělanosti se ukázal velmi malý počet společností jejichž 
pracovníci disponují tituly European Financial Advisor (EFA) či European Financial Planner 
(EFP). Držitelé titulů se hlásí k etickému kodexu EFPA a zvyšují tak svou profesionalitu jak 
v dosažených vědomostech, tak etickém jednání. Tudíž bylo doporučeno zvýšení počtu těchto 
pracovníků. Vzdělání samotných společností se ukázalo na velmi dobré úrovni. Některé 
subjekty velice aktivně navštěvují různé konference, čímž zvedají svou profesní úroveň. 
Objevily se zde i společnosti z absencí jakékoliv konference za rok 2018 jimž byla doporučena 
větší zainteresovanost.  

Doporučení se týká i zavedení ISO norem a pobídce k udržení sociálních projektů, čímž 
by společnosti prospěly jak sami sobě, tak klientům a veřejnosti a následně i pověsti 
pojišťovnictví. Z výsledků vyplývá, že valná většina společností nezastává žádné ISO normy 
a pouze tři se hlásí k ISO 90001.  

Část výzkumu zahrnuje etické kodexy ČAP a ČASF. Obecná ustanovení si jsou podobná 
tak, jak bylo očekáváno. V průběhu šetření zde vyvstala potřeba změny etického kodexu ČASF 
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z důvodu velké podobnosti zaniklé asociace. Z dalšího vyplývá, že i když si subjekt zřídí vlastní 
kodex, musí současně s ním dodržovat kodex své asociace, případně i další společnosti jejíž 
produkty prodává a žádný z kodexů není nadřazen jinému. 

Z dosažených výsledků vyplývá, že implementace etického kodexu není na uspokojivé 
úrovni a jeho efektivita není dostatečná. Kodexy většiny subjektů trpí absencí sankcí a stávají 
se z nich pouze sepsané etické principy s nulovou mírou regulace a v některých případech 
nejsou komunikovány s veřejností. Což může být důvod jejich nedostatečné funkčnosti. 
Velkým problémem je samotný dohled nad dodržováním kodexu. Zmíněné zpřísňování regulí 
společně se zavedením alespoň některých navrhovaných řešení by mohlo mít pozitivní vliv na 
tuto problematiku.  
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Účetní erudovanost studentů regionální ekonomické VŠ 

Accounting erudition of regional economic university 
students 

Ivana Koštuříková, Markéta Šeligová 

 

Abstrakt:  

V rámci interního projektu „Nové trendy a specifika účetnictví v kontextu legislativních změn v 
ČR“ byla zkoumána účetní erudovanost studentů prezenční a kombinované formy studia na 
Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Cílem článku bylo jednak zhodnotit úroveň jejich 
znalostí z oblasti účetnictví a jednak zjistit, zda existuje závislost jejich účetní erudovanosti na 
formě a stupni jejich studia, na studijním oboru a v neposlední řadě také na jejich pracovních 
zkušenostech. Za účelem naplnění cíle příspěvku byl použit neparametrický Kruskal-Wallisův 
test. Zkoumaná závislost byla ještě ověřena pomocí Chi-Square testů, a to vše s využitím 
programu SPSS. Z výsledků dotazníkové šetření vyplývá, že téměř 32 % studentů disponuje 
velmi dobrými znalostmi z oblasti účetnictví a bezmála 43 % respondentů prokázalo dobré 
znalosti v této oblasti. Dále bylo zjištěno, že forma a stupeň studia nemají vliv na úroveň 
znalostí studentů. Naproti tomu u oboru studia se již prokázala závislost účetní erudovanosti 
studentů na tomto aspektu. Nejvýrazněji se pak na znalostech účetnictví studentů projevily 
jejich pracovní zkušenosti. 

Klíčová slova: 

vzdělání, vysokoškolské studium, pracovní zkušenosti, Kruskal-Wallisův test, Pearsonův Chí-
kvadrát test, Pearsonův koeficient 

Abstract: 

The accounting erudition of students of the full-time and part-time forms of study at School of 
Business Administration in Karviná was researched in the internal project "New trends and 
specifics of accounting in the context of legislative changes in the Czech Republic." The aim 
of the article was to evaluate the level of student knowledge in the field of accounting and to 
find out whether there is a dependence of their accounting knowledge on the form and degree 
of their study, on the field of study and last but not least on their work experience. The non-
parametric Kruskal-Wallis test was used to fulfil the aim of the paper. The examined 
dependence was still verified using Chi-Square tests, all using the SPSS program. The results 
of the questionnaire survey show that almost 32 % of students have a very good knowledge 
of accounting and almost 43 % of respondents showed good knowledge in this area. 
Furthermore, it was found that the form and degree of study did not affect the level of student 
knowledge. In the field of study, on the other hand, the dependence of accounting knowledge 
of students on this aspect has already been proved. The work experience of students was 
most markedly reflected in the students' accounting knowledge. 

Key words:  

education, university studies, work experience, Kruskal-Wallis test, Pearson Chi-square test, 
Pearson coefficient 
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Úvod  

Neustále se hovoří o potřebě vzdělání, vzdělanosti a vědění. Dle Beneše (2019) vědění, 
tj. informace a jejich myšlenkové zpracování, přináší bezprostřední efekty, a to především 
takové, které generují mimo jiné ekonomický zisk. K tvorbě bohatství podniku jsou využívány 
organizované znalosti označované též jako intelektuální kapitál (Vodák J. a A Kucharčíková, 
2011). M. Amstrong (2002) definuje intelektuální kapitál jako zásoby a toky znalostí, které jsou 
v organizaci k dispozici. 

Obsah vzdělávání příštích generací je podle MŠMT (2019) vzhledem k progresivnímu 
technologickému vývoji nutné komplexně propojovat se vzděláváním v oblastech digitálních 
technologií, které prostupují celým procesem a spektrem výuky ve všech oblastech 
regionálního školství, to vysoké nevyjímaje. cílem vysokoškolského vzdělávání je poskytnout 
studentům odpovídající profesní kvalifikaci, připravovat je na výzkumnou práci, podílet se na 
celoživotním učení, přispívat k rozvoji občanské společnosti a rozvíjet mezinárodní, zvláště 
evropskou spolupráci jako podstatnou dimenzi všech činností. Jak uvádí Veteška a Tureckiová 
(2008), v dnešní době je celoživotní vzdělávání vnímáno jako nezbytný proces vedoucí k 
aktivní zaměstnanosti a uplatnění se jedince na trhu práce. Všechny členské státy Evropské 
unie včetně České republiky se tímto klíčovým aspektem zabývají a určují efektivní rámec pro 
podporu strukturálních reforem. K reformám vzdělávání dochází nejen v Evropě, ale 
v celosvětovém měřítku. Například reformou vzdělávání na čínských univerzitách se zabýval 
Donghui (2012).  

Vzdělávání hraje klíčovou roli při formování současného a budoucího ekonomického 
růstu, neboť roční mzdové náklady významně rostou s vyšší úrovní vzdělání. Na tento vývoj 
má zároveň vliv také kvalita vzdělávání, nicméně tento dopad se projevuje až s určitým 
zpožděním (MŠMT, 2015). 

Odborná kvalifikace účetního je nezbytnou podmínkou kvalitního výkonu jakékoliv z řady 
možných účetních specializací na všech úrovních. Proces ekonomické globalizace a členství 
České republiky v Evropské unii vyžadují od účetní profese další nové znalosti a kompetence, 
ale zároveň se tím pro profesní účetní otevřela cesta ke kariéře na mezinárodní úrovni i 
možnost podnikat v daleko větším rozsahu (ICÚ, 2019). 

Cíl a metodika 

Cílem článku je zhodnotit úroveň znalostí studentů prezenční a kombinované formy studia 
na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné (OPF) z oblasti účetnictví a zjistit, zda existuje 
závislost jejich účetní erudovanosti na formě jejich studia (prezenční versus kombinovaná 
forma), dále pak na stupni studia (bakalářský versus navazující magisterský stupeň), na 
studijním oboru (obor Účetnictví a daně versus jiné ekonomické obory) a v neposlední řadě 
také na jejich pracovních zkušenostech. 

Za účelem naplnění cíle příspěvku byl použit neparametrický Kruskal-Wallisův test. Dle 
Gravetter and Wallnau (2007) je Kruskal-Wallisův test zobecněním neparametrického Mann-
Whitneyho testu pro více než dvě srovnávané skupiny. Používá se pro porovnání dvou nebo 
více nezávislých vzorků stejné nebo odlišné velikosti. Stejně jako Mann-Whitneyho test tak 
netestuje shodu konkrétních parametrů, ale shodu výběrových distribučních funkcí 
srovnávaných souborů s tím, že klíčovým předpokladem je zde nezávislosti pozorovaných 
hodnot. Kruskal-Wallisův test ukazuje, že alespoň jeden vzorek stochasticky dominuje jinému 
vzorku. Protože se jedná o neparametrickou metodu, Kruskal-Wallisův test nepředpokládá 
normální rozdělení reziduí, na rozdíl od analogické jednosměrné analýzy rozptylu. 

Hlavní myšlenkou Kruskal-Wallisova testu je, že za platnosti nulové hypotézy jsou 
sloučené hodnoty ze všech výběrových souborů tak dobře promíchané, že průměrná pořadí 
odpovídající jednotlivým souborům jsou podobná. Pro výpočet testu opět seřadíme všechna 
pozorování dle velikosti (jako by pocházely z jednoho výběru) a přiřadíme jednotlivým 
hodnotám pořadí. Testová statistika Kruskal-Wallisova testu má následující tvar. 
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Nulovou hypotézu zamítáme na hladině významnosti α, když je realizace testové statistiky 
Q větší než kritická hodnota (kvantil) příslušná hladině významnosti α. 

Na základě získaných nominálních dat byla zkoumaná závislost ještě ověřena pomocí 
Chí-Square testů. Byly porovnávány empiricky zjištěné četnosti (nij) s četnostmi teoretickými 
neboli očekávanými (eij), které představují sdružené četnosti očekávané za předpokladu 
nezávislosti proměnných. Velikost rozdílů mezi pozorovanými a očekávanými četnostmi 
posuzujeme pomocí následující testové statistiky. 

 

 

 

Pro ověření závislosti s použitím Pearsonova chí-kvadrát testu byl využit statistický 
program SPSS, s jehož pomocí byla vypočítána hladina statistické významnosti neboli 
signifikance (tzv. p-hodnota). Dosažená hladina statistické významnosti byla zkoumána na 
hladině významnosti α = 0,05. Je-li p-hodnota menší než 0,05, je prokázán vliv aspektů 
vysokoškolského studia na vnímání důležitosti účetní profese. V takovém případě, tj. 
prokázání vlivu mezi proměnnými, pak byla dále zkoumána intenzita (těsnost) závislosti 
pomocí Pearsonova koeficientu kontingence. 

 

 

 

Čím je koeficient blíže 1, tím je závislost mezi znaky těsnější, čím je blíže k 0, tím je 
závislost slabší. 

Účetní erudovanost studentů OPF 

V rámci interního projektu „Nové trendy a specifika účetnictví v kontextu legislativních 
změn v ČR“ byla zkoumána účetní erudovanost studentů prezenční a kombinované formy 
studia na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Šetření se zúčastnilo 252 studentů 
prezenční formy a 457 studentů kombinované formy studia. Většina studentů (521) byla 
z bakalářského stupně studia, 188 studentů navštěvovalo navazující magisterský stupeň. Obor 
Účetnictví a daně studovalo 178 respondentů, dalších 531 dotázaných absolvovalo jiné 
ekonomické obory. 

Hodnocení znalostí studentů OPF v oblasti účetnictví vycházelo ze standardní klasifikace 
na evropských vysokých školách – ECTS. Klasifikační stupnice ECTS byla vyvinuta s cílem 
poskytnout společné opatření a usnadnit mobilitu studentů mezi evropskými vysokoškolskými 
institucemi tím, že umožňuje vzájemnou zaměnitelnost národních a místních klasifikačních 
systémů. Třídy jsou uváděny na pečlivě kalibrované a jednotné stupnici od A do F 
kombinované s klíčovými slovy a krátkými kvalitativními definicemi. Každá instituce se 
rozhodne, jak aplikovat klasifikační stupnici ECTS do svého systému (European Commission, 
2017). Například ve Španělsku se procesem adaptace španělských univerzit na Boloňské 
zásady zabýval Cañibano (2008). 

Pro přehlednější grafické zobrazení pak byly znalosti studentů označeny za velmi dobré v 
případě hodnocení známkami A a B, za dobré v případě hodnocení známkami C a D, za 
dostatečné v případě hodnocení známkou E a nedostatečné v případě známky F (tab. 1). 
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Velmi dobrých znalostí dosáhla téměř třetina studentů a dobré znalosti účetnictví prokázalo 43 
% student. Pouze 9 % studentů mělo nedostatečné znalosti účetní problematiky. 

 

Tab. 1: Účetní erudovanost studentů 

Úroveň znalostí 
Klasifikační stupnice 

ECTS 
Počet studentů 

Velmi dobrá A-B 225 

Dobrá C-D 303 

Dostatečná E 113 

Nedostatečná F 68 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

V kombinované formě studia mělo velmi dobré znalosti více studentů než v prezenční 
formě, naproti tomu dobrými znalostmi se více prokázali studenti prezenční formy studia. V 
obou formách studia se nedostatečné znalosti z oblasti účetnictví projevilo u přibližně stejného 
procenta studentů, jak zobrazuje následující graf 1. 

 

 
Graf 1: Závislost účetní erudovanosti studentů na formě studia 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pokud porovnáme studenty rozdílných stupňů studia, a to bakalářského stupně a 
navazujícího magisterského stupně, jsou jejich znalosti z oblasti účetnictví velmi podobné. Jak 
je patrno z grafu 2, na bakalářském stupni disponuje dobrými znalostmi více studentů (zhruba 
o 3 p. b.) než na stupni magisterském, kde o více než 1,5 p. b. studentů prokázalo 
nedostatečné znalosti v porovnání se studenty bakalářského stupně. 
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Graf 2: Závislost účetní erudovanosti studentů na stupni studia 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Největší povědomí o účetní problematice by měli mít studenti oboru Účetnictví a daně 
(UD) v porovnání se studenty jiných oborů. Tuto premisu dokládá graf 3, z něhož je patrné, že 
velmi dobré znalosti týkající se účetní problematiky prokázalo největší procento studentů právě 
z oboru UD. V tomto oboru mělo také nejméně studentů nedostatečné účetní znalosti. 

 

 
Graf 3: Závislost účetní erudovanosti studentů na studijním oboru 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z grafu 4 je patrné, že velmi dobrými znalostmi účetní problematiky disponují v největší 
míře (42,42 %) studenti, kteří mají pracovní zkušenosti z ekonomického oboru. Této úrovně 
znalostí bylo v případě studentů bez pracovních zkušeností dosaženo pouze u 24 % 
respondentů. Studenti, kteří mají pracovní zkušenosti, avšak v neekonomickém oboru, 
disponují nejvíce dobrými znalostmi (45,7 %). V této skupině je na druhou stranu nejvyšší 
procento studentů s nedostatečnými znalostmi z oblasti účetnictví (11,34 %). 
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Graf 4: Závislost účetní erudovanosti studentů na pracovních zkušenostech 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledky a diskuse 

Formou dotazníkového šetření bylo mimo jiné zjišťováno, jakou úroveň znalostí z oblasti 
účetnictví dosahují studenti prezenční i kombinované formy studia na Obchodně podnikatelské 
fakultě. V rámci výzkumu bylo osloveno 1 035 studentů, přičemž dotazník vyplnilo 709 osob. 

Ke zjištění vlivu formy a stupně vysokoškolského studia, jakož i studijních oborů a 
v neposlední řadě i pracovních zkušeností studentů OPF na úroveň jejich znalostí účetnictví 
byl použit neparametrický Kruskall Wallisův test, jehož výsledky jsou zobrazeny 
v následujících tabulkách 2–5. 

 

Tab. 2: Vliv formy VŠ studia na úroveň znalostí účetnictví 

Test Statistics 

Kruskal-Wallis H 2,135 

df 1 

Asymp. Sig. 0,144 
Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 

 

Jak je patrné z výsledků tabulky 2 a 3, forma studia (prezenční versus kombinovaná) a 
stupeň studia (bakalářský versus navazující magisterský) nemají vliv na úroveň znalostí 
studentů, neboť hodnoty signifikance jsou větší než 0,05. 

 

Tab. 3: Vliv stupně VŠ studia na úroveň znalostí účetnictví 

Test Statistics 

Kruskal-Wallis H 0,109 

df 1 

Asymp. Sig. 0,741 
Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 

 

Naproti tomu u oboru studia se již prokázala závislost účetní erudovanosti studentů na 
tomto aspektu, jak zobrazuje tabulka 4. 
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Tab. 4: Vliv studijního oboru na úroveň znalostí účetnictví 

Test Statistics 

Kruskal-Wallis H 8,564 

df 1 

Asymp. Sig. 0,003 
Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 

 

Nejvýrazněji se pak na znalostech účetnictví studentů projevily jejich pracovní zkušenosti, 
jak je znázorněno v následující tabulce 5. 

 

Tab. 5: Vliv pracovních zkušeností na úroveň znalostí účetnictví 

Test Statistics 

Kruskal-Wallis H 21,567 

df 2 

Asymp. Sig. 2,074E-05 
Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 

 

Pro potvrzení závislosti úrovně znalostí účetnictví na oboru studia a na pracovních 
zkušenostech studentů byl proveden Pearsonův chí-kvadrát test (tab. 6). Na základě 
zjištěných hladin statistické významnosti, kde hodnoty signifikance jsou menší než 0,05, lze 
s 95% pravděpodobností konstatovat, že úroveň znalostí studentů OPF v Karviné je závislá 
na oboru jejich studia a na jejich pracovních zkušenostech. 

 

Tab. 6: Závislost úrovně znalostí studentů 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. 

Obor studia Pearson Chi-Square 10,214a 3 0,017 

Pracovní zkušenosti studentů Pearson Chi-Square 24,711a 6 3,862E-04 

N of Valid Cases 709   

Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 

 

Pro zjištění intenzity závislosti byly spočítány koeficienty kontingence a vzhledem k tomu, 
že se jejich hodnota blíží 0, nelze usuzovat na těsnou závislost (tab. 7). 

 

Tab. 7: Intenzita závislosti úrovně znalostí studentů 

Symmetric Measures Value Appr. Sig. 

Obor studia Contingency Coefficient 0,119 0,017 

Pracovní zkušenosti studentů Contingency Coefficient 0,184 3,862E-04 

N of Valid Cases 709  

Zdroj: vlastní zpracování v programu SPSS 

Shrnutí:  

Vzdělání rozvíjí osobnost člověka, který tak bude vybaven znalostmi, dovednostmi a 
způsobilostmi nejen pro osobní život, ale také pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. 
Proces ekonomické globalizace a členství České republiky v Evropské unii vyžadují od účetní 
profese další nové znalosti a kompetence, ale zároveň se tím pro profesní účetní otevřela 
cesta ke kariéře na mezinárodní úrovni i možnost podnikat v daleko větším rozsahu. Odborná 
kvalifikace účetního je totiž nezbytnou podmínkou kvalitního výkonu jakékoliv z řady možných 
účetních specializací na všech úrovních. 

Cílem článku bylo posoudit účetní erudovanost studentů prezenční a kombinované formy 
studia na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Z výsledků dotazníkové šetření vyplývá, 
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že téměř 32 % studentů disponuje velmi dobrými znalostmi z oblasti účetnictví a bezmála 43 
% respondentů prokázalo dobré znalosti v této oblasti. 

Pomocí Kruskal-Wallisova testu byla zkoumána závislost účetní erudovanosti studentů 
OPF na aspektech vysokoškolského studia. Byla prokázána závislost na dvou aspektech, a to 
na oboru studia a pracovních zkušenostech studentů. Tato skutečnost byla potvrzena pomocí 
Peasonova Chí-kvadrát testu. Pomocí Pearsonova koeficientu kontingence pak byla 
zkoumána intenzita závislosti. Na základě výsledných hodnot bylo možné vyvodit závěr, že se 
nejedná o těsnou závislost. 

Poděkování:  

Tento článek vznikl za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci 
Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace v roce 2019. 
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Role lidských zdrojů v rozvoji venkovských oblastí v rámci 
nových výzev digitální ekonomiky – kontext pro formování 

nové politiky rozvoje venkova 

The role of human resources in the development of rural 
areas within the new challenges of the digital economy - 
the context for shaping the new rural development policy 

Jana Kouřilová 

 

Abstrakt: 

Článek se zaměřuje na lidské zdroje ve venkovském prostoru a jejich připravenost čelit novým 
výzvám světa 4.0. Cílem je identifikovat a posoudit venkovská specifika ve srovnání s lidskými 
zdroji v městských oblastech a formulovat doporučení pro nastavení politiky rozvoje venkova. 
Jaké výzvy a příležitosti přináší digitalizace pro venkov? Jaké trendy jsou s tímto spjaty v ČR 
a zemích EU? Článek se zaměřuje na možné dopady těchto trendů na život na venkově, na 
sociální a vzdělanostní strukturu ve venkovských oblastech. V závěru jsou formulována 
doporučení pro nastavení politiky rozvoje venkova reflektující tyto nové výzvy, které s sebou 
digitalizace přináší.  

Klíčová slova:  

venkov, digitalizace, lidské zdroje, politika rozvoje venkova  

Abstract:  

The paper focuses on human resources in rural areas and their readiness to face the new 
challenges of the world 4.0. The aim is to identify and to assess rural specifics compared to 
human resources in urban areas and formulate recommendations for setting rural development 
policy. What challenges and opportunities does digitization bring to the countryside? What 
trends are associated with this in the Czech Republic and the EU countries? The paper focuses 
on the possible impacts of these trends on rural life, on the social and educational structure of 
population in rural areas. In conclusion, there are formulated recommendations for setting the 
rural development policy reflecting these new challenges of digitalization. 
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Úvod  

Význam vzdělávání se neustále zdůrazňuje (a to nejen v České republice) v souvislosti 
s novými technologickými změnami, které přicházejí s konceptem 4.0. Není to jen průmysl 4.0, 
který je zaměřen na dopady technologických změn v průmyslu, ale také služby 4.0, 
zemědělství 4.0 či obecněji práce 4.0. Pro tyto nové výzvy, kterým čelí nejen Česká republika, 
je nutné hledat adekvátní řešení, které ale nutně nemusí být stejné pro celé území. Měly by se 
v něm odrazit nejen regionální specifika, ale také odlišností městského a venkovského 
prostoru.  

Jak je tedy na tyto změny připravený venkov? Jaké lze očekávat dopady těchto změn na 
život na venkově? Jaké požadavky budou kladeny na pracovní sílu, jaké znalosti a dovednosti 
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budou potřebné? Cílem tohoto příspěvku je identifikovat a posoudit venkovská specifika ve 
srovnání s lidskými zdroji v městských oblastech a formulovat doporučení pro nastavení 
politiky rozvoje venkova. 

 

Lidské zdroje a práce 4.0 

Znalosti a dovednosti, flexibilitu a adaptabilitu pracovníků lze řadit k základním faktorům, 
které ovlivňují socioekonomický rozvoj společnosti. Už v devadesátých letech 20. století 
Drucker (1994) psal o významu znalostí jako zásadního výrobního faktoru moderní vyspělé 
ekonomiky. Tato skutečnost nabývá na významu v souvislosti se světem 4.0. V současnosti 
se pozornost většiny autorů zaměřuje na dopady technologických změn v průmyslu, na změny 
významu pracovní pozic, které se budou probíhat, případně již probíhají. Mají se lidé bát o 
práci? A o jakou práci zejména? 

Většinou se mluví o takových pracovních pozicích, které mohou být nahrazeny roboty, tzn. 
tam, kde dochází k opakovaným rutinním činnostem (Weber, 2016). Dobré uplatnění bude 
znamenat, že pracovník je schopen pracovat nerutinním způsobem, přistupovat k řešení 
problémů multidisciplinárně, tj. kreativně propojovat znalosti a dovednosti z různých oborů. Lze 
rozlišit v podstatě čtyři typy činností analytické a interaktivní nerutinní, analytické a interaktivní 
rutinní, manuální rutinní a manuální nerutinní činnosti (Dachs, 2018, Acemoglu a Autor, 2011), 
z nichž nejvíce jsou ohrožena pracovní místa rutinního charakteru jak v činnostech i 
analytických a interaktivních, tak v manuálních. Podle Grasse a Webera (2016) budou narůstat 
pracovní místa v oblasti ICT a ve službách souvisejících s podnikáním. Dokument UK 
Commission for Employment and Skills (2014) předpokládá nárůst poptávky po vysoce 
vzdělaných manažerech a odbornících, ale také po méně kvalifikovaných pracovnících pro 
zdravotní a sociální péči, pro cestovní ruch a volnočasové aktivity. 

Pokud jde o české prostředí, podle Chmelaře et al (2015) se nárůst projeví v sociálních, 
organizačních, fyzických, kreativních či intelektuálních činnostech, které lze jen částečně 
digitalizovat. Podle studie Národního vzdělávacího fondu (NVF), resp. jeho odborného 
pracoviště Národní observatoř zaměstnanost a vzdělávání (NOZV) z r. 2017 budou zanikat 
nízkokvalifikovaná pracovní místa. Nová pracovní místa budou vznikat v ICT profesích a v 
rozvoji zařízení a systémů nové generace, v průmyslu a na něj navazujících službách, ve 
veřejném sektoru, ale i v komerčních službách (NVF-NOZV, 2017). V souladu s tím někteří 
odborníci (Berger a Frey, 2016, Aulbur a Singh, 2014, Valenduc a Vendramin, 2016) 
zdůrazňují interdisciplinaritu, interpersonální dovednosti, komunikativnost, intuici pracovníků 

Gleason (in Gleason (ed), 2018: 5) v souladu s WEF (2016) uvádí, že vrcholné dovednosti 
(top skills) budou: komplexní přístup k řešení problémů, kritické myšlení, tvořivost, schopnost 
vést a koordinovat tým, emoční inteligence, schopnost posoudit situaci a rozhodnout se, 
schopnost vyjednávat a pružně reagovat, zaměření se na službu. Pokud bychom se zaměřili 
na nutnost dovedností v oblasti ICT, tak pro činnosti analytické a interaktivní nerutinní, 
analytické a interaktivní rutinní určitě budou potřebné. Na druhé straně ale jejich potřebnost 
není už tak jasná v případě činností manuálních, a to jak rutinních, tak nerutinních. To 
samozřejmě ale neznamená, že lidé v těchto pracovních pozicích nejsou schopni či 
nevyužívají dovednosti v oblasti ICT ve svém soukromém životě. 

V souladu s výše uvedeným lze také očekávat změny ve způsobu zaměstnávání. Změní 
se organizace práce a zaměstnávání bude časově flexibilnější (Schlund, Hämmerle a Strölin, 
2014). Podle Valenduca a Vendramina (2016) se rozšíří formy zaměstnávání jako jsou sdílení 
zaměstnance, sdílení pracovního místa, dočasný management, příležitostná práce apod. 
Podle Vasanthy et al. (2014) by crowdsourcing mohl mít dlouhodobější pozitivní dopady ve 
venkovských oblastech. Muhammad et al. (2007) předpokládají další rozvoj telecommutingu 
(práce z domu), V tvůrčích profesích, ale nejen v nich, se bude stále více uplatňovat práce na 
volné noze. Změna forem zaměstnávání se promítne do organizace práce, místo jejího výkonu 
a ovlivní také délku pracovní doby. 
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Venkov 4.0 v evropském prostoru 

Podle OECD (2009) jsou venkovské regiony velmi rozdílné z hlediska významu 
zemědělství v jejich ekonomice. Vedle zemědělských činností se ve venkovských oblastech 
rozvíjejí i další aktivity, jako jsou agroturistika, prodej farmářských produktů, sportovní a 
rekreační aktivity, služby pro zemědělce, ale i pro další konzumenty, zahradnické služby, 
rybářství, služby pro domácnosti, dále služby v oblasti sociální, vzdělávací nebo zdravotní.  

Venkovské oblasti se potýkají, oproti městským oblastem, se širokou škálou problémů, 
které ovlivňují jejich možnosti využít digitalizaci. Chapman a Slaymaker (2002) již na počátku 
nového milénia upozorňovali na nerovnoměrné rozložení technických znalostí a informační 
problémy ve venkovských oblastech, na druhé straně ale také zdůraznili potenciál ICT pro 
usnadnění lepšího sdílení znalostí a výměny informací. Význam infrastruktury i určitá omezení 
při využívání ICT na venkově potvrzuje také Stratigea (2011).  

Také podle Kellyho et al (2017), kteří se zaměřili na Evropu a střední Asii, jsou 
infrastruktura, náklady a spolehlivost připojení tři zásadní bariéry při využívání internetu. Další 
překážky pak spatřují v kvalitě vzdělávání a schopnosti komunikovat v angličtině. Podle 
Kellyho et al (2017) se státy liší podle svých politických priorit a rozdělují je na „rozvojové“ 
země, mezi něž patří např. Albánie, Gruzie a Turecko. Jejich cílem je zlepšit přístup k internetu 
a posílit základní dovednosti. Druhou skupinu tvoří „přechodové“ země (státy střední Evropy, 
většina balkánských zemí, Itálie, Arménie, Ukrajina, Rusko), které se zaměřují na snížení 
překážek formální práci, zlepšení právního prostředí a podporu aktivního stárnutí. Třetí 
skupina, „transformující se“ země (Chorvatsko, Estonsko, státy západní a severní Evropy) se 
zaměřují na snižování počtu neefektivních předpisů a na aktualizaci pravidel trhu práce ve 
vazbě na nové forem zaměstnávání, na zlepšování úsilí o shromažďování údajů (Kelly et al., 
2017).  Kelly et al (2017) hodnotí země jako celek, nicméně lze očekávat, že podmínky pro 
rozvoj digitalizace ve venkovských oblastech budou odrážet postavení zemí podle těchto 
kategorií. Podle Bonneau et al (2017) je dostupnost bezdrátového pokrytí ve venkovských 
oblastech Evropy okolo 40 %, ale s velkými regionálními disparitami.   

Venkovské oblasti bývají spojovány se stárnutím obyvatel a s migrací (OECD, 2018a). Ale 
je tomu opravdu tak? Některé venkovské oblasti, zejména v zázemí velkých měst, díky 
suburbanizaci obyvatele získávají. Nicméně oba tyto trendy lze chápat také jako příležitost pro 
rozvoj venkovských oblastí. Stárnutí populace vyžaduje a bude vyžadovat rozmanitější škálu 
personálních služeb, a to v oblasti zdravotní a sociální péče, zajištění zásobování apod. Tyto 
služby lze charakterizovat různými požadavky na kvalifikaci pracovníků, od vysokoškolsky 
vzdělaných až po osoby s nízkou kvalifikací. Digitální technologie mohou usnadnit a 
zjednodušit realizaci těchto služeb. Pomocí moderních technologií lze umožnit pobyt, resp. 
prodloužení pobytu seniorů v jejich přirozeném prostředí např. napojením na systém 
informující o zdravotním stavu klienta, možností přivolat si pomoc, zajištěním komunikace 
s poskytovatelem sociální péče o aktuálních potřebách klienta. Realizace těchto služeb 
nebude možná bez přiměřeně kvalifikovaných, ale i empatických pracovníků s odpovídajícím 
přístupem ke klientovi. 

Pokud jde o migraci, lze očekávat, že s rozvojem kvalitního a dostatečně kapacitního 
napojení na telekomunikační sítě nebude nutné, aby lidé žili a pracovali ve městech. V této 
souvislosti lze očekávat, že mohou, podle svých preferencí a také podle formy zaměstnání, 
vyhledávat venkovské oblasti. Otázkou je, v jaké vzdálenosti od velkých měst se budou tyto 
procesy výrazněji projevovat. Pokud lidé nebudou muset dojíždět za prací nebo budou dojíždět 
jen občas, nebude pro ně blízkost velkého města z hlediska práce důležitá. Ale na druhé straně 
to předpokládá dostupnost služeb umožňujících zajistit kvalitní podmínky pro život na venkově 
pro všechny generace. Jedná se jak o odpovídající technické podmínky, to znamená 
rozvinutou informační, technickou i dopravní infrastrukturu, ale také o zajištění dostupných 
služeb jak veřejného, tak komerčního charakteru.  

Pro rodiny s dětmi je důležitá dostupnost vzdělávacích institucí a mimoškolních aktivit. 
V současnosti se mluví o změnách ve vzdělávání v souvislosti s využitím moderních 
technologií, které by ve svém důsledku mohlo vést k redukci škol na venkově a tím ke snížení 



243 

 

výdajů na školství. Ekonomická náročnost udržení zejména základních škol na venkově je 
v různých zemích rozdílná, záleží na způsobu organizace a financování školství.  Škola ale 
nemá jen roli vzdělávací, ale také socializační a je obvykle centrem komunitního života ve 
venkovských obcích (např. Jean, 1997; Miller, 1995; Solstad, 1997; Kučerová, 2012, 
Hargreaves, 2017) a mohla by se stát i  centrem dalšího vzdělávání pro digitální věk, jak 
pro zemědělství, tak i pro rozvoj dalších oborů na venkově. 

Venkov 4.0 a práce 

Požadavky na kvalifikaci pracovní síly se budou ve venkovských oblastech určitě měnit, 
nemusí to ale nutně vždy znamenat nárůst požadavků na úroveň dosaženého vzdělání.  

Pokud jde o využití moderních technologií v zemědělství, zásadní bariérou se může stát 
schopnost, ale také ochota zemědělců přijmout nové technologie a naučit se s nimi pracovat. 
Tyto technologie se budou i nadále vyvíjet a také pro pracovníky v zemědělství bude tedy 
potřebné neustále rozšiřovat, ale i prohlubovat jejich znalosti a dovednosti. Vzhledem k tomu, 
že ve většině evropských zemí je na venkově horší věková struktura, rozvoj těchto kompetencí 
může být negativně ovlivněn právě touto skutečností, neboť starší lidé obecně nemají rádi 
změny. Podle EC (2017) existují tři zásadní rizika spojená se zemědělstvím 4.0: 1) schopnost 
zemědělců investovat a modernizovat svou činnost, 2) stárnutí populace a tedy i pracovní síly 
v zemědělství a 3) vznik významných rozdílů ve výrobních schopnostech mezi regiony jako 
důsledek výše uvedených rizik. Podle OECD (2018c) v letech 2015–2017 směřovala většina 
výdajů na zemědělství na financování projektů v oblasti infrastruktury, inovací a veřejných 
zásob, ale také do zemědělských znalostí. To ukazuje na význam znalostí jako klíčového 
faktoru pro budoucnost zemědělství. 

Nicméně lze konstatovat, že v zemědělství budou i nadále zapotřebí pracovníci, jejichž 
pracovní pozice nebude vyžadovat znalost ICT, ale zručnost, lidskou sílu a specifický přístup 
(péče o dobytek, domácí zvířata, práce na zahradě apod.). To je samozřejmě v rozporu se 
všeobecným přijímaným tvrzením o narůstání poptávky po znalostech a schopnostech práce 
s ICT, po digitálních službách. Paradoxně může dojít k tomu, že v budoucnu poroste poptávka 
po manuálně zručných pracovnících, kteří jsou schopni výše uvedené činnosti vykonávat. Na 
druhé straně ale je třeba si uvědomit význam kvalifikované pracovní síly, které může být 
zdrojem inovací v zemědělství (nový bioprodukt), při obnově tradiční výroby nebo v cestovním 
ruchu (vznik nových atrakcí, které přitáhnou nové návštěvníky), což může vést ke stabilizaci či 
rozvoji dané lokality/regionu. Podle Hudcové, Chovance a Moudrého (2018) může 
k udržitelnému rozvoji venkova přispět sociální podnikání, resp. sociální zemědělství.  

Jak už bylo výše uvedeno, lze očekávat, že pracovní místa budou vznikat nejen ve 
veřejných službách, jako jsou sociální a zdravotní služby, vzdělávání nebo zájmové 
(umělecké, sportovní, odborné) volnočasové aktivity. Tyto služby budou vyžadovat vyšší 
vzdělání, komunikativnost, určitou míru samostatnosti a schopnost vyhodnotit situaci a 
rozhodnout se, ale zároveň také schopnost využívat moderní technologie. Pro všechny tyto 
profese je důležitá komunikativnost, empatie a individuální přístup ke klientovi. Zajištění těchto 
služeb ale může být velmi problematické, např. v Německu již v současnosti chybí pracovníci 
ve zdravotnictví a v sociální péči (Weber, 2016); také v České republice lze v blízké 
budoucnosti očekávat nedostatek praktických lékařů s výraznými regionální rozdíly (Šídlo, 
2015), na druhé straně ale zejména sezonní přesun obyvatel (trávení části roku na venkově) 
může být podle Lehtonena, Muiluho a Vihinena (2019) příležitostí pro udržení zdravotních 
služeb.  

Další pracovní místa vznikají a budou vznikat při zajišťování čistoty a kvality prostředí 
(svoz odpadů, údržba místních komunikací a cyklistických stezek, údržba veřejné zeleně, 
pomocné stavební práce atd.). Kvalifikační požadavky na tyto pracovní pozice jsou relativně 
nízké. 

V souladu s důrazem na zachování místních tradic lze očekávat obnovu či rozvoj 
specifických tradičních lokálních výrob jak pro potřeby místních obyvatel, tak pro potřeby 
cestovního ruchu, např. již dnes oblíbená lokální řemeslná výroba jako atraktivita cestovního 
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ruchu, výroba suvenýrů pro návštěvníky. Rozvoj tradičních ekonomických aktivit má také 
významnou roli edukativní, napomáhá vytvářet, upevňovat a prohlubovat znalosti a souvislosti 
ekonomického i sociálního vývoje v území.  Tyto lokální výroby mohou sehrávat také 
významnou roli pro rozvoj komunitního života na venkově a pro posilování lokální identity (viz 
Lapuh a Šmid Hribar, 2014). Pracovní místa v tradičních ekonomických činnostech budou 
vyžadovat specifické znalosti a rozvoj manuálních dovedností pracovníků. V souladu 
s členěním Dachse (2018) půjde o nerutinní práce. Podobně může na stabilizaci a rozvoj 
komunit na venkově působit servitizace, charakteristická využitím znalostí a zkušeností 
starších generací pro socioekonomický rozvoj (viz Vidickiene, Gedminaite-Raudone, 2019).    

Již v současnosti se rozvíjí služby spojené s cestovním ruchem jako takovým, tzn. 
pracovní místa v ubytovacích a stravovacích zařízeních, dále pak v informačních, kulturních, 
sportovních a dalších zařízeních, která poskytují širokou škálu různých služeb pro návštěvníky 
s cílem naplnit jejich očekávání a spokojenost s pobytem v daném území. Kvalifikační 
požadavky na tyto pracovníky jsou a budou velmi rozdílné, nicméně společným požadavkem 
je schopnost komunikace. V některých venkovských oblastech se tato činnost rozvinula již 
v minulosti s ohledem na turistickou atraktivitu území, ale i tam bude potřeba dalšího 
vzdělávání zejména s ohledem na využití digitálních technologií (rezervační systémy a 
komunikační sítě), které přinášejí nové příležitosti pro rozvoj cestovního ruchu a aktivit s ním 
spojených. Význam internetu pro rozvoj cestovního ruchu potvrzují např. Bethapudi (2015), 
Andreopoulou et al (2014) nebo OECD (2018b). Ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu budou 
vznikat i další pracovní místa, např. v informačních centrech, prodejnách suvenýrů a lokálních 
produktů, v půjčovnách či opravnách bicyklů. 

S nárůstem počtu obyvatel ve venkovských obcích lze předpokládat i rozvoj komerčních 
služeb (kadeřnictví, různé opravny, vč. autoservisů, prodejny, restaurace atd.), včetně služeb 
pro domácnosti (úklid, zahradnické sužby, drobná řemesla). V rozvoji těchto činností se vytváří 
prostor pro sociální podnikání a projekty PPP.  

A jak připravit pracovníky na tyto očekávané změny? Podle OECD (2014) by měly 
vzniknout tzv. „strategie pro rozvoj dovedností“18 ve venkovských oblastech, který by měly 
zohlednit specifika daného území. Tyto strategie by se měly opírat o šest pilířů (OECD, 2014, 
str. 8)19: 

• Schopnost reagovat – zajistit, aby se poskytovatelé vzdělávání mohli přizpůsobit 
měnící se poptávce; 

• Kvalita a účinnost vzdělávání – zajistit, aby správné dovednosti byly získávány ve 
správný čas, na správném místě a nejefektivnějším způsobem; 

• Flexibilita v poskytování – umožnit lidem studovat či rozvíjet dovednosti v tom, v čem 
chtějí, kdy chtějí a jak chtějí; 

• Přenositelnost dovedností – zajištění toho, aby dovednosti získané ve škole byly 
poskytované v běžně přijímané a srozumitelné formě; 

• Snadný přístup, např. snižování bariér, které brání přístupu ke vzdělávání  

• Nízké náklady na opětovný vstup, např. modulární výuka, poskytování kreditů za účast 
na jednotlivých modulech vzdělávání, možnost akumulace kreditů a jejich snadná 
přenosnost.  

S dobře nastavenými a dobře implementovanými takovými strategiemi mohou u 
venkovské oblasti čelit výzvám, které s sebou období 4.0 přináší. Nicméně je potřeba mít stále 
na paměti různorodost venkovských oblastí a vytvářet takovéto strategie s hlubokou znalostí 
prostředí, v němž mají být implementovány. Postup vytvoření a realizace strategie lze 
znázornit jednoduchým schématem – viz níže. 

 

 

 
18 Vlastní překlad autorky 
19 Vlastní překlad autorky 
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Schéma 1: Proces tvorby „strategie rozvoje dovedností“ 

Zdroj: Vlastní schéma 

 

V rámci těchto strategií bude nutné specifikovat, alespoň rámcově, zaměření vzdělávání 
podle pracovní pozic a také podle oboru, v němž pracovník působí. Na jedné straně se bude 
určitě jednat o prohlubování odbornosti a rozšiřování znalostí ve vazbě na možnosti 
digitalizace oboru, ale také ve vazbě na další obory (multidisciplinarita), a to s ohledem na 
pozici pracovníka. V této souvislosti lze využít i zkušeností starších generací, nejen v 
zemědělství, ale i ve vazbě na lokální výrobu či řemesla, a propojit je – tam, kde to lze – 
s digitalizací jednotlivých odvětví. Na druhé straně se bude jednat o rozvoj měkkých 
dovedností zejména těch pracovníků různých služeb, kteří přicházejí do kontaktu s klienty. 
Nemělo by se však ani zapomínat na vzdělávání, které může přispět k osobnímu rozvoji 
člověka (např. výuka jazyků, finanční gramotnosti a dalších podle požadavků obyvatel) a 
zlepšit kvalitu jeho života, příp. může ovlivnit změnu jeho postavení na trhu práce.   

Závěrečné poznámky a doporučení 

V souvislosti s venkovem 4.0 je potřeba si uvědomit, že venkov není jen zemědělství a 
lesnictví, ale že se zde rozvíjí a bude rozvíjet spousta dalších činností. Jaké aktivity to budou 
a jak intenzivní bude jejich rozvoj, požadavku na pracovní sílu, její kvalifikaci a dovednosti? To 
lze v současnosti jen velmi obtížně odhadnout, protože to závisí na spoustě dalších faktorů. 
V této souvislosti a s ohledem na depopulaci venkova je ale třeba zdůraznit zejména 
zabezpečení dostupného, kvalitního a dostatečně kapacitního internetu ve venkovských 
oblastech (Vasatha et al. 2014). 

Nicméně pokud se v širší míře uplatní nové formy zaměstnání, lze očekávat, že dojde 
k intenzivnější migraci na venkov. Migrace by mohla pozitivně ovlivnit věkovou strukturu 
obyvatel a podnítit rozvoj služeb pro uspokojení potřeb nových obyvatel. Na druhé straně ale 
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populace celkově stárne, takže je potřeba řešit problémy s tím spojené. Již v současnosti 
venkovské oblasti, zejména odlehlejší od velkých měst, vykazují horší věkovou strukturu 
s vyšším zastoupením seniorů, což se odráží ve specifických požadavcích na dostupnost 
veřejných služeb. Otázkou je, zda je venkov na tuto situaci připraven a jakou roli v tomto 
smyslu může sehrát politika rozvoje venkova. 

Změny na trhu práce na venkově, ať už spojené snovými technologiemi v zemědělství a 
lesnictví, tak s rozvojem služeb, budou vyžadovat změny v kvalifikaci pracovníků. Jak už bylo 
uvedeno výše, nejde jen o odbornou kvalifikaci, ale také o další dovednosti a schopnosti, které 
vyžaduje práce ve službách. Lidé budou muset být připraveni „držet krok“ s rozvojem 
moderních technologií, které by jim měly a mohly usnadnit a zjednodušit jejich práci. Zároveň 
by ale měli rozvíjet měkké dovednosti (komunikativnost, empatie a porozumění, schopnost 
citlivě reagovat na potřeby klienta apod.). Potřeba dalšího vzdělávání a rozšiřování a 
prohlubování dovedností bude pravděpodobně narůstat a měla by se odrážet v nastavení 
strategií pro rozvoj dovedností, které by měly vznikat pro vhodně zvolená území a s hlubokou 
znalostí jejich potřeb, a to s využitím metody LEADER (ve spolupráci s MAS) Základní školy 
na venkově by mohly být vzdělávacími centry pro realizaci těchto strategií, a tím, že by sloužily 
pro všechny generace, by také mohly posílit své postavení center komunitního života. Využití 
základních škol pro realizaci strategií by mohla napomoci i řešení problémů spojených 
s dlouhodobou udržitelností škol v malých obcích.  

Co z toho plyne pro politiku rozvoje venkova? Nutnost změnit v současné době 
uplatňovaný přístup, který klade důraz na zemědělství, a pojmout venkov šířeji a zároveň 
respektovat různorodost venkovských oblastí (OECD, 2009, 2018a). Podpořit zemědělství a 
činnosti s ním spojené, výrobu lokálních produktů a rozvoj řemesel, ale také rozvoj služeb tak, 
aby byly odpovídajícím způsobem přístupné obyvatelům venkova všech věkových kategorií. I 
když označujeme tuto politiku jako politiku rozvoje venkova, v této souvislosti je důležitý nejen 
rozvoj, ale i stabilizace některých obcí, zejména těch, které se nacházejí ve venkovských 
periferiích (více viz Bernard, (ed.), 2018).   

Samostatným tématem v tomto smyslu může být rozvoj cestovního ruchu a rekreace, ale 
také zachování kulturního dědictví nejen ve vazbě na cestovní ruch. To ale znamená také 
připravit na tyto změny pracovníky, vzdělat je ve znalostech a dovednostech potřebných pro 
jejich práci, včetně využití ICT. Politika rozvoje venkova by tak mohla a měla podpořit, 
s ohledem na očekávané změny na trhu práce, tvorbu strategií pro rozvoj dovedností podle 
OECD (2014). Tyto strategie by měly vycházet ze specifických podmínek venkovských oblastí 
a jejich potřeb. Otázkou je ale zároveň územní vymezení pro tyto strategie, neboť např. i na 
úrovni krajů ČR lze identifikovat poměrně významné rozdíly ve venkovském prostoru.   

Podle Pěluchy (2017) by politika venkova měla být chápána jako „komplexní systém a 
proces stimulace využití vnitřního potenciálu území pro místní rozvoj“ (Pělucha, 2017: 668). 
Politika rozvoje venkova by určitě měla být, v rámci udržitelného rozvoje území, koordinována 
se sektorovými politikami, ať už je to v oblasti veřejných služeb (vzdělávací, sociální, zdravotní 
politika, kulturní politika atd.), tak v oblasti podnikatelského prostředí (politika podpory 
podnikání, politika zaměstnanosti, zemědělská politika, politika rozvoje cestovního ruchu atd.). 
Tato koordinace je velmi důležitá. Otázkou je, do jaké míry se daří tuto koordinaci realizovat a 
jaké postavení má v tomto smyslu politika rozvoje venkova v rámci ostatních politik. 
Synergické působení různých politik je velkou výzvou pro budoucnost, a právě moderní 
technologie by mohly přispět k jejich vzájemnému hlubšímu provázání a pomoci nastavit a 
realizovat potřebné aktivity. 

Poděkování 

Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu podpořeného Grantovou agenturou České 
republiky, č. 17-12372S: „Teoretické a metodologické perspektivy neoproduktivistické politiky 
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Současné směry výzkumu venkovského cestovního ruchu 

Current orientation of research in rural tourism 

Helena Kubíčková 

 

Abstrakt:  

Předkládaný příspěvek má za cíl představit současné směry výzkumu v oblasti venkovského 
cestovního ruchu s ohledem na jeho interdisciplinární povahu. Mezi použité metody patří 
obsahová analýza získaných dat a následná syntéza do hlavních výstupů tohoto příspěvku. 
Výstupy mají podobu identifikace a deskripce nosných témat výzkumu venkovského 
cestovního ruchu. Zdrojem dat byly články odborných impaktovaných časopisů uveřejněné na 
Web of Science z let 2014 až 2019. Impaktované časopisy, ze kterých bylo čerpáno, byly 
vybrány na základě několika kritérií z webové platformy Scopus. Během literární rešerše byla 
stanovena sada klíčových slov, podle kterých se jednotlivé články řadily do databáze vytvořené 
pro účely tohoto příspěvku.  

Klíčová slova:  

Venkovský cestovní ruch, výzkum, teorie, trendy  

Abstract:  

The submitted paper aims to introduce current directions of research in the field of rural tourism 
concerning its interdisciplinary character. The methods used include content analysis of 
obtained data and their subsequent synthesis to final outputs of submitted paper. The outputs 
take form of identification and description of the main topics of rural tourism research. The data 
sources were articles publicized on Web of Science from professional impact journals from 
2014 to 2019. The impacted journals, from which were finally drawn articles, were selected 
based on several criteria from the Scopus web platform. During the literary overview, a set of 
keywords was determined. Based on them, individual articles were inserted in the database 
created especially for this paper. 

Key words:  

Rural tourism, research, theory, trends  

Úvod  

Socio-ekonomické změny ve společnosti vyspělých států, které vedou ke konstantnímu 
růstu podílu obyvatel ve městech, k vyšším příjmům a většímu fondu volného času, determinují 
mimo jiné i to, jak tito lidé participují na aktivitách cestovního ruchu. Život ve městě, kde se 
lépe hledají pracovní příležitosti a které poskytuje širokou paletu služeb, přináší však i 
negativa. Ta jsou například v podobě zvýšené míry hluku, smogu, četná místa působí 
přelidněně a životní tempo působí hekticky. Lék na tyto nepříznivé okolnosti hledají lidé útěkem 
na venkov, který je čistý, klidnější a prázdnější než ulice měst (Dashper, 2015). Od 70. let 
minulého století tak lze sledovat fenomén venkovského cestovního ruchu, který by ve své 
nejkultivovanější podobě měl být koncipován dle několika základních charakteristik, např. 
pobytem ve volné krajině, kontaktem s přírodou či s tradičním způsobem života, řemesly a 
lokální komunitou (Hall, Page, 2006).  
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V posledních letech se především ve spojení s udržitelným rozvojem stal venkovský 
cestovní ruch (dále jen VCR) nejen volnočasovou aktivitou obyvatel, ale i vědní disciplínou 
pronikající do několika oborů. Pro svoji interdisciplinární povahu se jedná o entitu zkoumanou 
mezi geografy, ekonomy, sociology i přírodovědci a mnoha jinými.  

Právě rozmanitost, s jakou je možné na sledovaný fenomén nahlížet, se reflektuje v níže 
uvedeném textu. Cílem tohoto příspěvku je totiž odpovědět na otázku, kam se ubírá výzkum 
venkovského  cestovního ruchu s ohledem na jeho multioborovou povahu, a to pomocí 
identifikace nosných výzkumných témat, jejich analýzy a syntézy. Zdrojem dat, resp. článků, 
ze kterých je čerpáno, jsou současné impaktované odborné časopisy. Pro naplnění cíle vznikla 
databáze zahrnující 185 článků, která byla vybrána a analyzována na základě obsažených 
klíčových slov. Ta byla v rámci rešerše literatury vytyčena jako signifikantní pro sledovaný 
obor. Metody pro zpracování tohoto článku jsou tím pádem dvojí. Nejprve byla provedena 
analýza a posléze syntéza, která pojí jednotlivé výstupy z článků do několika základních směrů 
výzkumu. Tento příspěvek rovněž představí venkov v kontextu cestovního ruchu tak, aby byly 
čtenáři známy fundamenty, ze kterých se výzkum odvíjí.  

Přehled literatury 

Venkovský prostor  

Hovoří-li se o venkovském cestovním ruchu, pak je nutné si nejprve stanovit, co vlastně 
je venkov a kde se venkovský prostor nachází. Již tento krok se stává problematickým. Venkov 
je vágním, až mírně abstraktním označením kulturní krajiny, ve které lze jen obtížně definovat, 
kde končí město a kde začíná venkovská oblast. Druhým problémem je nesourodost a silná 
heterogenita v rámci celého venkovského prostoru. Stav venkovské periferie neodpovídá 
stavu venkova příměstského (Novotná, Nunvářová, 2017). Do tématiky venkova navíc proniká 
mnoho vědních oborů, a tak definice hranice město/venkov zní odlišně z úst geografa, 
sociologa či ekonoma. Proto v dnešní době neexistuje jednotná definice venkovského 
prostoru. Nabízí se několik variant, jak při vymezení venkova postupovat. Podle Perlína (1996) 
by do diskuze, zda se jedná o venkov či nikoliv, měly vstoupit minimálně základní 3 vlastností: 

• hustota obyvatel a velikost sídel,  

• využívání půdy a její dominance v zemědělství a lesnictví,  

• tradiční sociální struktury a problémy identity dědictví.  

Za jedinou všeobecně uznávanou mezinárodní definici venkovského prostoru jakožto 
spojitého území, které se skládá z volné krajiny a jednotlivých sídel, se považuje vymezení 
OECD a Eurostat. Tato definice je založena na podílu obyvatelstva, jež žije na území s 
hustotou zalidnění menší než 150 obyvatel/km2 (ČSÚ, 2008). Toto vymezení ale nebere 
v potaz obyvatele, kteří žijí na hustě zalidněném, byť stále venkově. Šíp a Vystoupil (2005) 
charakterizují prostor venkova jako periferní území, které vytváří zázemí městům, na kterých 
je ekonomicky a administrativně závislé. V územním systému dělby práce zajišťuje 
zemědělskou produkci, drobné služby a rekreaci.  

Jiný způsob vymezení venkova je na základě hodnocení velikosti venkovské obce nebo 
venkovského sídla. Jako příklad lze uvést prostředí České republiky, kde se pro určení 
venkova používají administrativní, legislativní a statistická kritéria. Např. zákon o obcích říká, 
že obec je městem, pokud má minimálně 3 000 obyvatel. Nicméně ani takto explicitně 
stanovená hranice, nepředstavuje ideální řešení, neboť se v tuzemsku vyskytují obce se 
statutem města a s počtem obyvatel méně než 3 tisíce. Dále vymezuje a typizuje venkov 
několik dokumentů (ČSÚ, 2008), mezi které patří například Program rozvoje venkova České 
republiky na období 2014–2020 nebo dřívější Národní strategický plán rozvoje venkova ČR. 
Právě tento dokument stanovil hranici mezi městem a venkovskou obcí na hodnotě 2 000 
obyvatel, a která se vyskytuje v české odborné literatuře (Petr, 2012). Ovšem pevně stanovené 
hodnoty zapříčiňují obtížnou komparaci mezi statistikami různých států, protože venkov 
každého státu má specifický charakter a k jeho vyjádření sedí rozdílná hodnota. Pro vymezení 
venkova a jeho srovnání mezi státy EU se aplikuje tzv. rozdělení do gridů o velikost 1x1 km, 
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v nichž je počítána a hodnocena hustota obyvatel (Svobodová, Věžník, 2019). Poslední 
možnost určení venkova představuje dokument Českého statistického úřadu (2008) Varianty 
vymezení venkova a jejich zobrazení ve statistických ukazatelích - 2000–2006. Tento 
dokument navrhuje rovnou osm možných přístupů definování venkova aplikovatelných 
v prostředí ČR. 

Perlín (2009) uvádí kombinaci metod, pomocí nichž by se mohl výše popsaný problém 
vyřešit. Podle něj by venkovské obce měly být limitovány kritériem počtu obyvatel ve výši 3 000 
tak, aby bylo v souladu se zákonem o obcích, a pro vymezení prostoru venkova by mělo být 
využíváno modifikovaného ukazatele hustoty zalidnění v souladu s metodikou OECD.  

Typologie venkovského prostoru  

Již bylo řečeno, že venkovský prostor je heterogenní, různé oblasti se od sebe tedy 
odlišují. K tomu, aby se lépe pochopila povaha dané oblasti, slouží typologie venkovského 
prostoru. OECD, kromě toho, že definuje pomocí hustoty zalidnění, co je venkovem, rozlišuje 
zároveň dle naměřených hodnot tento prostor, resp. regiony, na  

• převážně venkovské, kde více než 50 % obyvatel regionu žije ve venkovských 
obcích, 

• významně venkovské, kde ve venkovských obcích žije 15–50 % obyvatel regionu, 

• výrazně městské, kde ve venkovských obcích žije méně než 15 % obyvatel regionu 
(ČSÚ, 2008). 

Pro některé státy, které mají vysoký počet malých obcí (mezi ně patří například Česká 
republika a Francie) se však tato metodika nehodí, protože nedosahují limitní hodnoty 150 
obyv./km2 (Perlín, 2009) a výsledky jsou zkreslené.  

Jinou či rozšířenou typologii dle podmínek konkrétního státu obsahují národní strategické 
dokumenty, například v tuzemsku modifikoval Program rozvoje venkova České republiky na 
období 2007–2013 typy venkovských regionů od OECD dle jejich polohy na příměstské, 
mezilehlé a odlehlé. 

Binek (2007) poukazuje na to, že elementární typologii venkovského prostoru je možné 
stanovit dle velikosti a polohy (dáno dopravní polohou) venkovských obcí. Dle statistických dat 
pak uvádí dělení na: zázemí měst, obce s velmi dobrou, průměrnou a špatnou dopravní 
polohou. Perlín (2010) demonstruje na příkladu České republiky možnost vymezení 
venkovského regionu na základě velikosti obce, dynamiky růstu obyvatel, lidského potenciálu 
a kvality bydlení. Kombinace těchto kritérií identifkuje osm typů venkovského prostoru 
charakteristického pro zkoumané území: 

• rozvojový venkov,  

• nerozvojový sousedský venkov, 

• moravské periferie, 

• vybavený moravský venkov, 

• problémový rekreační venkov, 

• intenzivní rekreační oblasti, 

• strukturálně postižený průmyslový venkov, 

• neprofilovaný venkov.  

Poslední zmíněná metoda není sice srovnatelně aplikovatelná do jiných zemí, nicméně 
může sloužit jako inspirace pro ostatní, neboť kritéria, na kterých stojí, figurují všude. Pro účely 
tohoto příspěvku je tato metoda zajímavá i z toho důvodu, že se jako jediná vyhraňuje vůči 
cestovnímu ruchu a posuzuje pro něj atraktivnost prostoru.  

Venkovský cestovní ruch 

Již ze samotného názvu vyplývá, že VCR je formou cestovního ruchu, který se realizuje 
v otevřené venkovské krajině. Ovšem, jak podotýká Hall a Page (2006), ne všechen cestovní 
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ruch, co se odehraje ve venkovském prostoru, lze označit za venkovský. Podle Sharpleyho 
(2006) je signifikantním odlišujícím prvkem motivace účastníka cestovního ruchu, který touží 
po přirozených hodnotách (intrinsic qualities). Hall a Page (2006) charakterizují několik 
klíčových vlastností, na základě, kterých lze VCR vymezit. Kromě zasazení do venkovského 
prostoru v rámci polohy vyzdvihují i funkční zapojení, tj. interakci s malými a středními podniky 
nabízejícími své služby, kontakt s přírodou a pobyt v ní, příjímání místních kulturních a 
tradičních hodnot, kontakt s místními komunitami a hostitelskými rodinami či osobního se 
zapojení do prací a řemesel. Návštěvníci by při tom měli využít ubytování v soukromých, či 
menších hromadných ubytovacích zařízeních. Sharpley (2006) prohlašuje, že mezi typické 
aktivity konané v rámci VCR patří pěší turistika, cyklistika, jízda na koni, rybaření, aj.  

Vcelku komplexní definici VCR, která sumarizuje výše uvedené, uvádí čeští autoři 
Pásková a Zelenka (2002). Představují venkovský cestovní ruch jako souborné označení pro 
druh cestovního ruchu s vícedenním pobytem a s rekreačními aktivitami na venkově, 
zahrnující například pěší turistiku, jízdu na kole či na koni, pozorování domácích zvířat a péče 
o ně, konzumaci potravin vyprodukovaných na farmě. Rozvoj VCR souvisí s rozvojem 
venkova, budováním turistických tras a cyklostezek, s rozvojem farem a alternativního 
zemědělství. Zahrnuje různé formy šetrného cestovního ruchu, kam můžeme zařadit 
agroturistiku, ekoagroturistiku, ekoturistiku. Neopomenutelné je však i chataření a chalupaření 
neboli druhé bydlení.  

Venkov v kontextu cestovního ruchu 

Význam venkovského cestovního ruchu pro jeho návštěvníky v podobě úniku a relaxace 
od hektického městského života, byl naznačen výše, otázkou však zůstává, jaký význam 
cestovní ruch má pro venkovský prostor, ve kterém se odehrává? Ten totiž v poslední dekádě 
prochází řadou změn, které cestovní ruch pomáhá vyrovnat. Daspher (2015) poukazuje na to, 
že probíhá vylidňování venkova, kdy mladí a více vzdělaní lidé odchází do měst za lepší prací. 
To doprovází i úbytek tradičního způsobu obživy – zemědělství. Venkov tak čelí změnám 
sociálních a ekonomických struktur. Cestovní ruch naopak generuje nová pracovní místa a 
nový způsob podnikání či zaměstnání. Představuje tak atraktivní cestu, jak do regionů přinést 
finanční prostředky. Svými aktivitami pomáhá zachovat a zhodnotit tradice a hodnoty místních, 
kulturně-historický i přírodní potenciál. Je ku prospěchu více zájmovým skupinám – 
residentům, pro které funguje jako zdroj příjmů, rozhodnou-li se v cestovním ruchu podnikat, 
obcím, které mají důvod a finance pro zlepšování infrastruktury, a státu, kterému zlepšují 
makroekonomické výsledky (Page, Connell, 2006).  

Na druhou stranu považovat cestovní ruch za zachránce venkovské regenerace je 
nereálné a přeceňované. Představuje pouze určitou možnost obnovy (více např. v Kubíčková, 
Novotná, 2019). Problémem je nedostatečná edukace místních komunit o tom, jak služby 
koncipovat a jak je nabízet. Obdobně chybí i obecné podnikatelské zkušenosti. Lokální 
podnikatelé nijak neplánují svoji tržní strategii, marketing a mnohdy ani nemyslí na 
environmentální aspekty vedoucí k udržitelnosti (Hall, Kirkpatrick, Mitchell, 2005). Venkovský 
prostor a jeho rozvoj jsou však také limitovány nedostatečnou infrastrukturou, nevyhovujícím 
plánováním ze strany veřejné správy a neúspěšnými investicemi. S přílivem cestovního ruchu 
stoupá míra znečištění, jsou tedy kladeny větší požadavky na odpadové hospodářství. Roste 
i hlučnost, což vzbuzuje nelibost k tomuto fenoménu ze strany starousedlíků. Hlavně takových, 
kterým z cestovního ruchu neplyne žádný dodatečný příjem. V konečném důsledku tak může 
dojít k narušení sociální kompatibility místních. Daspher (2015) se věnuje myšlence, že venkov 
je v očích mnoha návštěvníků silně idealizován jako krásný a klidný a ti jsou posléze 
konsternováni, že na venkově existují i místa ošklivá s nepříjemnými obyvateli.   

Jak lze zkoumat (venkovský) cestovní ruch 

Vzhledem k své specifické multioborové povaze je cestovní ruch zkoumán prizmatem 
několika vědních oborů, od sociologie a psychologie, přes environmentalistiku a geografii po 
ekonomii. Od toho se také odvíjí použité metody a přístupy k tomu, jak výzkum uchopit. Podle 
Faulknera a Goeldnera (1998) je to mimo jiné proto, že k výzkumu cestovního ruchu pomalu 
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přejdou ti akademici, kteří se dříve etablovali v jiné specifické disciplíně (např. antropologii). 
Na základě toků této “migrace“ dělí výzkum cestovního ruchu do 3 oblastí: z pohledu 
návštěvníka a poptávkové strany, z pohledu nabídky, tj. služeb a atraktivit a z pohledu 
sociálních, ekonomických a environmentálních dopadů a vlivem na řízení cestovního ruchu, 
jeho plánování a odpovědnou politiku. Podle Ritchieho, Burnse a Palmer (2016) je výzkum 
silně polarizován na dvě skupiny. V té první je zkoumán jako podnikatelské odvětví, které lze 
plánovat, řídit a kontrolovat, ve druhé se uvažuje jako sociálně-kulturní fenomén schopný 
vykreslit aspekty moderního života.  

Chorley a Hagget (1967, in Thirumoorthy, Wong, 2015) identifikují 3 základní, leč 
neutrální, přístupy výzkumu, které lze aplikovat pro každou vědní disciplínu relevantní 
cestovnímu ruchu, aniž by se vzájemně vylučovaly. Jde o modely deskriptivní, vysvětlující a 
prediktivní (z anglického descriptive, explanatory, predictive). Obdobně uvažují i Goeldner a 
Ritchie (1994, in Novotná, 2012), kteří jako klíčové modely pro studium cestovního ruchu uvádí 
modely založené na:  

• popisu a pořízení soupisu,  

• testování, 

• prognózování,  

• modelování a simulaci.  

Důležitou roli hrají při výzkumu cestovního ruchu metody kvantitativního i kvalitativního 
výzkumu. Podle Munsterse a Richardse (2010) byly ve druhé polovině minulého století 
preferovány hlavně kvantitativní metody v podobě statistických měření na základě dat ze 
strukturovaných dotazníků nebo anketních šetření. V dnešní době se využívá celá paleta 
kvalitativních metod, především hloubkové rozhovory (polostrukturované, nestrukturované), 
pozorování, koláže, case-studies, trackování návštěvníků, mystery shopping aj. Nasbíraná 
data pak podléhají obsahové analýze, deskriptivně-explorativním analýzám, komparacím a 
jiným druhům zpracování a interpretace (Munsters, Richards, 2010).  

Doposud tedy výzkum cestovního ruchu přejímal teoretické rámce a metody výzkumu 
participujících oborů. Budoucnost však tkví dle Šauera (2012) či Okumuse, van Niekerk, 
Koseogluho a Bilgihan (2018) v interdisciplinárním přístupu, kdy bude na základě pro cestovní 
ruch osvědčených přístupů vypracován teoretický rámec vlastní sledovanému fenoménu.  

Data a metody  

Cílem tohoto příspěvku je odpovědět na otázku, jaké jsou v současnosti výzkum a 
teoretické poznatky o venkovském cestovním ruchu, a to pomocí obsahové analýzy, syntézy 
výstupů a identifikace nosných výzkumných témat. Vstupní informace, resp. data, pochází ze 
současných impaktovaných odborných časopisů. Výzkum s podobnou metodikou z oblasti 
cestovního ruchu koncipují i další autoři, např. Bornhorst, Ritchie a Sheenan, 2010 (in 
Bobková, 2015).  

Pro účely tohoto příspěvku byla využita data v podobě informací o obsahu článků 
s tématem VCR ve vybraných anglicky psaných impaktovaných časopisech s mezinárodním 
působením. Impaktované časopisy, které byly zahrnuty do zpracování, jsou všechny 
indexovány v odborné databázi Web of Science i Scopus a byly zvoleny dle několika kritérií 
hodnocení těchto platforem. Data byla sesbírána při desk research. Získaná data mají 
kvalitativní charakter a nemají žádnou statisticky vypovídající hodnotu. Model výzkumu je 
deskriptivní, neboť se zabývá popisem směrů výzkumu VCR a nesnaží se tento fenomén nijak 
měřit, predikovat, hodnotit, vysvětlit aj.  

Odborné články, v jejichž klíčových slovech či abstraktu se objevují klíčová slova 
determinována pro tuto studii na základě literární rešerše, byly dohledány online na Web of 
Science. Články jsou staré max. 5 let, publikovány tedy byly v rozmezí let 2014 (včetně) až 
2019. V případě, že se v článku objevilo více odpovídajících klíčových slov najednou, byl 
článek započítán pouze jednou. Články byly ukládány do databáze. Finální databázi tvoří 185 
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článků, ve které se objevují exportované citační údaje, abstrakt a klíčová slova. Posléze byl 
každý článek blíže obsahově prostudován.  

Výsledky a diskuze  

Ke dni 15. 8. 2019 vyhledala webová aplikace webofknowledge.com akademické služby 
Web of Science na téma (položka topic) rural tourism celkem 1977 článků (položka articles) 
v období let 2014-2019. Souhrn primárních vyhledaných výsledků uvádí tabulka č. 1, ve které 
jsou jmenovány kategorie nejčastěji se pojící s VCR (tabulka neuvádí absolutní výčet). Je 
vidno, že dominuje kategorie Hospitality Leisure Sport Tourism a společně s ní oblast 
environmentalistiky. Překvapivě, kategorie Economics a Business nedosahují tak výrazných 
výsledků.   

                      Tab. 1: Analýza výsledků vyhledávání na web of knoweledge 

Kategorie Web of Science  Počet % z počtu 

Hospitality Leisure Sport Tourism 693 34.965 % 

Environmental Studies 301 15.187 % 

Environmental Sciences 256 12.916 % 

Geography 255 12.866 % 

Green Sustainable Science Technology 205 10.343 % 

Management 134 6.761 % 

Economics 109 5.499 % 

Regional Urban Planning 89 4.490 % 

Sociology 87 4.390 % 

Business 61 3.078 % 

         Zdroj: vlastní práce autorky na základě dat Web Of Science 

V dalším kroku byly vybrány impaktované časopisy, jejíchž články tvoří vzniklou databázi. 
Při selekci časopisů byl sledován počet článků u každého z nich relevantních k tématu rural 
tourism (dle Web of Science). Vytipované časopisy z Web of Science byly následně 
prozkoumány ve webové platformě Scopus ve smyslu jejich kvality a deskripce jejich redakcí, 
čemu se primárně věnují. Ve Scopusu se hodnotilo jak tzv. citační skóre, tak umístění 
v žebříčku dané kategorie. Finální výběr impaktovaných časopisů uvádí tabulka č. 2. Platforma 
Scopus rovněž disponuje tematickou kategorizací. Dle výsledků lze vypozorovat, že jsou 
zahrnuty různé kategorie. To by mohlo podtrhnout multioborovou povahu cestovního ruchu a 
zaručit tak zahrnutí všech významných vlivů výzkumu.  
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Tab. 2: Výběr impaktovaných časopisů 

Název časopisu 

Počet 
článků na 

Web of 
Science 

Téma časopisu dle 
Scopus 

Cite 
Score 

Highest 
percentile 

Sustainability 122 
Geography, Planning 
and Development 

3,01 
91.0% 

55/629 

Journal of Sustainable 
Tourism 

49 
Geography, Planning 
and Development 

4,06 
95% 

30/629 

Tourism Management 48 
Tourism, Leisure and 
Hospitality 
Management 

8,2 
99% 

1/101 

Journal of Rural Studies 30 
Sociology and Political 
Science 

3,73 
95% 

48/1111 

Current Issues in Tourism 25 
Geography, Planning 
and Development 

3,91 
94% 

34/629 

Journal of Travel Research 22 
Geography, Planning 
and Development 

7,04 
99% 

5/629 

Annals of Tourism Research 14 Development 4,55 
97% 

5/214 

Journal of Destination 
Marketing Management 

16 
Business and 
International 

Management 
4,78 

93% 

23/351 

Journal of Tourism and 
Cultural Change 

12 Cultural Studies 1,82 
97% 

25/890 

International Journal of 
Contemporary Hospitality 
Management 

5 
Tourism, Leisure and 
Hospitality 
Management 

4,92 
96% 

4/101 

         Zdroj: vlastní práce autorky na základě dat Web Of Science a Scopus 

Příklad selekce odborných časopisů je demonstrován na časopisu Current Issues in 
Tourism. Při prvním kroku náleželo k tomuto periodiku 25 článků obsahujících klíčové slovo 
rural tourism. Při bližším zkoumání bylo odhaleno, že na platformě Scopus nabývá Current 
Issues in Tourism citačního skóre 3.73, ve své kategorii Geography, Planning and 
Development dosahuje umístění 34/628 a percentil 94 % proklamuje výrazný impakt na tuto 
kategorii. Vydavatel časopisu Taylor & Francis v oficiálním popisu žurnálu uvádí, že: „Current 
Issues in Tourism encourages in-depth discussion and critique of key questions within the 
subject“. Periodikum je tak možné zařadit do užšího výběru odborných časopisů, jejichž články 
jsou podrobně analyzovány. Naopak časopis Land Use Policy zařazen nebyl, ačkoliv 
s klíčovým slovem rural tourism nabyl 35 výsledků a citační skóre ve Scopusu měl 4.22, avšak 
i přes vynikající výsledek 96 % a 6/139 je zařazen v kategorii Forestry, což autorka považuje 
za příliš úzce vymezené pole působnosti vzhledem k tématu VCR.  

Po selekci odborných časopisů následoval krok, při kterém byly do databáze shromážděny 
podklady, resp. články zveřejněné na Web of Science. Postup je blíže popsán v oddíle o 
metodách tohoto příspěvku. Se selekcí časopisů se tak zúžila množina článků podstupujících 
obsahovou analýzu. Z celkového počtu 1977 článků by se mělo dle předběžných výsledků z 
tabulky č. 2 obsahově analyzovat 343 článků, avšak finální databáze článků zpracovaných pro 
účely tohoto příspěvku čítá článků 185. A to z toho důvodu, že při procházení všech 343 článků 
z vybraných periodik bylo odhaleno, že vyhledávací systém platformy Web of Science 
zahrnuje do výsledků vyhledávání i takové články, které obsahují patřičné klíčové slovo i v tzv. 
Keywords Plus. Toto automaticky generované zařazení proto způsobilo, že bylo do výsledků 
vyhledávaní přidáno i mnoho článků, které sice v Keywords Plus mělo uvedeno rural tourism, 
avšak relevantnost k tématu byla dle autorčina úsudku minimální. Tabulka č. 3 uvádí finální 
výsledky výběru s počtem 185 článků relevantních pro zvolená klíčová slova, či oblasti 
klíčových slov, spojených při vyhledávání se souslovím rural tourism a rozpis počtu článků 
k nim náležících a jejich zdrojů.  
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                      Tab. 3: Počet článků ve spojení daného klíčového slova  
                                  a sousloví rural tourism 
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s
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p
is

 Odborný časopis 

(2014-2019) 

Sustainability 19 6 16 3 15 5 4 6 2 76 

Journal of 
Sustainable Tourism 

6 3 1  5 2  4  21 

Tourism Management 2 7 1 2 2 3 2 3 3 25 

Journal of Rural 
Studies 

1 3 5  2   1  12 

Current Issues in 
Tourism 

1 2 2 3 2 1 2 1 2 16 

Journal of Travel 
Research 

 1 1 4 4   2 1 13 

Annals of Tourism 
Research 

 1 2 1 1 1    6 

Journal of Destination 
Marketing 
Management 

  1 5 1 2 1 1 1 12 

Journal of Tourism 
and Cultural Change 

    2     2 

International Journal 
of Contemporary 
Hospitality 
Management 

 1     1   2 

Celkem 29 24 29 18 34 14 10 18 9 185 

         Zdroj: vlastní zpracování autorky na základě dat Web Of Science 

Nejvíce článků (76) bylo vybráno (s trojnásobným počtem oproti ostatním) z časopisu 
Sustainability. Tento trend kopíruje výsledek celkového počtu článků z počátečního hledání 
(viz tabulka č. 2). Je to mimo jiné dáno specifickou povahou časopisu, který vydává, např. ve 
srovnání s Tourism Management, více čísel ročně, včetně tzv. special issues. Lze proto 
diskutovat o kvalitě, odbornosti a míře recenzování uvedeného obsahu, avšak pro účely tohoto 
příspěvku je produkovaný obsah adekvátní. Na druhém místě, s téměř třetinovým počtem 
článků, se ve sledované oblasti nejvíce angažoval Tourism Management, v těsném závěsu 
následuje vysoce hodnocený Journal of Sustainable Tourism.  

Nicméně další oblast ke zvážení je ta, jak významná je oblast VCR pro zvolené 
periodikum, což se ověřilo výpočtem podílů článků s klíčovým slovem rural tourism vůči 
celkovému počtu vydaných článků. Zde dominovaly Journal of Sustainable Tourism 
s výsledkem 3,65 % (21/576) a Journal of Destination Marketing Management s výsledkem 
3,81 % (12/315), kdežto u periodika Sustainability je výsledek pouze 0,52 % (76/14 634).  

Rozložení článků a jejich počtu v jednotlivých kategoriích stanovených podle klíčových 
slov uvádí následující graf. Jak vidno, v posledních pěti letech se ve výzkumu VCR etablovalo 
především slovo komunita. Z celkového počtu článků se komunitě věnuje 18 % z nich. Druhé 
a třetí místo skončilo se stejným výsledkem ve výší 16 % pro klíčové slovo Sustainability, 
neboli udržitelnost a Development, tj. rozvoj, ať s přízviskem regionální nebo venkovský. 
Překvapivě poptávce se výzkum věnuje minimálně, stejně jako konkurenceschopnosti 
venkovských destinací.  
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Graf 1: Procentuální rozložení počtu článků pro jednotlivá klíčová slova  

Zdroj: vlastní práce autorky 

Již při pročtení názvů samotných titulků článků vynikne první důležitá charakteristika 
výzkumu VCR, a to v podobě geografické dimenze zkoumání. U 98 článků ze 185 byla přímo 
v titulku uvedena oblast, o které text pojednává. Zastoupeny byly všechny osídlené kontinenty. 
Ovšem měřítko v jakém jsou studované oblasti vymezeny, se liší. Nejčastěji se uvádějí názvy 
států, v několika případech lze najít menší územní celky (provincie, horské pohoří, údolí), nebo 
opačně, větší oblasti (subsaharská Afrika, jihovýchodní Evropa) či oblasti vymezeny 
přítomností určitého etnika (Laponsko). Nejvíce byly zmiňovány Čína (15x) a Španělsko (12x). 
Ať je tedy téma výzkumu jakékoliv, zpravidla se pojí ke konkrétnímu místu. U titulků bez 
geografického zařazení lze sledovat, že vysvětlují či představují nějaký pojem (Greenhushing), 
komparují přístupy (rural vs. urban), demonstrují nějaký model nebo teorii20, či zasazují venkov 
do širšího kontextu 21 . Krátké shrnutí pro každé sledované klíčové slovo je představeno 
v následujících sekcích. 

Community / culture 

Co se řeší ve výzkumu náležícímu venkovskému cestovnímu ruchu a jeho komunitám? 
Při průzkumu 34 zahrnutých článků lze identifikovat 3 základní nosná témata. Tomu, jak je 
VCR vnímán a jaký k němu mají rezidenti/místní lidé přístup (z anglického attitude a 
perception), se věnuje více než 1/3 zdrojových textů. Výzkumy cíli na běžnou populaci nebo 
se specializují na domorodá etnika22. Objekty zkoumání v rámci smýšlení lokálních obyvatel 
se však liší. Hledají například názory pro komparaci venkovského a městského prostoru a 
sledují, co je pro rezidenty důležité, zda VCR podporují, jaké benefity z něj upřednostňují a co 
jsou naopak ochotni obětovat pro rozvoj VCR.  

Další velká skupina článků mapuje aktivní zapojování do realizace VCR. Pod anglickými 
pojmy community-based tourism a collaborative lze objevit výzkumy motivace a důvodů, proč 
se na VCR komunity podílí, míry participace na tvorbě produktu či míry účasti na společném 
plánování23. Některé texty upozorňují na to, že bez funkčního aparátu a nastavení řízení ze 
strany veřejného sektoru není možné takový druh komunitního zapojení rozvíjet. Mohou při 
tom totiž vznikat rozdíly v příjmech z VCR napříč komunitou, což vede k její degradaci. Třetí 
skupina článků zaměřených na komunitu a VCR uvádí příklady, jak jsou tyto dvě entity 
ovlivněny např. náboženstvím, tradičními genderovými rolemi nebo kulturními zvyky a 
povahou místních.  

 
20 A systematic review of research on innovation in hospitality and tourism 
21 The Impacts of Tourism Development in Rural Indigenous Destinations 
22Tradition and modernity side-by-side: experiential tourism among Quechua communities 
23 Using a community tourism development model to explore equestrian trail tourism potential in Virginia 
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Sustainability 

Vlivy a důsledky VCR, pozitivní i negativní, zmiňuje většina zařazených článků v kontextu 
udržitelnosti. Příklady jsou uváděny buď ve vzájemné závislosti všech 3 pilířů udržitelnosti 
nebo se zaměřením zvlášť na ekonomický24, sociální25 a environmentální pilíř. Na ten se 
zaměřuje většina článků, v jejich textech se charakterizuje životní prostředí a environmentální 
aspekty jako nejdůležitější komponenty udržitelnosti. Články vyzdvihují agroturismus jako 
hlavní nástroj, jak udržitelnosti dosáhnout26. Články navrhují i praktické rámce a modely27 a 
poukazují na nutnost destinačního řízení a plánování 28 . Dlužno podotknout, že téma 
udržitelnosti prostupuje všemi ostatními směry zkoumání.  

Development (rural, regional)  

V případě článků zabývajících se rozvojem venkova nebo regionu vychází převážná část 
textů z reálných příkladů. Cestovní ruch je zde však chápán jako jedna z mnoha možností 
rozvoje, texty obsahují především holistický koncept regionu a modely různých variant 
rozvoje 29 . Dále texty srovnávají venkovský a městský prostor či popisují, jakou roli má 
v regionálním rozvoji veřejný sektor a jeho politika30. Stejně jako v případě sekce Sustainability 
i zde autoři poukazují na nutnost plánování a řízení rozvoje.  

Cestovní ruch v kontextu rozvoje regionu by měl zabránit i konstantnímu vysídlování lidí. 
3 zdrojové články u klíčového slova development tento problém zmiňují. Několik příkladů 
identifkuje takové druhy cestovního ruchu, které signifikantně pomáhají rozvíjet dosud 
neznámé, přeshraniční nebo pusté venkovské oblasti31. Články však upozorňují i na negativní 
aspekty a limity přeměny venkovského prostoru ve prospěch rekreační a turistické funkce, 
například úbytkem prostoru pro chov dobytka32.  

Business / supply   

Řekne-li se v kontextu VCR slovo business, následuje téměř v polovině případů slovní 
spojení malé a střední podniky (resp. pouze malé) a studie na jejich chování, motivace či 
postřehy z praxe (manažerské řízení). Avšak typy podniků VCR, figurující ve zdrojových 
článcích, lze označit za příliš homogenní. Píše se totiž většinou o tzv. family-farms, podnicích 
participujících na fenoménu agritourism a o podnicích z oblasti hospitality či 
accommodation/lodging. Zcela chybí zaměření např. na dopravní či průvodcovské služby. 
Dalším nosným tématem klíčového slova Business je orientace na udržitelnost a životní 
prostředí. 6 studií zkoumá, zda a jak se podniky podílí na tzv. social entrepreneurship a social 
corporate responsibility 33 . V případě klíčového slova Business se téměř žádný článek 
nevěnuje inovacím či technologiím.  

 
24 Gaming can be sustainable too! Using Social Representation Theory to examine the moderating effects of 
tourism diversification on residents' tax paying behaviour 

Measuring Sustainable Indigenous Tourism Indicators: A Case of Mah Meri Ethnic Group in Carey Island, 
Malaysia 

Agritourism-A Sustainable Development Factor for Improving the 'Health' of Rural Settlements. Case Study 
Apuseni Mountains Area 

Constructing the Green Supply Chain for Rural Tourism in China: Perspective of Front-Back Stage 
Decoupling 
28 Sustainable Development or Eco-Collapse: Lessons for Tourism and Development from Easter Island 
29 Identifying priority areas for rural housing development using the participatory multi-criteria and contingent 
valuation methods in Alange reservoir area, Central Extremadura (Spain) 
30 From learning to fragile governance: Regional economic development in rural Peru 
31 Hunting cultures and the 'northern periphery': Exploring their relationship in Scotland and Finland 
32 Livestock Animal Displacement on Rural Tourism Destinations: Placing Livestock's ""Pest"" Role in the 
Background 
33Social enterpreneurs: innovating rural tourism through the activism of service science  
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Marketing  

V obsahu článků zaměřených na marketing dominuje segmentace trhu (9 z 17). 
Segmentuje se dle několika kritérií, např. dle sustainable travel behaviour, socializing patterns 
in rural tourist experience atp. Další články uvádějí pro segmentaci teoretický podklad34. Kromě 
segmentace se články zabývají hlavně strategickou částí marketingu v podobě analyzování 
trhu, tvorbě positioningu a brandingu, podkladům pro tvorbu image/identity a kolaborativního 
destinačního marketingu. Case studies o příkladech povedené exekutivy či marektingové 
komunikace konkrétní značky, stejně jako práce s online technologiemi, absentují.  

Product / services  

V průsečíku klíčových slov Marketing, Business a Demand/visitors stojí pojmy produkt a 
služby, dle autorky si pro svoji specifickou povahu zaslouží definovat vlastní směry výzkumu.  
O sestavení produktu a jeho řízení a o důležitosti poskytovat zážitky návštěvníkům hovoří 
menší část z 18 článků, zpravidla ve spojením s konkrétní činností či druhem cestovního 
ruchu35. Kvalita (celkem 3 články) a loajalita návštěvníků36 (celkem 4 články) tvoří další směr 
výzkumu z oblasti produktu a služeb.   

Destination management & Competitiveness  

Při obsahové analýze zdrojových článků došlo ke zjištění, že obě kategorie postihují 
stejné téma a jsou proto kompatibilní. Destinační management a konkurenceschopnost je 
možné sledovat společně a směry jejich výzkumu sjednotit, neboť pro oblast 
konkurenceschopnosti je destinační management nezbytný. Nejprve články představují 
několik modelů výzkumu a case studies, prostřednictvím kterých lze poznat, jak se různí 
stakeholdeři podílí na růstu konkurenceschopnosti destinace37. Články týkající se destinačního 
managementu pak na podobné výstupy navazují. Kromě typologie destinačních stakeholderů 
a návrhů partnerství zpravidla demonstrují různé způsoby, jak destinační management 
realizovat a jak destinaci efektivně řídit, a to i v případě např. risk managmentu nebo change 
managmentu38.    

Demand / visitors 

Kromě oblasti marketingu se poptávkou, resp. účastníky VCR, zabývalo pouze několik 
málo příspěvků v celé databázi. Vzhledem k nízkému počtu není možné jasně specifikovat 
nosné výzkumné téma. Dostupná data však vyvolávají dojem, že se studie hlavě týkají 
motivací k participaci na VCR a užitku z toho pramenícímu. Ve 2 případech z 8 texty mapují 
domácí poptávku po VCR, z čehož lze usoudit její významnost pro sledovaný fenomén. 
Postřehy z oblasti chování, potřeb a přání návštěvníků až na výjimky39 absentují.  

Ostatní směry výzkumu 

Finálním krokem výzkumu tohoto příspěvku je identifikace podružných témat, která se 
prolínají napříč všemi výše uvedenými sekcemi klíčových slov a na základě své četnosti je lze 
považovat za další směry, kterými se výzkum ubírá. Reflektují mimo jiné nejen dění ve VCR, 
ale i v širším regionálním kontextu. U všech je možné předpokládat nárůst významnosti 
v příštích letech a postupné se zařazení mezi hlavní proudy. Tabulka č. 4 uvádí tato podružná 
témata s krátkým popisem:  

 

 
34 How to Avoid Random Market Segmentation Solutions 
35 Rural tourism and the craft beer experience: factors influencing brand loyalty in rural North Carolina, USA 
36 Authenticity, Quality, and Loyalty: Local Food and Sustainable Tourism Experience 
37 Aggravated fragmentation: A case study of SME behaviour in two emerging heritage tourism regions, Using 
a VGI and GIS-Based Multicriteria Approach for Assessing the Potential of Rural Tourism in Extremadura 
(Spain) 
38 Change management for sub-Saharan Africa's rural tourism development 
39 Vacationers in the countryside: Traveling for tranquillity? 
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Tab. 4: Ostatní směry výzkumu    

Návrh klíčového slova Popis 

Food 
Více než 17 článků spojuje VCR s jídlem. Jídlo či gastronomie znamenají dle 
zdrojových článků nejen příležitost pro podnikatele, zážitek pro návštěvníky, ale i 

zajištění dostatku potravin pro lokální rezidenty.  

Diversification 
Rozšiřování podnikatelských aktivit do oblasti VCR při stávající práci s vidinou 
dodatečného příjmu do domácnosti formuje například pro rodinné farmy hlavní motiv 
realizace investic do VCR.   

Social capital 
Síť formálních i neformálních kontaktů, známostí a sociálních styků tvoří ve 
venkovském prostoru atraktivní příležitost, jak zapojit další lidské zdroje.  

Poverty alleviation 
Cestovní ruch představuje možnost, jak nastartovat ekonomickou regeneraci 
v chudých oblastech, ovšem ve spojení s kvalitním řízením.  

Climate change & 
biodiversity 

Změny klimatu již nyní ovlivňují například cestovní ruch v horách, tj. v součásti 
venkovského prostoru. Optimalizaci služeb v oblasti změny klimatu provází apel na 
podporu biodiverzity.  

Livelihood 
Udržitelné i jakékoliv jiné, obstojné živobytí pro lokální residenty zmiňuje 15 článků. 
Trvá důraz na kvalitní a důstojný život místních komunit a na snižování disparit mezi 
nimi.   

         Zdroj: vlastní práce autorky  

Shrnutí a závěr  

Tento příspěvek představil současné směry výzkumu v oblasti venkovského cestovního 
ruchu s ohledem na jeho interdisciplinární povahu. Učinil tak pomocí obsahové analýzy a 
následné syntézy získaných výstupů. Výstupy mají podobu identifikace a deskripce nosných 
témat výzkumu VCR. Zdrojem dat byly články odborných impaktovaných časopisů uveřejněné 
na Web of Science v letech 2014 až 2019. Impaktované časopisy, ze kterých bylo čerpáno, 
byly vybrány na základě kritérií z webové platformy Scopus. Během literární rešerše byla 
stanovena sada klíčových slov, na základě kterých se jednotlivé články řadily do databáze 
vytvořené pro účely tohoto příspěvku. Kategorizované články pak prošly obsahovanou 
analýzou, syntézou a identifikací hlavních směrů.  

U článků lze sledovat návaznost na témata, která se s VCR pojí konstantě, postupně se 
vynořují i témata nová, která doposud nepůsobila tak významně, avšak je možné, že se 
v budoucnosti stanou důležitými. Na druhou stranu, překvapivě nebyla zařazena některá, 
z pohledu cestovního ruchu, signifikantní témata, např. problém sezónnosti či fenomén 
druhého bydlení (tomu se věnovaly pouze 2 případy). 

Literatura:  

BINEK, Jan. Venkovský prostor a jeho oživení. Brno: Georgetown, 2007. ISBN 978-80-
86251-22-6. 

BOBKOVÁ, Markéta. Výzkumná témata v politice cestovního ruchu. In RNDr. Mgr. 
Stanislava Pachrová, Ph.D., Ing. Bc. Martina Doležalová. 10. mezinárodní konference 
Aktuální problémy cestovního ruchu. Sborník z mezinárodní konference. Jihlava: Vysoká 
škola polytechnická Jihlava, 2015. s. 22-33, 12 s. ISBN 978-80-88064-09-1. 

BOBKOVÁ, Markéta a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Význam turistických místních poplatků ve 
venkovských horských střediscích cestovního ruchu. In Fakulta regionálního rozvoje a 
mezinárodních studií. Region v rozvoji společnosti 2017. Brno: Mendelova univerzita, 
2017. s. 67-77, 11 s. ISBN 978-80-7509-548-0. 

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Varianty vymezení venkova a jejich zobrazení ve statistických 
ukazatelích - 2000–2006. [online]. Český statistický úřad, 2008. [cit. 2019-08-29]. 
Dostupné z https://www.czso.cz/csu/czso/varianty-vymezeni-venkova-a-jejich-zobrazeni-
ve-statistickych-ukazatelich-v-letech-2000-az-2006-n-o08us2n3fa  

DASPHER, Katherine. Rural tourism: an international perspective. Newcastle upon Tyne: 
Cambridge Scholars Publishing, 2015. ISBN: 9781443874038 



262 

 

FAULKNER, Bill, a Charles R. GOELDNER. Progress in Tourism and Hospitality Research. 
Journal of Travel Research, vol. 37, no. 1, Aug. 1998, pp. 76–80, 
DOI:10.1177/004728759803700111. 

HALL, Colin Michael a Stephen PAGE. The geography of tourism and recreation: 
environment, place, and space. Third edition. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 
2006. ISBN 9780415335614. 

HALL, Derek, KIRKPATRICK, Irene A MITCHELL, Morag. Rural tourism and sustainable 
business. Clevedon: Channel view publications, 2005. ISBN: 9781845410117.  

KUBÍČKOVÁ, Helena a Markéta NOVOTNÁ. Historické památky ve venkovských oblastech 
– výzvy pro další rozvoj destinace. In 14. mezinárodní konference Aktuální problémy 
cestovního ruchu. Sborník z mezinárodní konference. Jihlava: Vysoká škola 
 polytechnická Jihlava, 2019. s. 156-165, 10 s. ISBN 978-80-88064-42-8. 

MUNSTERS, Will. a Greg RICHARDS. Cultural tourism research methods. Wallingford, 
Oxfordshire, UK: Cambridge, 2010. ISBN: 9781845935191. 

NOVOTNÁ, Markéta. Směry výzkumu cestovního ruchu – oblast politiky cestovního ruchu. 
Brno, 2012. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 
katedra Katedra regionální rozvoje a správy. Vedoucí práce:  Ing. Bc. Andrea 
Holešinská, Ph.D.  

PAGE, Stephen, and Joanne CONNELL. Tourism: a modern synthesis. London United 
States: Thomson Learning, 2006. ISBN: 9781844801985. 

PÁSKOVÁ, Martina a Josef ZELENKA. Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: 
Ministerstvo pro místní rozvoj, 2002.ISBN: 9788072018802.  

PERLÍN, Radim. Problematika organizace státní správy a samosprávy. In HAMPL, M. 
Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. 1. vyd. 
Praha: DemoArt, 1996. 395 s. ISBN 8090215424 

PERLÍN, Radim. Typologie venkovského prostoru. [online]. Deník veřejné správy, Obce a 
finance, 2/2010, 2010. [cit. 2019-08-29]. http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6438321 

PERLÍN, Radim. Vymezení venkovských obcí v Česku. [online]. Deník veřejné správy, Obce 
a finance, 2/2009, 2009. [cit. 2019-08-29]. Dostupné z: 
http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6384068  

PETR, Ondřej, Venkovský cestovní ruch v kontextu rozvoje českého venkova. Czech Journal 
of Toursim, 2012. roč. 1, č. 2, s. 135-155.  

RITCHIE, Brent, BURNS, Peter a PALMER, Catherine. Tourism research methods 
integrating theory with practice. Wallingford: CABI Publishing, 2016. ISBN: 978-
0851999968.  

SHARPLEY, Richard. Travel and tourism. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 2006. 
ISBN: 9781847878588. 

SVOBODOVÁ, Hana a Antonín VĚŽNÍK. Přístupy k vymezování venkova [online]. 
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Úvod do geografie venkova, 2014. [cit. 2019-
08-29]. Dostupné z https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js14/g_venkov/web/pages/02-
pristupy-k-vymezovani.html 

ŠAUER, Martin. Ekonomické aspekty cestovního ruchu – současné směřování výzkumu. 
Czech Journal of Tourism, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 1, č. 1, s. 35-52. ISSN 
1805-3580. 

THIRUMOORTHY, Thinaranjeney a Kee M. WONG. [online]. Tourism theorie. Chapter 24. 
In: A., Idris, S., Moghavvemi & G. Musa, Selected Theories in Social Science Research. 
Kuala Lumpur: UM Press., 2015. [cit. 2019-08-29]. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/publication/282124420_Tourism_Theories  

VYSTOUPIL, Jiří a Jiří ŠÍP. Metodika analýzy hodnocení území venkovského prostoru v 
intencích trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu jako základní nástroj nové 
rajonizace CR. In Recenzovaný sborník + CD ROM referátů z 10. mezinárodní konference 

https://www.researchgate.net/publication/282124420_Tourism_Theories


263 

 

na téma: Cestovní ruch, regionální rozvoj a školství. Trvale udržitelný rozvoj a turismus. 
Tábor: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra 
cestovního ruchu v Táboře, 2005. s. 147-153, 6 s. ISBN 80-7040-766-2. 

Kontaktní adresa autora: 

Ing. Helena Kubíčková, Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, 
Lipová 41a, Brno, 602 00, email: helena.kubickova.92@gmail.com  

 
Tento příspěvek byl financován z projektu Udržitelnost destinace pod tlakem globálních trendů 

v cestovním ruchu (MUNI/A/1166/2018).  
  

mailto:helena.kubickova.92@gmail.com


264 

 

Determinanty subjektívneho vnímania zdravia  

Determinant of self-perceived health 

 Viera Labudová  

Abstrakt:  

Tento článok je analýzou subjektívneho vnímania zdravotného stavu obyvateľstva 
Slovenskej republiky. Cieľom článku je analyzovať vzťah medzi sociálno-ekonomickými 
charakteristikami, podmienkami bývania a vnímaním zdravia u obyvateľov Slovenskej 
republiky. Použili sme individuálne pochádzajúce z prierezovej zložky zisťovania EU SILC 
2016, ktoré poskytol Štatistický úrad Slovenskej republiky (EU SILC 2016, UDB 27/04/2017). 
Subjektívne vnímanie zdravia možno definovať ako všeobecné hodnotenie zdravia 
vykonávané subjektívnym sebahodnotením. V tejto štúdii sme odhadli viacrozmerný model 
logistickej regresie na identifikáciu príčinných súvislostí životných podmienok so subjektívnym 
vnímaním zdravia. Naša analýza naznačila, že charakteristiky domácnosti ako je región, 
stupeň urbanizácie, kraj, ekvivalentný disponibilný príjem domácnosti, Zatekajúca strecha, 
vlhké steny, podlaha, základy alebo zahnívajúce okenné rámy, vybavenie obydlia vaňou alebo 
sprchou, hluk od susedov alebo z ulice, kriminalita, násilie alebo vandalizmus na danom 
území, celkové náklady na bývanie, ktoré sú finančnou záťažou pre domácnosť, a 
charakteristiky jednotlivcov, ako napríklad najvyššia úroveň dosiahnutého vzdelania, vek a 
status základnej ekonomickej aktivity, ovplyvňujú vnímanie zdravotného stavu jednotlivcami. 
Tento článok je prezentovaný ako jeden z výstupov výskumného projektu: VEGA 1/0770/17: 
Dostupnosť a dostupnosť bývania na Slovensku. 

Klúčové slová:  

Subjektívne vnímanie zdravia, podmienky bývania, logistická regresia, EU SILC, dúhový 
model 

Abstract:  

This article presents an analysis of the self-perceived health status of the population of the 
Slovak Republic. The aim of the article is to analyse the relationship between socio-economic 
characteristics, housing condition and the self-perceived health of the population in the Slovak 
Republic. We used individual-level data extracted from EU SILC 2016 cross-sectional 
component provided by the Statistical Office of the Slovak Republic (EU SILC 2016, UDB 
27/04/2017). Self-perceived health can be defined as a global health assessment conducted 
by subjective self-confidence. It is considered a good indicator of health based on one item 
that asks individuals to evaluate their health as an integrated indicator of health. In this study, 
we have estimated a multivariable logistic regression model to identify the causal relationship 
of living conditions to self-perceived health. Our study indicated that the household 
characteristics such as region, degree of urbanization, region NUTS3, equalised household 
disposable income, leaking roof, damp, or rot, bath or shower in dwelling, noise from 
neighbours or from the street, crime, violence or vandalism in the area, financial burden of the 
total housing cost and characteristics of individuals such as highest level of education, age and 
basic activity status affect self-perceived health status. This article is provided as one of the 
outputs of the research projects: VEGA č. 1/0770/17: Dostupnosť bývania na Slovensku. 

Key words:  

Self-perceived health, housing conditions, logistic regression, EU SILC, rainbow model 
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Úvod  

Sociálne podmienky života ľudí silne ovplyvňujú šancu každého z nich pre zdravý život. 
Faktory ako chudoba, sociálne vylúčenie a diskriminácia, zlé a nezdravé podmienky bývania 
a nízky zamestnanecký status patria k dôležitým determinantom väčšiny chorôb, úmrtí 
a nerovností v zdraví medzi krajinami a v rámci jednotlivých krajín (WHO, 2004). 

Nerovnosti v zdraví sú nespravodlivé, ale je možné im predchádzať, pretože sú výsledkom 
nezdravých verejných politík a nezdravého životného štýlu (Whitehead, Dahlgren, 2007a). 
Nerovnosti v zdraví sú dokonca v rozpore s jedným zo základných ľudských práv a to s právom 
na najvyššiu dosiahnuteľnú úroveň fyzického a duševného zdravia (Whitehead, Dahlgren, 
2007b). 

Existencia nerovností v zdraví viedla k presvedčeniu, že zdravie je spoločensky 
determinované faktormi, ktoré majú svoj pôvod v rôznych spoločenských úrovniach 
(individuálna, štrukturálna). Výsledkom snahy o konceptualizáciu vplyvu týchto determinantov 
sú modely sociálnych determinantov zdravia. Jedným z najznámejších je model známy pod 

názvom “Dahlgren-Whitehead model“ alebo „dúhový model“ (Whitehead, Dahlgren, 2007b). 
Koncept sociálnych determinantov zdravia v ňom znázorňuje obrázok 1. 

 

 

Obr. 1: Hlavné determinanty zdravia 
Zdroj: Whitehead, Dahlgren (2007b) 

 

V jeho centre sú ľudia ako súčasť širšieho sociálneho systému. Tí disponujú vlastnosťami 
ako je vek, pohlavie a ďalšie osobnostné charakteristiky ako je napríklad genetická výbava, 
ktoré možno v danom momente považovať za nemenné.  

Okolo nich sú však faktory, ktoré sú modifikovateľné. V prvej vrstve sa nachádzajú 
individuálne faktory ako je fajčenie, požívanie alkoholu a ďalších návykových látok a fyzická 
aktivita človeka. Ďalšiu skupinu (vrstvu) konceptu sociálnych determinantov zdravia 
predstavujú tie, ktoré súvisia s interakciou ľudí buď so svojimi rovesníkmi alebo s komunitou, 
v ktorej žijú. V určitom období životného cyklu začínajú človeka výraznejšie ovplyvňovať 
životné a pracovné podmienky (zásobovanie potravinami, prístup k základným tovarom 
a službám, prístup ku vzdelaniu, zamestnanie, podmienky bývania,…). Tie sú znázornené 
v tretej vrstve. Poslednú vrstvu predstavujú hospodárske, kultúrne a environmentálne faktory. 
Tento model konceptualizácie determinantov zdravia zdôrazňuje interakcie medzi 
individuálnym životným štýlom, ktorý je zakomponovaný do sociálnych noriem a do životných 
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a pracovných podmienok, ktoré zase súvisia so širším sociálno-ekonomickým a kultúrnym 
prostredím (Whitehead, Dahlgren, 2007b). 

Štrukturálne faktory, ku ktorým patria aj podmienky bývania, sú vzhľadom na svoje 
nerovnomerné rozloženie považované za jednu z hlavných príčin vytvárania a udržiavania 
nerovností v zdraví (Graham, 2004).  

Faktory zdravia súvisiace s podmienkami a miestom bývania, možno rozdeliť do troch 
širokých kategórií (Acevedo-Garcia et al., 2004): 1. charakteristiky oblasti alebo územia, 
v ktorom človek žije (kriminalita, zamestnanosť, občianska vybavenosť, ...) (Kling , Liebman, 
Katz, 2007), 2. podmienky bývania (chlad, vlhko, pleseň, preplnenosť obydlia ...) (Krieger, 
Higgins, 2002). a 3. vlastníctvo obydlia (Macintyre et al., 2003). 

Cieľom tohto príspevku je identifikovať faktory, ktoré determinujú subjektívne vnímanie 
zdravia (Self-perceived health – SPH). Osobitne nás zaujímalo, ako na subjektívne hodnotenie 
zdravia vplývajú podmienky bývania a prostredia, v ktorom človek žije. 

Zdroje údajov, použitá metodológia 

V analýzach boli použité individuálne údaje pochádzajúce z prierezovej zložky zisťovania 
EU SILC 2016 (EU SILC 2016, UDB 27/04/2017), ktoré nám poskytol Štatistický úrad 
Slovenskej republiky. Štatistický úrad Slovenskej republiky realizuje už od roku 2005 výberové 
zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC). Ide o harmonizované 
zisťovanie členských štátov EU, ktorého úlohou je zabezpečiť produkciu pravidelných, 
včasných a kvalitných údajov o príjmoch, chudobe a sociálnom vylúčení (Štatistický úrad 
Slovenskej republiky, 2017).  

Vo výberovom zisťovaní EU SILC je za oblasť zdravie jednotne implementovaný tzv. 
Minimálny Európsky zdravotný modul (Minimum European Health Module (MEHM)), ktorý 
pozostáva z 3 otázok. Prvá otázka: „Ako celkovo hodnotíte svoj zdravotný stav?” sa dotýka 
subjektívneho vnímania zdravia vo všeobecnosti: Respondent si vyberá z odpovedí: veľmi 
dobrý, dobrý, uspokojivý, zlý a veľmi zlý. Druhá otázka: „Máte nejakú dlhodobú chorobu alebo 
dlhodobý zdravotný problém?” (Dlhodobým je mienená choroba či zdravotný problém, ktorý 
trvá, alebo sa očakáva, že bude trvať 6 mesiacov či dlhšie.) je zameraná na zistenie 
prítomnosti chronického ochorenia alebo dlhotrvajúceho zdravotného problému. Respondenti 
odpovedajú áno alebo nie. Posledná otázka: „Bol (a) ste kvôli zdravotným problémom po dobu 
predchádzajúcich najmenej 6 mesiacov obmedzený (a) v činnostiach, ktoré ľudia zvyčajne 
robia?” smeruje na zistenie obmedzenia pri vykonávaní bežných denných činností z dôvodu 
chronického ochorenia alebo dlhotrvajúceho zdravotného problému: Možnými odpoveďami sú 
opäť áno alebo nie. 

Všetky vyššie menované otázky o zdraví sú postavené na princípe sebahodnotenia 
respondentom. Indikátory vypočítané z týchto údajov majú veľký význam pri tvorbe politiky 
zdravotníctva. 

Subjektívne zdravie (Self-perceived health) možno definovať ako všeobecné hodnotenie 
zdravia vykonávané subjektívnym sebahodnotením. Hodnotenie je vlastným vyjadrením 
respondenta vo veku 16 rokov a viac a nie kohokoľvek iného, či už je to anketár, zdravotnícky 
pracovník alebo príbuzný (Methodological guidelines and description of EU-SILC target 
variables). Tento indikátor je považovaný za integrovaný ukazovateľ zdravia, ktorý súvisí so 
sociálnymi, psychologickými a biologickými aspektmi jednotlivca. Svetová zdravotnícka 
organizácia ho odporúča ako silný ukazovateľ očakávanej dĺžky života a zdravia obyvateľstva. 
Silva, et al. 2017). V použitom modeli logistickej regresie sme z pôvodnej 5-kategoriálnej 
premennej vytvorili binárnu premennú, ktorej hodnota 1 odpovedala hodnoteniu veľmi dobrý 
a dobrý (ďalej budeme tento stupeň označovať dobrý), hodnota 0 ostatným stupňom tohto 
subjektívneho hodnotenia, t. j. uspokojivý, zlý a veľmi zlý (tento stupeň budeme označovať 
zlý). Dátový súbor tvorilo 14 021 záznamových viet o osobách vo veku 16 rokov a viac. Z nich 
5 119 (36,5 %) z nich vnímalo svoje zdravie ako zlé a 8 902 (63,5 %) sa vyjadrilo, že ho 
považuje za dobré. 
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Ako faktory, ktoré by teoreticky mohli ovplyvniť subjektívne vnímanie zdravia sme zvolili 
premenné, ktoré opisujú prostredie a podmienky bývania a premenné, ktoré súvisia 
s pracovnou aktivitou jednotlivca: 

HH010: Typ obydlia,  

HH021: Vlastnícky status,  

HH040: Zatekajúca strecha, vlhké steny / podlaha/ základy alebo zahnívajúce okenné 
rámy,  

HH081: Vaňa alebo sprcha v obydlí, 

HH091: Vnútorná splachovacia toaleta výlučne pre domácnosť, 

HS160: Problémy s obydlím: príliš tmavé, málo svetla, 

HS170: Hluk od susedov alebo z ulice (doprava, obchody, továrne, atď.), 

HS180: Znečistenie, špina alebo iné environmentálne problémy na danom území 
spôsobené dopravou alebo priemyslom, 

HS190: Kriminalita, násilie alebo vandalizmus na danom území, 

HS140: Celkové náklady na bývanie ako finančná záťaž pre domácnosť, 

Preplnenosť obydlia – podiel počtu izieb, ktoré má domácnosť k dispozícii (HH030) a 
ekvivalentej veľkosti domácnosti (EQ_SS), 

DB100: Stupeň urbanizácie, 

DB040: Kraj, 

Región. 

Okrem týchto faktorov prostredia a podmienok bývania sme uvažovali s ďalšími 
demografickými a sociálno-ekonomickými charakteristikami: 

PE040: Najvyššia dosiahnutá úroveň podľa ISCED, 

PX050: Najčastejší status ekonomickej aktivity v príjmovom referenčnom období, 

EQ_INC20: Ekvivalentný disponibilný príjem domácnosti, 

RB210: Status základnej ekonomickej aktivity, 

ARPT60i: Ohrozenie rizikom chudoby, 

SEV_DEP: Ohrozenie závažnou materiálnou depriváciou,  

LWI: Ľudia žijúci v domácnosti s nízkou intenzitou práce. 

Pre potreby modelovania boli niektoré premenné upravené tak, aby pri vytváraní umelých 
premenných v modeli logistickej regresie odpovedala referenčná kategória tej skupine, v ktorej 
prevažuje negatívne sebahodnotenie zdravia. 

Výsledky  

Na zistenie tých determinantov, ktoré štatisticky významne ovplyvňujú subjektívne 
vnímanie zdravia ako dobré (stupeň veľmi dobré a dobré) sme použili model logistickej 
regresie (teoretický opis modelu je napr. v Hosmer, Lemeshow, 2000; Allison, 2012; Agresti, 
1990). Metódou stepwise boli vyselektované premenné štatisticky významne vplývajúce na 
dobré sebahodnotenie zdravia: stupeň urbanizácie, zatekajúca strecha, vlhké steny,…vaňa 
alebo sprcha v obydlí, celkové náklady na bývanie ako finančná záťaž, hluk od susedov alebo 
z ulice, kriminalita, násilie alebo vandalizmus na danom území, ekvivalentný disponibilný 
príjem (kategorizovaná premenná, ktorej kategórie odpovedajú kvintilom ekvivalentného 
disponibilného príjmu), najvyššia dosiahnutá úroveň podľa ISCED, vek, kraj a status základnej 
ekonomickej aktivity. V tabuľke 1 sú výsledky Waldovho testu štatistickej významnosti vplyvu 
týchto premenných (hlavných efektov) na subjektívne vnímanie zdravia, v Tabuľke 3 hodnoty 
bodových a intervalových odhadov pomeru šancí modelu logistickej regresie.  

Ak berieme do úvahy hodnoty Cramerovho V (CV), ktoré vyjadruje silu závislosti medzi 
premennou SPH a hlavným efektom (Tabuľka 2) , môžeme konštatovať, že výrazne silnejší 
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vplyv na subjektívne vnímanie zdravia majú sociálno-ekonomické charakteristiky (CV 
nadobúda hodnoty od 0,0748 pri premennej kraj až po 0,5153 pri premennej status základnej 
ekonomickej aktivity) než charakteristiky prostredia alebo bývania (CV nadobúda hodnoty od 
0,0126 pri premennej vaňa alebo sprcha v obydlí až po 0,0605 pri premennej zatekajúca 
strecha, vlhké steny,…). Až 80,9 % pracujúcich vníma svoje zdravie ako veľmi dobré alebo 
dobré, pričom u starobných dôchodcov alebo osôb v predčasnom dôchodku je tento podiel len 
približne 23 percentný. Takmer 50 % ľudí vo veku 16 rokov a viac, ktorí majú ukončené 
primárne vzdelanie vníma svoje zdravie ako uspokojivé, zlé alebo veľmi zlé, v skupine 
s ukončeným terciárnym vzdelaním je ich len približne 19 %. Rozdiel vo vnímaní zdravia medzi 
kategóriou pracujúcich a kategóriou dôchodcov a ďalej medzi kategóriou ľudí s ukončeným 
terciárnym vzdelaním a tými, ktorí dosiahli primárny stupeň vzdelania potvrdzuje aj porovnanie 
šancí vnímať svoje zdravie pozitívne (veľmi dobre a dobre), ktoré boli vypočítané pre tieto dve 
porovnávané kategórie osôb. Šanca pracujúcich, že budú vnímať svoj zdravotný stav ako 
dobrý alebo veľmi dobrý je u kategórie pracujúcich 1,879 krát vyššia ako pri kategórii 
dôchodcov (za predpokladu ceteris paribus). Táto šanca je u ľudí, ktorí dosiahli terciárne 
vzdelanie 2,794 krát vyššia ako u tých, ktorí dosiahli maximálne primárne vzdelanie (za 
predpokladu ceteris paribus). Z premenných, ktoré charakterizujú prostredie bývania alebo 
podmienky bývania najviac vplýval na vnímanie vlastného zdravia vnútorný stav obydlia 
(zatekajúca strecha, vlhké steny / podlaha/ základy alebo zahnívajúce okenné rámy). 
V skupine tých ľudí, ktorých bývanie nemá tieto problémy bola šanca, že budú vnímať svoje 
zdravie ako dobré, 1,443 krát vyššia ako u tých, ktorí bývajú vo vlhkom obydlí (za predpokladu 
ceteris paribus). Ako významný faktor v predikcii vnímania vlastného zdravia sa prejavil 
finančný stres domácnosti kvantifikovaný premennou celkové náklady na bývanie ako finančná 
záťaž. Len 55,69 % ľudí žijúcich v domácnostiach, kde ich celkové náklady spojené 
s prevádzkou a užívaním obydlia veľmi zaťažujú, vníma svoje zdravie ako dobré, v kategórii 
tých, ktorí nemajú pocit, že by ich tieto náklady zaťažovali je 76,03 % takých, ktorí vnímajú 
svoje zdravie ako veľmi dobré alebo dobré. Ich šanca je 2,688 krát vyššia ako u tých, ktorí 
náklady na bývanie veľmi zaťažujú (za predpokladu ceteris paribus).  

 

Tabuľka 1 výsledky Waldovho testu štatistickej významnosti vplyvu hlavných 
efektov na SPH 

Type 3 Analysis of Effects 

Effect 
DF 

Wald 
Chi-Square 

Pr > ChiSq 

Stupeň urbanizácie 2 15.8651 0.0004 

Zatekajúca strecha, vlhké steny,… 1 13.1798 0.0003 

Vaňa alebo sprcha v obydlí 1 23.9367 <.0001 

Celkové náklady na bývanie ako finančná záťaž 2 130.8153 <.0001 

Hluk od susedov alebo z ulice 1 15.9799 <.0001 

Kriminalita, násilie alebo vandalizmus na danom území 1 4.3641 0.0367 

Ekvivalentný disponibilný príjem - kvintily 4 31.2904 <.0001 

Najvyššia dosiahnutá úroven podľa ISCED 2 117.0610 <.0001 

ln Vek 1 1604.2706 <.0001 

Kraj 7 39.7643 <.0001 

Status základnej ekonomickej aktivity 3 513.5544 <.0001 
Zdroj Štatistický úrad SR, EU SILC 2016, UDB 27/04/2017, vlastné spracovanie v SAS EG 
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Tabuľka 2 Kontingenčné tabuľky  

Premenná SPH = 0 SPH = 1 

Stupeň urbanizácie (Cramerovo V =0.0659) 

územie s hustým osídlením 30.92 69.08 

územie s priemerne hustým osídlením 38.13 61.87 

územie s riedkym osídlením 38.45 61.55 

Zatekajúca strecha, vlhké steny,… (Cramerovo V =0.0605) 

 nie 35.73 64.27 

 áno 47.31 52.69 

Vaňa alebo sprcha v obydlí (Cramerovo V =0.0126) 

áno 36.57 63.43 

nie 30.37 69.63 

Celkové náklady na bývanie ako finančná záťaž (Cramerovo V =0.1217) 

trochu zaťažuje 35.34 64.66 

vôbec nezaťažuje 23.97 76.03 

veľmi zaťažuje  44.31 55.69 

Hluk od susedov alebo z ulice (Cramerovo V =0.0535) 

nie 35.52 64.48 

áno  43.23 56.77 

Kriminalita, násilie alebo vandalizmus na danom území (Cramerovo V =0.0211) 

nie 36.23 63.77 

áno 40.14 59.86 

Ekvivalentný disponibilný príjem – kvintily (Cramerovo V =0.1559) 

prvý kvintil 37.60 62.40 

druhý kvintil 45.02 54.98 

tretí kvintil 41.95 58.05 

štvrtý kvintil 35.32 64.68 

piaty kvintil 23.60 76.40 

Najvyššia dosiahnutá úroven podľa ISCED (Cramerovo V =0.1923) 

primárne 49.25 50.75 

sekundárne 38.42 61.58 

terciárne 19.10 80.90 

Kraj (Cramerovo V =0.0748) 

Bratislavský kraj 28.53 71.47 

Trnavský kraj 37.53 62.47 

Trenčiansky kraj  42.11 57.89 

Nitriansky kraj 36.82 63.18 

Žilinský kraj 37.36 62.64 

Banskobystrický kraj 37.72 62.28 

Prešovský kraj 37.52 62.48 

Košický kraj 35.70 64.30 

Status základnej ekonomickej aktivity (Cramerovo V = 0.5153) 

pracujúci 19.10 80.90 

nezamestnaný 29.98 70.02 

iná neaktívna osoba 25.46 74.54 

starobný dôchodca, osoba v predčanom dôchodku 76.70 23.30 
Zdroj Štatistický úrad SR, EU SILC 2016, UDB 27/04/2017, vlastné spracovanie v SAS EG 
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Tabuľka 3 Hodnoty bodových a intervalových odhadov pomeru šancí  

Odds Ratio Estimates 

Effect 
Point 
Estimate 

95% Wald 
Confidence Limits 

Stupeň urbanizácie: územie s hustým 
osídlením 

1.299 1.135 1.488 

Stupeň urbanizácie: územie 
s priemerne hustým osídlením 

1.019 0.916 1.133 

Stupeň urbanizácie: územie 
s riedkym osídlením 

referenčná kategória 

Zatekajúca strecha: nie 1.443 1.184 1.759 

Zatekajúca strecha: áno referenčná kategória 

Vaňa alebo sprcha v obydlí: áno 0.274 0.163 0.460 

Vaňa alebo sprcha v obydlí: nie referenčná kategória 

Celkové náklady na bývanie ako 
finančná záťaž: trochu zaťažuje 

1.651 1.476 1.846 

Celkové náklady na bývanie ako 
finančná záťaž: vôbec nezaťažuje 

2.688 2.243 3.221 

Celkové náklady na bývanie ako 
finančná záťaž: veľmi zaťažuje  

referenčná kategória 

Hluk od susedov alebo z ulice: nie 1.349 1.165 1.563 
Hluk od susedov alebo z ulice: áno  referenčná kategória 

Kriminalita, násilie: nie 1.227 1.013 1.486 

Kriminalita, násilie: áno referenčná kategória 

Ekvivalentný disponibilný príjem: 
druhý kvintil 

1.002 0.858 1.169 

Ekvivalentný disponibilný príjem: tretí 
kvintil _KOD 3 vs 6 

0.983 0.842 1.149 

Ekvivalentný disponibilný príjem: 
štvrtý kvintil 

0.901 0.769 1.056 

Ekvivalentný disponibilný príjem: piaty 
kvintil 

1.336 1.131 1.577 

Ekvivalentný disponibilný príjem: prvý 
kvintil 

referenčná kategória 

Najvyššia dosiahnutá úroveň podľa 
ISCED:sekundárne vzdelanie* 

1.645 1.414 1.913 

Najvyššia dosiahnutá úroveň podľa 
ISCED: terciárne vzdelanie* 

2.794 2.313 3.374 

Najvyššia dosiahnutá úroveň podľa 
ISCED: primárne vzdelanie* 

referenčná kategória 

ln veku 0.014 0.012 0.017 

Bratislavský kraj 1.400 1.154 1.697 

Trnavský kraj 1.187 0.988 1.426 

Trenčiansky kraj  0.832 0.696 0.996 

Nitriansky kraj 1.226 1.024 1.467 

Žilinský kraj 1.007 0.847 1.199 

Banskobystrický kraj 1.264 1.059 1.508 
Košický kraj 1.063 0.893 1.266 

Prešovský kraj referenčná kategória 

Status základnej ekonomickej aktivity: 
pracujúci 

1.879 1.650 2.140 

Status základnej ekonomickej aktivity: 
nezamestnaný 

1.026 0.814 1.292 

Status základnej ekonomickej aktivity: 
iná neaktívna osoba 

0.327 0.263 0.407 

Status základnej ekonomickej aktivity: 
starobný dôchodca, osoba 
v predčanom dôchodku 

referenčná kategória 

Zdroj Štatistický úrad SR, EU SILC 2016, UDB 27/04/2017, vlastné spracovanie v SAS EG 
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* Poznámka: Stupeň sekundárne vzdelanie zahŕňa: vyššie sekundárne vzdelanie (nie bližšie špecifikované) a post-
sekundárne a nie terciárne vzdelanie (nie bližšie špecifikované). Stupeň terciárne vzdelanie zahŕňa: krátky cyklus 
terciárneho vzdelania, bakalárske alebo jeho ekvivalent, magister alebo jeho ekvivalent, doktorát alebo jeho 
ekvivalent. Stupeň primárne vzdelanie zahŕňa: nižšie ako primárne vzdelanie, primárne vzdelanie a nižšie 
sekundárne vzdelanie.   

Diskusia 

Cieľom našej analýzy bolo na základe výsledkov výberového zisťovania EU SILC 2016 
uskutočneného v podmienkach Slovenskej republiky zistiť, ktoré faktory ovplyvňujú 
subjektívne vnímanie zdravia obyvateľov vo veku 16 rokov a viac. Analyzovanou bola 
premenná subjektívne vnímanie zdravia, ktorá je súčasťou Minimálneho Európskeho 
zdravotného modulu (Minimum European Health Module (MEHM)). Jej možné obmeny: veľmi 
dobrý, dobrý, uspokojivý, zlý a veľmi zlý sú odpoveďou na otázku: „Ako celkovo hodnotíte svoj 
zdravotný stav?”. V analyzovanej vzorke 3 016 (21,51 %) obyvateľov vníma svoje zdravie ako 
veľmi dobré, 5 886 (41,98 %) ho hodnotí ako dobré, 3 168 (22,59 %) vníma svoje zdravie ako 
uspokojivé, 1 497 (10,68 %) ako zlé a 454 (3,24 %) sa vyjadrilo, že vníma svoje zdravie ako 
veľmi zlé. Pre potreby ďalších analýz boli prvé dve kategórie zlúčené do jednej – dobré 
(kvantifikované 1) a zo zvyšných troch sme vytvorili kategóriu zlé (kvantifikované 0). Tento 
spôsob úpravy pôvodne päť kategoriálnej premennej bol použitý aj v iných prácach, ktoré 
skúmajú subjektívne hodnotenie zdravia, napr. v (Manderbacka, Lundberg, Martikainen, 
1999). Cieľom takejto úpravy je predísť prípadným problémom pri modelovaní, ktoré súvisia 
s nízkou početnosťou kategórie veľmi zlé. V práci bol, vzhľadom na charakter takto vytvorenej 
premennej, použitý model binárnej logistickej regresie, ktorý je interpretačne jednoduchý. Iné 
výsledky by priniesol model ordinálnej logistickej regresie, ktorý zohľadňuje aj usporiadanie 
kategórií závislej premennej. Pri jeho použití by bolo možné uvažovať s viac ako dvoma 
hodnotami premennej subjektívne vnímanie zdravia. Takýto model bol aplikovaný pri analýze 
vplyvu sociálno-ekonomických nerovností na hodnotenie zdravia na základe výsledkov 
medzinárodného komparatívneho sociálneho prieskumu Európska sociálna sonda (European 
Social Survey - ESS), realizovaného v 29 európskych krajinách (Alvarez-Galvez et al., 2013).  

Z množiny potenciálnych vstupných premenných nebola do modelu na základe výsledkov 
štatistických testov zaradená premenná ohrozenie závažnou materiálnou depriváciou. 
V ďalších analýzach možno uvažovať o zaradení len niektorých deprivačných položiek tak, 
ako ich použili pri obdobných analýzach v práci Pöschl, Valkova (2015). Prítomnosť/absencia 
týchto položiek môže byť prejavom istého životného štýlu respondentov (napr. jedlo s mäsom, 
rybou alebo vegetariánsky ekvivalent každý druhý deň, raz ročne dovolenka mimo domu) 
alebo vyjadrujú finančný stres domácností (problémy s uhrádzaním nedoplatkov, schopnosť 
čeliť neočakávaným finančným výdavkom) a môžu mať potenciálny vplyv na sebahodnotenie 
zdravia.  

V modeli bola použitá premenná vek, konkrétne jej logaritmická transformácia. Ďalším 
možným variantom je práca s kategorizovanou premennou, ktorá umožňuje sledovať jej vplyv 
na základe šancí porovnávaných kategórií. Ako naznačili vo svojej práci Alvarez-Galvez et al. 
(2013), zaujímavým by bolo porovnanie výsledkov modelu v rôznych časových obdobiach 
(predkrízové, pokrízové roky). 

Záver 

V článku sme sa zamerali na identifikáciu faktorov, ktoré ovplyvňujú subjektívne vnímanie 
zdravia. V súvislosti s predchádzajúcimi výskumnými aktivitami, ktoré sa dotýkali podmienok 
bývania, nás zaujímalo predovšetkým to, ako môže prostredie, v ktorom človek žije a stav jeho 
obydlia vplývať na subjektívne vnímanie zdravia. Na predikovanie kategórie dobrého 
hodnotenia zdravia (táto kategória vznikla zlúčením dvoch stupňov hodnotenia: veľmi dobrý 
a dobrý) sme použili binárnu logistickú regresiu. Selekčnou metódou stepwise bolo vybraných 
jedenásť premenných, štatisticky významne vplývajúcich na dobré vnímanie zdravia. Výsledky 
bivariačnej analýzy (analýza kontingenčných tabuliek, chí-kvadrát test nezávislosti, meranie 
sily závislosti pomocou Cramerovho V) ukázali, že sociálno-ekonomické charakteristiky 
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jednotlivca (ekvivalentný disponibilný príjem, najvyššia dosiahnutá úroveň podľa ISCED a 
status základnej ekonomickej aktivity) majú silnejší vplyv na subjektívne vnímanie zdravia než 
je vplyv charakteristík bývania (zatekajúca strecha, vlhké steny,…,vaňa alebo sprcha v obydlí, 
hluk od susedov alebo z ulice a kriminalita, násilie alebo vandalizmus na danom území). 
V skupine premenných opisujúcich podmienky bývania bol najväčší štatisticky významný 
rozdiel v šanci hodnotiť svoje zdravie ako dobré medzi kategóriou ľudí bývajúcich v obydlí so 
zatekajúcou strechou a tými, ktorých obydlie nemá tento nedostatok a ďalej medzi tými, ktorí 
považujú prostredie, v ktorom bývajú za hlučné a tými, ktorí neuvádzajú tento nedostatok 
svojho bývania. Kriminalizujúce prostredia sa ukázalo tiež ako významný prediktor, nie však s 
takým silným vplyvom. Významnejšie je šanca hodnotiť svoje zdravie pozitívne ovplyvnená 
vnímaním toho, ako náklady spojené s bývaním zaťažujú domácnosť, v ktorej jednotlivec žije. 
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Zaniklá sídla Jesenicka – potenciál pro rozvoj  

Abandoned settlements of Jeseník Region – potential for 
development  

Andrea Lešková, Veronika Peřinková, Pavla Pokorná 

 

Abstrakt:  

Česká republika je charakteristická svými pohraničními oblastmi, ve kterých se nachází mnoho 
zaniklých sídel po roce 1945, nejčastěji z důvodu vysídlení původního obyvatelstva. Tento 
příspěvek se zaměřuje na zaniklá sídla Jesenicka (okresy Bruntál, Jeseník a Šumperk) v 
období 1945–1989. Na základě terénního šetření v roce 2018 byly následně vybrány 2–4 
lokality v každém z těchto okresů s vysokým potenciálem pro další rozvoj. Dále jsou zkoumány 
zájmy veřejných činitelů v územních a strategických plánech spádových obcí těchto 
perspektivních zaniklých sídel, jako i zájmy fyzických a právnických osob ve vlastnických 
vztazích těchto území. 

 

Klíčová slova:  

zaniklá sídla, paměť krajiny, rozvoj regionu, turistický potenciál 

Abstract:  

The Czech Republic is characterized by its border areas, in which many abandoned 
settlements are located after 1945, most often because of the displacement of the indigenous 
population. This paper focuses on the abandoned settlements of the Jeseník area (Bruntál, 
Jeseník and Šumperk districts) in the period 1945–1989. Based on field research in 2018, 2–
4 sites were subsequently selected in each of the districts with high potential for further 
development. Furthermore, the interests of public officials in territorial and strategic plans of 
catchment municipalities of these prospective abandoned settlements, as well as the interests 
in the ownership relations of these territories are examined. 

Key words:  

abandoned settlements, landscape memory, regional development, tourism potential 

 

Úvod  

Ve světě známý pojem "ghost towns" nebo "ghost villages" označující opuštěná města 
nebo obce následkem přírodní nebo lidské katastrofy, ztráty ekonomické aktivity, politických 
rozhodnutí, znečištění, války nebo jaderné katastrofy, často s viditelnými pozůstatky sídla, se 
stává v poslední době stále více populární. Tato místa se stávají častokrát turistickými 
atrakcemi, v některých případech jsou znovu osidlovány. Mezi příklady patří Craco, středověká 
vesnice v Itálii, která byla evakuovaná po sesuvu půdy v roku 1963 a dnes je slavným místem 
natáčení mnoha filmů, město Pripyat v Ukrajine, které bylo vysídlené po Černobylské 
katastrofě a dnes několik ukrajinských společností nabízí prohlídky s průvodcem po okolí, 
anebo malé město Walhalla v Austrálii, které se stalo téměř opuštěné poté, co jeho zlatý důl 
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ukončil svou činnost v roce 1914, ale kvůli jeho dostupnosti a blízkosti k dalším atraktivním 
místům, mělo sídlo nedávný ekonomický a rekreační populační nárůst. 

Česká republika je charakteristická svými pohraničními oblastmi, ve kterých se nachází 
mnoho zaniklých sídel po roce 1945, nejčastěji z důvodu vysídlení původního obyvatelstva. 
Proces, který nastal po vysídlení německého obyvatelstva po roce 1945 na základě § 1 
ústavního dekretu č. 33/1945 Sb. (Ústavní dekret prezidenta republiky o úpravě 
československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské) spojený 
s odsunem Němců z Československa, zanechal hluboké šrámy nejen v populační struktuře, 
ale také v krajině. Mezi květny 1945 a 1947 bylo odsunuto 2 256 000 Němců, což vedlo 
k úbytku o 32,9% (Mikšíček a kol., 2015). Oblasti následně nebyly osídleny vůbec či jen z části. 
Můžeme však nalézt i širokou škálu dalších důvodů zániku sídel – výstavba vodních nádrží, 
jaderné elektrárny, zřízení vojenského výcvikového prostoru, zřízení pohraničního pásma, 
těžební činnost a výstavba s tím spojená, výstavba letiště, vypálení. I když jsou zaniklá sídla 
fenoménem zejména severozápadní části českého pohraničí, v menší, ale nezanedbatelné 
míře se taková sídla nacházejí také na území Moravy a Slezska. 

Náš výzkum se zabývá fyzicky zaniklými sídly na území Moravy a Slezska, k jejichž 
proměně došlo v období 1945–1989. Tato oblast byla z hlediska výzkumu zaniklých sídel na 
rozdíl od jiných regionů spíše na okraji zájmu. K problematice zaniklých sídel existují pro 
Jesenicko dvě publikace na bázi soupisu vybraných obcí a osad s jejich stručnou 
charakteristikou v okrese Jeseník (Macháček, 2011; Jokl, 2012), pro bruntálský okres je pak 
k dispozici odborně fundovanější časopisecká studie (Hornišer, 2005). Cíli výzkumu jsou 
tvorba databáze těchto zaniklých sídel, vytvoření interaktivní mapy, výběr reprezentativních 
území pro identifikaci a trvalou dokumentaci obrazu krajiny bezprostředně před, v průběhu 
zániku sídla a následného vývoje krajiny formou tzv. Moderní kroniky obce. Víc o projektu např. 
Vavrouchová a kol. (2017, 2018a, 2018b).  

Tento příspěvek se blíže zaměřuje na potenciál rozvoje (turistického, rekreačního nebo 
sídelního) zaniklých sídel Jesenicka (okresy Bruntál, Jeseník a Šumperk) v období 1945-1989. 
Metodami výzkumu jsou analýza dokumentace terénního šetření a analýza vlastnických 
vztahů a zájmů územních a strategických plánů příslušných obcí, do kterých spadají vybraná 
zaniklá sídla.  

 

Metoda výzkumu  

V první fázi výzkumu bylo identifikováno zaniklé osídlení v regionu Jesenicka (okresy 
Bruntál, Jeseník a Šumperk). Dále bylo během roku 2018 provedeno terénní šetření v těchto 
lokalitách za účelem dokumentace současného stavu a byl identifikován potenciál zaniklých 
osad pro další rozvoj. Rozhodujícími faktory pro výběr lokalit pro další analyticko-syntetickou 
práci byla zachovalost stavebních objektů přítomných v lokalitě, návaznost na současnou 
infrastrukturu a dostupnost lokality a příspěvek ke krajinotvorbě.  

Na základě terénního šetření byli následně vybrané 2–4 lokality v každém z okresů 
Bruntál, Jeseník a Šumperk s vysokým potenciálem pro další rozvoj. Zájmy rozvoje v těchto 
lokalitách jsou dále zkoumány v územních a strategických plánech současných obcí, do 
kterého tyto zaniklá sídla spadají. Pro vybraná zaniklá sídla, která mají vlastní katastr, byly 
analyzovány současné vlastnické poměry a druhy pozemků v podobě grafů. V závěru byl 
shrnut potenciál pro rozvoj a jeho limity z hlediska zájmů v terciální krajinné struktuře území 
těchto sídel. 
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Výsledky   

Zaniklá sídla Jesenicka  

Na základě historických pramenů bylo v okresech Bruntál, Jeseník a Šumperk 
identifikováno celkem 50 lokalit – viz tabulka 1 a obrázek 1. V tomto regionu, mimo dvou lokalit 
(Karlovec, Dolní Huť), které byly zatopené ve vodní nádrži Slezská Harta, bylo výhradní 
příčinou zániku vysídlení obyvatelstva po roce 1945. Tyto lokality většinou nebyly 
samostatnými obcemi, ale pouze osadami nebo místními částmi v rámci jiných obcí. Tyto 
osady nebyly dosídleny právě z tohoto důvodu při současné existenci alternativy v rámci jiných 
částí obce a v řadě případů kvůli odlehlosti. 

 

Tab. 1: Přehled zaniklých sídel Jesenicka (celkem 50 míst) 
(Boldem vybraná zaniklá sídla z každého okresu pro detailnější šetření) 

OKRES BRUNTÁL - 19 míst OKRES JESENÍK - 14 míst OKRES ŠUMPERK - 17 míst 

Název, německý název/Současná 
obec 

Název, německý název/Současná 
obec 

Název, německý název/Současná 
obec 

Adamov, Adamsthal/Karlovice 
Annín, Annaberg/Kobylá nad 

Vidnavkou 
Adamov, Adamsthal/Staré Město 

Artmanov, 
Erdmannsgrund/Třemešná 

Gotardovice, 
Gotthardsdorf/Bernartice 

Andělské Žleby, Engelsthal/Loučná 
nad Desnou 

Dolní Huť, Niederhütten/Roudno Hraničky, Gränzdorf/Uhelná Cibulka, Cibulkenfeld/Hanušovice 

Ferdinandov, Ferdinandsthal/Horní 
Město 

Hraničná, Grenzgrund/Skorošice Hajmrlov, Heimerlsthal/Staré Město 

Hutě, Hütte/Hošťálkovy Hřibová (Pilcberk), Pilzberg/Vlčice 
Hynčice pod Sušinou, Heinzendorf 

unter der Dürren Koppe /Staré Město 

Hutov, Hutdörfel/Jiříkov Javorná, Latzdorf/Zlaté Hory Josefová, Neu Josefsthal/Jindřichov 

Karlovec, Karlsberg/Bruntál Johanka/Stará Červená Voda Kröndörfl/Malá Morava 

Kašnice, Kaschnitzberg/Bohušov Kamenné, Steingrund/Skorošice 
Kristenov (Na Kristenově), 

Kristenfeld/Hanušovice 

Kraví Hora, Kuhlberg/Jindřichov 
Kohout (Hamberk), 
Hahnberg/Javorník 

Prameny (Štolnava), 
Stollenhau/Velké Losiny 

Malý Valštejn, Klein 
Wallstein/Albrechtice 

Pavlínka, Paulinaberg/Bernartice Rehfeld +Hirschmühle/Hanušovice 

Nový Les, Neuwald/Slezské 
Rudoltice 

Raušbach, Rauschbach/Bělá pod 
Pradědem 

Rudkov, Erzberg/Jindřichov 

Pelhřimovy, Mährisch 
Pilgersdorf/Slezské Rudoltice 

Růženec, Rosenkranz/Bílá Voda Sklená, Glasdorf/Jindřichov 

Ranná, Morgenland/Rudná pod 
Pradědem 

U Šišky (Jedlovec), Tannzapfen/Bílá 
Voda 

Starý Kopec, Altenberg/Staré Město 

Rejchartice, Reigersdorf/Dvorce Zastávka, Stillstand/Uhelná Svobodín, Freiheitsberg/Vernířovice 

Růžová, Rosendorf/Rýmařov  Valbeřice, Walbergsdorf/Malá 
Morava 

Skřivánčí Pole, Lerchenfeld/Roudno  Zadní Alojzov, Hinter 
Aloisdorf/Branná 

Studnice (před 1945 Štundorf), 
Stubendorf/Osoblaha 

 Zaječí, Hasendörfel/Vikantice 

Závsí, Hinterhäsel/Slezské 
Pavlovice 

  

Ztracená Voda, 
Verlorenwasser/Albrechtice 

  

Zdroj: David Kovařík, interní materiál 
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Obr. 1: Lokalizace zaniklých sídel Jesenicka a vymezená území vybraných 

zaniklých sídel v každém okrese pro detailnější šetření  
Zdroj: Tomáš Mašíček, vlastní zpracování, podkladové zdroje: Ortofoto [© 2019 ČÚZK cuzk.cz], Okresy, 

Katastrální území [© ARCDATA PRAHA, s.r.o., Zeměměřický úřad a Český statistický úřad] 

Vybraná zaniklá sídla Jesenicka s vysokým rozvojovým potenciálem  

Pro všechny lokality byla vyhotovena terénní dokumentace a charakteristika zaniklých 
sídel v kontextu současné sídelní a krajinné struktury, byla hodnocena zachovalost stavebních 
objektů přítomných v lokalitě, návaznost na současnou infrastrukturu a dostupnost lokality, 
příspěvek ke tvorbě krajiny a následně zhodnocený rozvojový potenciál na základě posouzení 
předešlých bodů. Z této terénní dokumentace byli dále vybrané 2–4 lokality v každém z okresů 
Bruntál, Jeseník a Šumperk s vysokým potenciálem pro další rozvoj. Jejich charakteristiku lze 
shrnout takto: 

 

Tab. 2: Rozvojový potenciál vybraných zaniklých sídel Jesenicka včetně základní 
charakteristiky současného stavu 

(1. zachovalost stavebních objektů přítomných v lokalitě, 2. návaznost na současnou infrastrukturu a dostupnost 
lokality, 3. příspěvek ke krajinotvorbě a 4. rozvojový potenciál). 

název osady/ 
současná obec 

popis současného stavu a indikovaný potenciál 

Hřibová  

Vlčice 

1. zachovalé ruiny jednoho stavení 

2. dostupnost velmi špatná, kopcovitý terén, ve vrchních partiích chybějící úsek 
cesty, nad 5 km od současné zástavby 

3. mozaika lučních porostů, remízků a solitérních stromů a typických kamenic, 
působivé výhledy 

4. vysoký rozvojový potenciál (i vzhledem k blízkosti k zaniklé osadě Zastávka) 
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Zastávka 

Uhelná 

1. zachovalé ruiny jednoho stavení, lokalita je udržována místní organizací hnutí 
Brontosaurus, dvě nová stavení 

2. dostupnost velmi špatná, kopcovitý terén, zpevněná cesta, do 5 km od 
současné zástavby 

3. mozaika lučních porostů, remízků a solitérních stromů a typických kamenic, 
obnovený jabloňový sad s tradičními odrůdami 

4. vysoký rozvojový potenciál (i vzhledem k blízkosti k zaniklé osadě Hřibová) 

Kraví Hora 

Jindřichov 

1. zcela zničena, pouze pár základů, vystavěna jedna malá chata 

2. dostupnost autem velice obtížná, kopcovitý terén, nutno jít minimálně několik 
stovek metrů pěšky 

3. okolí zalesněno a pastvy dobytka 

4. vysoký rozvojový potenciál spolu s dalšími osadami v okolí jako Ztracená 
Voda a Malý Valštějn, aktivita místního spolku Valštejn 

Pelhřimovy 

Slezské Rudoltice 

1. zachovány dvě chalupy, několik základů a kostel se hřbitovem (ten opravuje 
Hnutí Duha) 

2. dostupnost náročnější terén nutno jet z Polské strany jinak cca 2,5 km pěšky 
od Piskořova komunikace v havarijním stavu 

3. původní sady, okolí zemědělsky využívané 

4. vysoký rozvojový potenciál při navázaní kontaktu s Hnutím Duha a spoluprací 
s polskou vesnici Pelhřimovy, která zůstala zachována 

Ztracená Voda 

Albrechtice 

1. zachovaných pár chalup, základů  

2. dostupnost autem ano, náročnější 

3. mozaika lučních porostů a remízků lemujících pozemky původních statkářů 

4. vysoký rozvojový potenciál spolu s lokalitami Malý Valštejn a Kraví Hora 
nedaleko, aktivita místního spolku Valštejn 

Adamov 

Velké Vrbno 

1. v lokalitě jsou přítomny pouze ruiny staveb a četné historické předměty 

2. dostupnost lokality je dobrá (nachází se ve vzdálenosti do 2 km od současné 
zástavby, k lokalitě vede zpevněná cesta, je však nutné žádat o povolení k 
vjezdu); přístupné z Petříkova i Velkého Vrbna 

3. osada je obklopena lesními porosty 

4. vysoký rozvojový potenciál 

Prameny 
(Štolnava) 

Nová Ves 

1. v lokalitě je hřbitov a další sakrální objekty 

2. dostupnost lokality je dobrá (nachází se ve vzdálenosti do 5 km od současné 
zástavby, k lokalitě vede zpevněná cesta) 

3. otevřená luční krajina 

4. vysoký rozvojový potenciál 

Krondörfl 

Malá Morava 

1. zachován 1 dům, kdysi pro potřeby lesníky (hájenka), dnes v soukromém 
vlastnictví jako rekreační chata se zahradou, v lese další základy několika 
domů, zídky a předměty - hrnce, hrníčky, pekáč, železné obruče, základy 
někdejší hospody a Aesculus hippocastanum vyrůstající z jejích základů   

2. dostupnost autem obtížná  

3. lesy, zbytek původních pastvin zalesněný smrkem v 90. letech, do té doby 
zarůstaly nálety převážně listnatých stromů 

4. vysoký rozvojový potenciál v souvislosti s blízkou lokalitou Valbeřice 

Valbeřice 

Malá Morava 

1. poslední 2 objekty a základy dalších objektů 
2. dostupnost autem obtížná, spíše pěšky z Vojtíšková nebo z Podlesí 

3. údolí, louky, pěkné daleké výhledy na krajinu směrem na jih, pozůstatky 
ovocných stromů 

4. vysoký rozvojový potenciál, nově vybudovaná roubenka otevřená pro turisty, 
zdroj pitné vody, lavičky a stoly, součást naučné stezky „Zmizelí sousedé“ 

Zdroj: Hana Vavrouchová, Veronika Peřinková, Andrea Lešková, terénní průzkum, 2018 

 

Zaniklá sídla s vysokým rozvojovým potenciálem mají většinou zachovány pozůstatky 
budov, sakrálních objektů, případně historických předmětů, nářadí, či zachovalou původní 
krajinnou strukturu (např. remízy dělící pozemky původních statkářů na Ztracené Vodě a 
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Malém Valštejně). Otevřená krajinná scéna s dalekými výhledy je většinou atraktivnější pro 
rekreaci jako lokality dnes zarůstající lesem. Vysoký rozvojový potenciál vybraných zaniklých 
sídel dokladují i již probíhající iniciativy neziskových organizací, hnutí a místních spolků jako 
Hnutí Duha, Hnutí Brontosaurus, místní spolek Valštejn, které se starají o tyto lokality a 
zviditelňují jich pro místní obyvatele i turisty v podobě informačních panelů, přístřešků a 
naučných tras. 

Reflexe v plánovací praxi a vlastnických vztazích  

Zaniklá sídla sice byly fyzicky zaniklá, často však zůstávají v terciární krajinné struktuře 
viditelné, tj. parcely katastrálních území se na mnoha místech výrazně nezměnily od stavu 
před zánikem těchto sídel. Sice dnes na těchto místech nenajdeme původní domy a zahrady, 
humna či sady, případně někde najdeme jejich pozůstatky, avšak hranice katastrálních parcel 
lemujících jednotlivé pozemky usedlíků zůstali ve více případech dodnes. Některým sídlům, 
zejména těm, které byly v jisté době samostatné obce, dodnes zůstal vlastní katastr. Z 
vybraných perspektivních obcí to jsou Pelhřimovy, Ztracená Voda a Prameny. Obr. 2–3 ilustrují 
současné hranice katastrálních parcel na podkladové mapě stabilního katastru na zaniklých 
sídlech Pelhřimovy a Ztracená Voda.  

 

 

Obr. 2: Mapa stabilního katastru a současné hranice katastrálních parcel 
zaniklého sídla Pelhřimovy 

Zdroj: © 2019 ČÚZK cuzk.cz 

 

 

Obr. 3: Mapa stabilního katastru a současné hranice katastrálních parcel 
zaniklého sídla Ztracená Voda 
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Zdroj: © 2019 ČÚZK cuzk.cz 

 

V současném katastru zaniklé obce Pelhřimovy převládá orná půda, na níž se pěstuje 
převážně řepka, ječmen a pšenice, i kukuřice a brambory. Velkou část výměry katastru zabírají 
také trvalé travní porosty a lesy. Plochy, na kterých kdysi stály domy s nádvořími, jsou dnes 
evidovány jako ostatní plochy, zahrady, příp. zastavěná plocha a nádvoří. Co se týče 
vlastnických vztahů, polovinu výměry území katastru vlastní fyzické osoby. Kostel s okolím 
vlastní Hnutí Duha, které ho opravuje. Velkou část území vlastní i Lesy ČR a Státní pozemkový 
úřad, který vlastní i mnoho parcel někdejších domů a nádvoří. 

 

  

Graf 1–2: Druhy pozemků a vlastnické vztahy katastru zaniklé obce Pelhřimovy 
Zdroj: vlastní zpracování, data: © 2019 ČÚZK cuzk.cz 

 

V současném katastru zaniklé obce Ztracená Voda převládají lesní pozemky, avšak 
velkou část zabírá také travní porost v podobě pastvin na původních podélných parcelách 
lemovaných remízky. Plochy, na kterých kdysi stály domy s nádvořími, jsou dnes evidovány 
převážně jako ostatní plochy nebo podle současného využití území jako trvalé travní porosty 
či lesní pozemky. Více jako polovinu výměry katastru Ztracená Voda vlastní Lesy ČR, fyzické 
osoby vlastní menší část území. 

 

  

Graf 3–4: Druhy pozemků a vlastnické vztahy katastru zaniklého sídla Ztracená 
Voda 

Zdroj: vlastní zpracování, data: © 2019 ČÚZK cuzk.cz 

 

Dále byly zkoumány zájmy s někdejšími parcelami domů a nádvoří vybraných zaniklých 
sídel v územních plánech současných obcí: 

 

• Kraví Hora – návrh přestavby na plochy rekreace 

• Pelhřimovy – ve strategickém plánu obce Slezské Rudoltice navrhovaný projekt na 
obnovení sídel místních částí Pelhřimovy a Nový Les, vybudováním či rekonstrukci 
přístupových cest a zajištěním inženýrských sítí (časový harmonogram projektu 2022–
2030)  

• Ztracená Voda a Malý Valštejn – stabilizované plochy smíšené nezastavěného území 
s roztroušenými plochami rekreace rodinné 
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• Hřibová – stabilizované plochy smíšené nezastavěného území a část území označeno 
na přestavbu na plochy zeleně se specifickým využitím 

• Zastávka – plochy změn na rekreace specifickou 

• Adamov – chybí územní plán 

• Prameny – stabilizované plochy zemědělské, jedna plocha obytná a plocha veřejné 
infrastruktury 

• Kröndörfl – plochy roztroušené zeleně přírodního charakteru, okolí plochy lesní 

• Valbeřice – plochy staveb pro rodinnou rekreaci stabilizované i navrhované přestavby 

 

Opakovaným funkčním využitím těchto území v územních plánech jsou plochy rekreační, 
ať už stabilizované nebo navrhované a plochy smíšené nezastavěného území. Z těchto 
vybraných obcí pouze obec Slezské Rudoltice plánuje obnovení zaniklých sídel vybudováním 
a rekonstrukci přístupové cesty a zajištěním inženýrských sítí. 

 

 

Obr. 4: Letecký snímek zaniklého sídla Pelhřimovy z roku 1937  
Zdroj: Tomáš Mašíček, vlastní zpracování, podkladové zdroje: Letecký měřický snímek 1937 – VGHMÚř 

Dobrušk © MO ČR, Katastrální území [© ARCDATA PRAHA, s.r.o., Zeměměřický úřad a Český statistický úřad] 
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Obr. 5: Ortofoto zaniklého sídla Pelhřimovy (2018) 
Zdroj: Tomáš Mašíček, vlastní zpracování, podkladové zdroje: Ortofoto [© 2019 ČÚZK cuzk.cz], Katastrální 

území [© ARCDATA PRAHA, s.r.o., Zeměměřický úřad a Český statistický úřad] 

 

  

Obr. 6–7: Letecký snímek (1937) a ortofoto (2018) zaniklého sídla Ztracená Voda 
Zdroj: Tomáš Mašíček, vlastní zpracování, podkladové zdroje: Letecký měřický snímek 1937 – VGHMÚř 

Dobrušk © MO ČR, Ortofoto [© 2019 ČÚZK cuzk.cz], Katastrální území [© ARCDATA PRAHA, s.r.o., 
Zeměměřický úřad a Český statistický úřad] 
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Závěr 

Příspěvek se zabývá zaniklými sídly Jesenicka v období 1945–1989 a jejich potenciálem 
pro další rozvoj. Na základě terénního šetření byla vyhotovena charakteristika zaniklých sídel 
Jesenicka: zachovalost stavebních objektů přítomných v lokalitě, návaznost na současnou 
infrastrukturu a dostupnost lokality, příspěvek ke tvorbě krajiny a následně byl zhodnocen 
jejich rozvojový potenciál. Dále byly vybrány 2-4 lokality v každém z okresů Bruntál, Jeseník a 
Šumperk s vysokým potenciálem pro rozvoj a byly zkoumány zájmy v územních a 
strategických plánech současných obcí, do kterého tyto zaniklá sídla spadají. Pro vybraná 
zaniklá sídla, která mají vlastní katastr, byly analyzovány současné vlastnické poměry a druhy 
pozemků v podobě grafů.  

Závěrem lze shrnout, že mnohá zaniklá sídla Jesenicka skrývají vysoký potenciál k 
dalšímu rozvoji, ať už turistickému (vznik informačních tabulí, přístřešků a posezení, naučných 
tras spojujících lokality, lokální osvěty o tradičním osídlení a řemeslech), rekreačnímu (vznik 
rekreačních chat a chalup podporovaných mnohdy i v územních plánech příslušných obcí) či 
sídelnímu (znovuosídlení lokalit podporované v některých případech územními a strategickými 
plány příslušných obcí, zachovalost původních parcel před fyzickým zánikem obcí, vhodnost 
prostředí pro ekologické zemědělství). Lokality jsou sice mnohokrát odlehlé a těžko dostupné, 
což bylo i příčinou jejich nedosídlení po odsunutí Němců, avšak o to více disponují mnohokrát 
unikátním geniem loci, zachovalou původní krajinnou strukturou, otevřenými krajinnými 
scénami či dalekými výhledy. 

Shrnutí:  

Ve světě známý pojem "ghost towns" nebo "ghost villages" označující opuštěné sídla s 
viditelnými pozůstatky, které byly vysídlené následkem přírodní nebo lidské katastrofy, 
politických rozhodnutí, války či jiných důvodů, se stává v poslední době stále více populární. 
Tato místa se stávají dnes turistickými atrakcemi, v některých případech jsou znovu 
osidlovány. Česká republika je charakteristická svými pohraničními oblastmi, ve kterých se 
nachází mnoho zaniklých sídel po roce 1945, nejčastěji z důvodu vysídlení původního 
obyvatelstva. Oblasti následně nebyly osídlení vůbec či jen z části. Můžeme však nalézt i 
širokou škálu dalších důvodů zániku sídel - obrana hranic, změna funkce území (např. v 
důsledku vodohospodářských opatření) a další. I když jsou zaniklá sídla fenoménem zejména 
severozápadní části českého pohraničí, v menší, ale nezanedbatelné míře se taková sídla 
nacházejí také na území Moravy a Slezska, kterými se zabývá právě náš výzkum. Tento 
příspěvek se zaměřuje na zaniklá sídla Jesenicka (okresy Bruntál, Jeseník a Šumperk) v 
období 1945–1989.  

V první fázi výzkumu bylo identifikováno zaniklé osídlení v regionu Jesenicka (okresy 
Bruntál, Jeseník a Šumperk). Dále bylo během roku 2018 provedeno terénní šetření v těchto 
lokalitách za účelem dokumentace současného stavu a byl identifikován potenciál zaniklých 
osad pro další rozvoj. Na základě terénního šetření byli následně vybrané 2–4 lokality v 
každém z okresů Bruntál, Jeseník a Šumperk s vysokým potenciálem pro další rozvoj. Zájmy 
rozvoje v těchto lokalitách jsou dále zkoumány v územních a strategických plánech 
současných obcí, do kterého tyto zaniklá sídla spadají. Pro vybrané zaniklá sídla, která mají 
vlastní katastr, byly analyzovány současné vlastnické poměry a druhy pozemků v podobě 
grafů.  

Na základě historických pramenů bylo na Jesenicku identifikováno celkem 50 lokalit. 
Zaniklá sídla s vysokým rozvojovým potenciálem mají většinou zachovány pozůstatky budov, 
sakrálních objektů, případně historických předmětů, nářadí, či zachovalou původní krajinnou 
strukturu. V okresech Bruntál, Jeseník a Šumperk jsou tyto lokality s vysokým potenciálem 
rozvoje: Kraví Hora, Pelhřimovy, Ztracená Voda, Malý Valštejn, Hřibová, Zastávka, Adamov, 
Prameny, Kröndörfl, Valbeřice. Sice dnes na těchto místech nenajdeme původní domy a 
zahrady, humna či sady, případně někde najdeme jejich pozůstatky, avšak hranice 
katastrálních parcel lemujících jednotlivé pozemky usedlíků zůstali ve více případech dodnes. 
Některým sídlům, zejména těm, které byly v jisté době samostatné obce, dodnes zůstal vlastní 
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katastr. Opakovaným funkčním využitím těchto území v územních plánech jsou plochy 
rekreační, ať už stabilizované nebo navrhované a plochy smíšené nezastavěného území. Z 
těchto vybraných obcí pouze obec Slezské Rudoltice plánuje obnovení zaniklých sídel 
vybudováním a rekonstrukci přístupové cesty a zajištěním inženýrských sítí. 

Závěrem lze shrnout, že mnohá zaniklá sídla Jesenicka skrývají vysoký potenciál k 
dalšímu rozvoji, ať už turistickému (vznik informačních tabulí, přístřešků a posezení, naučných 
tras spojujících lokality, lokální osvěty o tradičním osídlení a řemeslech), rekreačnímu (vznik 
rekreačních chat a chalup podporovaných mnohdy i v územních plánech příslušných obcí) či 
sídelnímu (znovuosídlení lokalit podporované v některých případech územními a strategickými 
plány příslušných obcí, zachovalost původních parcel, vhodnost prostředí pro ekologické 
zemědělství). 

 

 

Článek vznikl s podporou Ministerstva kultury ČR v rámci programu NAKI II a projektu 
Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, sídelní a krajinné paměti obce – na příkladu 
zaniklých sídel Moravy a Slezska (DG18P02OVV070).  
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Výsledky hospodaření zemědělských podniků podle ANC 

Economic results of farms according to ANC classification 

Jana Lososová, Radek Zdeněk, Jaroslav Svoboda 

 

Abstrakt:  

Cílem příspěvku je vyhodnotit ekonomickou situaci českých zemědělských podniků a její vývoj 
v období 2014 - 2018. Analýza byla provedena na podnicích z databáze Albertina tříděných 
podle podmínek hospodaření - ANC. Rentabilita zemědělských podniků je nízká s častými 
výkyvy způsobenými závislostí výsledku hospodaření na vnějších podmínkách. Závislost na 
dotacích se projevuje nejmarkantněji v horských ANC, v non ANC se naproti tomu nejvýrazněji 
projevuje vliv ostatních externích faktorů, především počasí a vysoká cenová volatilita. 
Podniky hospodařící v non ANC dosahují nejvyšší intenzity výroby a nejvyšší rentability. 
Podnikům v ANC O chybí výhoda stabilních dotací v porovnání s horskými ANC a oproti non 
ANC Hají nižší produkční schopnost, ale zároveň trpí vysokou volatilitou výnosů. Z těchto 
důvodů se jeví hospodaření v ANC O jako nejvíce rizikové.  

Klíčová slova:  

Výsledek hospodaření, kapitál, rentabilita aktiv, dotace 

Abstract: 

The paper aims to evaluate the economic situation of Czech agricultural holdings and its 
development in the period 2014 – 2018. The analysis was carried out on enterprises from the 
Albertina database classified according to farming conditions – ANC. The profitability of 
agricultural holdings is low with frequent fluctuations caused by the dependence of the profit 
on external conditions. Dependence on subsidies is most noticeable in mountain ANC, while 
in non-ANC the influence of other external factors, especially weather and high price volatility, 
is most pronounced. Non-ANC companies achieve the highest production intensity and the 
highest profitability. Farms in ANC O lack the advantage of stable subsidies compared to 
mountain ANC and have lower production capability than farms in non-ANC, but also suffer 
from high revenue volatility. For these reasons, the management of farms in ANC O seems to 
be the most risky. 

Key words:  

Profit/loss, capital, return on assets, subsidies,  

 

Úvod 

Zemědělství má strategický význam pro poskytování statků, spojených zejména se 
zajištěním strategické míry potravinové bezpečnosti, péče o krajinu a ochranu životního 
prostředí. Rizika spojená s podnikáním v zemědělství vyplývají ze specifických podmínek 
zemědělství, především vliv klimatu a cenové změny. Některá rizika jsou specifická pro české 
zemědělské podniky. Problém představuje dlouhodobá podkapitalizace, úvěrové zatížení 
podniků a odliv financí ze zemědělského sektoru v průběhu transformace. České zemědělství 
bylo bezesporu významně ovlivněno politickými změnami. Přistoupení k Evropské unii byla 
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významným mezníkem. Poprvé v historii České republiky zemědělský sektor čelí přímé 
konkurenci v důsledku jednotného trhu EU. V prvních letech 21. století se regiony a krajina 
Evropské unie dramaticky změnila. Dvě vlny rozšíření znamenaly, že počet zemědělců v EU 
se více než zdvojnásobil a zvýšil se z 5,7 na 13,7 milionu, zatímco využívaná zemědělská 
půda se zvýšila ze 125 na 174 milionů hektarů, což představuje nárůst o 39% (Fredriksson et 
al. 2017). 

Je proto nutné sledovat vývoj zemědělství, analyzovat rizika a identifikovat ohrožené 
oblasti zemědělského podnikání. Adamišin a Kotulič (2013) tvrdí, že pomalá strukturální 
změna zemědělství a vysoké dotace vyžadují studie o tom, zda by takové podmínky mohly 
vysvětlit nízkou výkonnost zemědělského sektoru, a pokud ano, jaký je dopad zavedení 
vysokých dotací v rámci SZP týkající se chování farem a možností přežití. Jak shrnuli Gorton 
a Davidova (2004), otázka produktivity a efektivity farem v postsocialistických zemích je 
zásadní k pochopení toho, zda by země mohly po přistoupení konkurovat v rozšířené EU a jak 
se bude vyvíjet struktura farem v těchto zemích. Důležité je zejména přežití farem, protože je 
rozhodující pro využití půdy a udržitelný rozvoj venkova, neboť prosperující farmy zajišťují 
zaměstnanost a zelenou občanskou vybavenost ve venkovských oblastech. Opuštění půdy 
bylo v postsocialistických zemích po transformaci relativně vysoké kvůli politickým a 
ekonomickým změnám. Kuemmerle a kol. (2009) uvádějí jako hlavní příčiny tohoto jevu 
klesající výnosy ze zemědělství, nejistoty v držbě propachtované půdy a demografický vývoj. 
Mnoho autorů se zabývá vlivem SZP na výkonnost zemědělských podniků (Ciaian et al. 2015; 
Kroupová a Malý 2010; Bakucs et al. 2010; Bojnec a Latruffe 2013; Mary 2013; Rizov et al. 
2013), nebo srovnáním výše dotací podle různých způsobů členění farem (e.g. Roman et al. 
2010; Gocht et al. 2013; Sinabell et al. 2013; Latruffe a Mann 2015). Jak říkají ve své práci, 
Reiff et al. (2016) jedním z cílů SZP je zmírnit rozdíly ve výkonnosti zemědělství, proto 
analyzovali rozdíly ve výkonnosti zemědělství a potravinářském průmyslu v zemích EU v 
období 2010–2013. Použili taxonomická opatření rozvoje navržená Hellwigovou a Wardovou 
metodou. Jejich výsledky jsou konzistentní u obou metod a potvrdily existenci výrazných 
rozdílů ve výkonnosti zemědělského sektoru mezi starými a novými členskými státy. Z nových 
členských států patří mezi 10 nejlepších pouze Estonsko a Lotyšsko, zbývající přistupující 
země jsou uvedeny na posledních pozicích.  

Produktivitu zemědělských subjektů organizovaných ve skupinách producentů analyzují 
ve své práci Szeląg-Sikora, et al. (2015) a zjistili, že produktivita neorganizovaných zemědělců 
je výrazně nižší. Varga a Sipiczki (2015) vyhodnotili zahraniční závazky zemědělských 
výrobců, analyzovali technologické a obchodní koncepce spojené s různými produkty 
financování v rámci financování zemědělství v Maďarsku. Studie Ciutacu et al. (2015) měla za 
cíl vymezit rozdíly a podobnosti mezi evropským modelem zemědělství a rozvoje venkova a 
současným stavem v rumunském zemědělském odvětví. Podle autorů jsou zemědělci v 
Rumunsku stále silně znevýhodněni ve srovnání se svými konkurenty ve starých členských 
státech EU. 

Novotná a Volek (2016) se zabývají analýzou rozdílu v produktivitě práce farem 
rozdělených do kategorií podle jejich velikosti, s cílem zjistit, zda stanovený dotační systém 
ovlivňuje produktivitu práce ve velikostních skupinách farem. Analýza prokázala, že velikost 
farmy má významný vliv na produktivitu práce a důsledkem dotační politiky je konvergence 
produktivity práce velikostních skupin farem. Podle Kroupové a Trnkové (2014) se zemědělské 
podniky zaměřené na polní výrobu vyznačují vysokou diferenciací ekonomické výkonnosti. 
Výměra zemědělského podniku byla identifikována jako nejvýznamnější determinanta vzniklé 
nerovnosti. Dotace provozního charakteru eliminují rozdíly, avšak efekt dotací není plně 
přesunut do nerovnosti výsledku hospodaření.  

Cílem tohoto příspěvku je vyhodnotit ekonomickou situaci českých zemědělských podniků 
a její vývoj v letech 2014 až 2017 a identifikovat rozdíly ekonomických ukazatelů v závislosti 
na vnějších podmínkách hospodaření, v našem případě podle příslušnosti podniku k oblasti 
ANC.  
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Materiál a metodika 

Zdrojem dat pro vyhodnocení je databáze ALBERTINA, která vychází z primárních dat 
získaných ze standardních výkazů účetních závěrek za roky 2014 - 2017. Z databáze byly 
vybrány údaje podniků, jejichž předmětem činnosti je zemědělství. K podnikům byly přiřazeny 
údaje SZIF o příjemcích dotací, na jejichž základě byla podnikům vypočtena přibližná výměra 
obhospodařované zemědělské půdy a odhadnuta příslušnost k ANC oblasti. V rámci analýzy 
hlavních indikátorů hospodaření zemědělských podniků je práce zaměřena na vývoj rentability 
a nákladovosti, účinnosti výrobních faktorů a finanční stability.  

Pro analýzu rentability, aktivity, kapitálové struktury a likvidity byly použity základní 
ukazatele finanční analýzy (Giroux, 2003; Peterson a Fabozzi, 2006) a dále zhodnocení 
interakce mezi těmito ukazateli v období 2014 až 2017. Účinnost výrobních faktorů je 
hodnocena pomocí ukazatelů intenzity výroby, produktivity osobních nákladů a aktivity. Vztah 
výnosů k výměře zemědělské půdy je charakterizován intenzitou produkce, vztah nákladů na 
zaměstnance je charakterizován produktivitou osobních nákladů a vztah mezi výnosy a aktivy 
je charakterizován aktivitou (obrat). 

Pro hodnocení vývoje dotací je použit tzv. Index závislosti na dotacích (IZD), který 
představuje nákladovou sazbu očištěnou o dotace, kde hodnota nad 100% vyjadřuje, jaký 
podíl firemních nákladů je třeba pokrýt dotacemi (ČSÚ, 2010). 

IZD = Náklady / (Výnosy - Dotace). 

Závislost mezi objemem dotací a ziskem v čase je popsána lineární regresní a korelační 
analýzou. Dynamika ukazatelů je hodnocena pomocí průměrného tempa růstu, 
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kde x1 je hodnota ukazatele na počátku řady, xn hodnota na konci řady, n je délka řady.  

Výsledky a diskuse 

1. Charakteristika výběrového souboru 

V roce 2014 databáze obsahovala 1877 zemědělských podniků, v roce 2015 to bylo1779, 
v roce 2016 1505 a v roce 2017 1052 podniků, z toho v jednotlivých letech hospodařilo 
v horských ANC 10 – 20 %, v ostatních ANC 20 až 26 % a mimo znevýhodněné oblasti (non 
ANC) hospodařilo 58 – 70 % podniků. Podíl podniků podle velikosti definovaných na základě 
pravidla Evropské unie (příloha I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 (EC 2006) soubor 
obsahoval v jednotlivých letech kolem 22 % mikropodniků, cca 47 % malých podniků, přibližně 
30 % středních podniků a 0,5 % velkých podniků. Průměrná velikost podniku vyjádřená stavem 
aktiv je v jednotlivých letech 102 mil. Kč (2014) až 139 mil. Kč (2017), přičemž v horských ANC 
je to v roce 2017 76 mil. Kč, v ostatních ANC 143 mil. Kč a v non ANC 155 mil. Kč. Průměrné 
tržby za vlastní výrobky a služby v roce 2017 činily 54 mil. Kč, z hlediska oblastí nejméně 
v horských ANC (24 mil. Kč), v ostatních ANC (53 mil. Kč) a non ANC (63 mil. Kč). Průměrný 
zemědělský podnik v roce 2017 hospodařil na výměře 1282 ha zemědělské půdy, přičemž 
nejmenší výměru má průměrný podnik v horských ANC (837 ha), v ostatních ANC je to 1363 
ha a v non ANC 1367 ha (tab. 1). 
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Tab. 1: Základní charakteristiky výběrového souboru podniků 

    2014 2015 2016 2017 

A
N

C
 H

 
počet podniků 267 357 159 168 

mikro 100 152 50 63 

malý 132 167 84 79 

střední 35 38 25 26 

velký 0 0 0 0 

výměra zp 850 800 898 837 

Aktiva tis. Kč 64 464 61 100 76 488 75 626 

A
N

C
 O

 

počet podniků 510 431 300 234 

mikro 142 73 95 36 

malý 264 238 150 122 

střední 103 119 55 75 

velký 1 1 0 1 

výměra zp 1 118 1 301 1 022 1 363 

Aktiva tis. Kč 97 158 119 268 96 532 142 831 

n
o
n

 A
N

C
 

počet podniků 1100 991 1046 650 

mikro 339 298 242 138 

malý 498 452 504 296 

střední 256 235 294 211 

velký 7 6 6 5 

výměra zp 1 153 1 178 1 273 1 367 

Aktiva tis. Kč 112 858 119 314 135 656 154 587 

C
e

lk
e

m
 

počet podniků 1877 1779 1505 1052 

mikro 581 523 387 237 

malý 894 857 738 497 

střední 394 392 374 312 

velký 8 7 6 6 

výměra zp 1 100 1 132 1 183 1 282 

Aktiva tis. Kč 101 708 107 621 121 606 139 362 

Zdroj: Databáze ALBERTINA 

 

2. Vývoj struktury majetku a kapitálu 

Struktura majetku průměrného podniku z hlediska dlouhodobých a krátkodobých položek 
nevykazuje žádný trend, dlouhodobý majetek je v roce 2017 v ANC H zastoupen z 61,5 %, 
v ANC O z 63,3 % a v non ANC z 61,1 %. Při detailnějším pohledu do jednotlivých skupin lze 
již zaznamenat významné trendy. Zatímco na počátku šetření činil podíl pozemků na hodnotě 
celkových aktiv v průměrném podniku 14,4 %, v roce 2017 to bylo již 18,7 % (graf 1). 
Nejrychleji roste podíl pozemků v non ANC, a to z 15 % (2014) na 20 % v roce 2017. Podíl 
staveb na majetku ve všech oblastech klesá, k nejvýraznějšímu poklesu došlo v ANC O, a to 
o 2,5 p. b. Pokles je z části způsoben poklesem netto hodnoty majetku a zejména růstem 
podílu pozemků. Rozdíly v úrovni jsou dány typickým výrobním zaměřením v jednotlivých 
oblastech. U samostatných movitých věcí dochází ve všech oblastech k mírnému snižování 
jejich podílu na aktivech, který v roce 2017 činil 13,6 % (rozdíly mezi oblastmi jsou 
nevýznamné). 
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Graf 1: Podíl dlouhodobého hmotného majetku na celkových aktivech 

Zdroj: Vlastní výpočty výběrového souboru 

 

Rozdíly v úrovni zadluženosti (tedy podílu cizího kapitálu na celkovém) mezi oblastmi jsou 
nevýznamné, v roce 2017 činila hodnota celkové zadluženosti v non ANC 33,9 %, v ANC O, 
36,2 % a v ANC H 39,9 %. Vývoj zadluženosti průměrného zemědělského podniku ve všech 
oblastech vykazuje klesající tendenci, průměrná roční změna v ANC H činí −0,21 % bodů, 
v ANC O je to −4,3 % bodů a v NON ANC −2,8 % bodů. Tento pokles je způsoben poklesem 
dlouhodobé zadluženosti při téměř konstantní zadluženosti krátkodobé. Dlouhodobá 
zadluženost klesá ve všech oblastech a v roce 2017 dosáhla hodnoty v ANC H 32,4 %, v ANC 
O 24,3 % a v NON ANC 24,5 %. Dlouhodobá zadluženost je dána podílem dlouhodobých 
bankovních úvěrů a dlouhodobých závazků (podíl rezerv je 1,6 % v 2017). Změny ve struktuře 
dlouhodobých cizích zdrojů jsou zobrazeny v grafu 2. Klesá podíl dlouhodobých závazků, 
z nichž převažující položku činí jiné dlouhodobé závazky, kde družstva evidují závazky 
z transformace.  

V rámci vlastního kapitálu dochází ke kumulování zisků minulých období, průměrné tempo 
růstu je 11,1 %ročně. Podíl této položky na aktivech je v ANC H 23,1 %, v ANC O 22,6 % a 
v non ANC 23,1 %.  
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Graf 2: Podíl dlouhodobých závazků na celkových aktivech 
Zdroj: Vlastní výpočty výběrového souboru 

 

3. Vývoj rentability a nákladovosti 

Syntetickým ukazatelem rentability je obvykle ukazatel ROE, return to equity, který 
vychází ze zisku po zdanění. Tento ukazatel v sobě zahrnuje jak vyjádření účinnosti výrobního 
procesu, tak jeho hospodárnost, podmínky zpeněžování a zároveň i strukturu podnikového 
kapitálu. Ve vývoji zisku a samozřejmě i rentability lze pozorovat v jednotlivých letech značné 
výkyvy, které jsou ovlivněny řadou externích faktorů. V grafu 3 je rentabilita vlastního kapitálu 
průměrného podniku v jednotlivých oblastech porovnána s průměrnou roční inflací.  

Ve všech oblastech je průměrná rentabilita vlastního kapitálu kladná a převyšuje míru 
inflace (ČSÚ 2018), průměrné hodnoty pro rok 2017 jsou 5,6 % v ANC H, 4,9 % v ANC O a 
5,3 % v non ANC. Dlouhodobá rentabilita, která kromě aktuálního zisku zahrnuje i zisky 
kumulované a fondy ze zisku, roste ve všech oblastech, v roce 2017 dosáhla hodnoty 44,3 % 
v ANC H, 44,2 % v ANC O a 46,3 % v non ANC.  

Z hlediska nákladovosti je nejvýznamnější položkou nákladovost výkonové spotřeby. Její 
hodnoty jsou v čase poměrně stabilní a průměr za sledované období činí 47,9 % v ANC H, 
51,5 % v ANC O a 52,7 % v non ANC. Významnou položkou nákladů jsou osobní náklady, 
jejich nákladovost činila v roce 2017 22,7 % v ANC H, 21,2% v ANC H a 19,4 non ANC. 
Nejrychleji rostla nákladovost osobních nákladů v non ANC o 6,1 % ročně, v ANC H o 1,9 % 
a v ANC O o 2,7 % ročně.  
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Graf 3: Vývoj ROE, rentability aktiv očištěné o dotace a míry inflace 
Zdroj: Vlastní výpočty výběrového souboru 

 

Provozní dotace jsou součástí podnikových výnosů a tedy i zisku. Podíl provozních dotací 
na celkových výnosech v roce 2017 činil 25 % v ANC H, 17,2 % v ANC H a 12,5 % v non ANC. 
Tyto podíly jsou stabilní a během sledovaného období od uvedených hodnot mírně oscilují.  

Pokud vyjádříme rentabilitu celkového kapitálu očištěnou o provozní dotace (provozní zisk 
snížený o provozní dotace k celkovým aktivům), je ve všech oblastech patrný propad do ztráty 
v celém sledovaném časovém intervalu. Ve všech letech je nejnižší upravená rentabilita 
v ANC H a nejvyšší v non ANC (graf 3). 

Průměrné tempo růstu provozních dotací během sledovaného období je 2,6 % ročně, 
k největšímu nárůstu dotací přepočtených na hektar zemědělské půdy došlo se vstupem ČR 
do EU, přičemž nejdynamičtější byl nárůst první tři roky po vstupu (např. Lososová a Zdeněk, 
2013; Lososová et al. 2017). V roce 2017 činily dotace u průměrného podniku 9 031 Kč/ha, 
s tím, že nejvíce dotací získal průměrný podnik hospodařící v horské ANC (12516 Kč/ha), ale 
průměrné tempo růstu je nejpomalejší 2,2 %. Nejrychleji rostou dotace ve sledovaném období 
u průměrného podniku v non ANC, v průměru o 3,1 % ročně, nicméně jsou nejnižší a 
v průměru na hektar činí 8148 Kč.  

Index závislosti na dotacích v žádné oblasti během sledovaného období neklesl pod 
hraniční hodnotu 100 %. Jeho hodnoty dosáhly vrcholu v roce 2015. V roce 2017 potřeboval 
průměrný podnik hospodařící v  ANC H pomocí dotací pokrýt 25 % nákladů, v ANC O 14 % a 
v non ANC 7 % nákladů. Závislost zisku na hektar na dotacích na hektar byla prověřena 
pomocí vícenásobné lineární regrese. Jako dummy proměnné byla zvolena příslušnost do 
skupiny ANC. Z hodnot regresních koeficientů (Tab. 1) vyplývá, že zvýšení dotací na hektar o 
1000 Kč se projeví zvýšením zisku na hektar 480 Kč ve všech oblastech. Při nulové hodnotě 
dotací by vykazoval zisk pouze podnik v non ANC (2543 Kč/ha), v obou ANC by došlo ke ztrátě 
(-3178 Kč/ha v ANC H a -890 Kč/ha v ANC O). Všechny regresní parametry jsou významně 
odlišné od nuly (p-level < 0,001).  
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Tab. 1: Odhad regresního koeficientu 

Effect Coefficient Standart error p-level 

Intercept 2543,6 455,6 < 0,001 

Dotace na ha 0,480 0,049 < 0,001 

Dummy ANC H -5721,8 529,6 < 0,001 

Dummy ANC O -3433,8 411,7 < 0,001 
Zdroj: Vlastní výpočty výběrového souboru 

 

4. Vývoj účinnosti výrobních faktorů 

Průměrnou účinnost výrobních faktorů lze popsat pomocí následujících ukazatelů: vztah 
výnosů k výměře zemědělské půdy charakterizuje intenzita výroby, vztah výnosů k osobním 
nákladům charakterizuje produktivita práce a vztah výnosů k aktivům charakterizují ukazatele 
aktivity.  

Objem celkových výnosů v průměrném podniku vzrost z 66 mil. Kč v roce 2014 na 79,5 
mil. Kč v roce 2017. Podle příslušnosti k ANC jsou výnosy nejvyšší v non ANC (89 tis. Kč 
v 2017), průměrné roční tempo růstu činí 5,7 %. V ostatních ANC  (79 tis. Kč v 2017) rostou 
výnosy o 9,6 % ročně a v horských ANC (42 tis. Kč v 2017) je roční nárůst 3 %.  

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb přepočtené na hektar zemědělské půdy se ve 
sledovaných letech příliš nemění, přičemž jejich trend je mírně klesající. Nejnižší jsou 
v horských ANC (kolem 30 tis. Kč/ha) a nejvyšší v non ANC (kolem 50 tis. Kč/ha). 

Intenzita výroby vykazuje v ANC mírně rostoucí trend, v non ANC během sledovaného 
období intenzita výroby stagnuje, zaznamenáváme mírný pokles v průměru o 0,1 % ročně. 
Nicméně v ANC je intenzita výroby nejvyšší, nejnižší je pochopitelně v horských ANC, kde 
však roste nejrychleji (tempo růstu 3,5 %). Podniky v ANC H dosahují v jednotlivých letech 67 
– 76 % intenzity výroby podniků mimo ANC – extenzivní způsob hospodaření je spojen s 
nižšími vstupy, ale i s výrazně nižšími výstupy. 

Rychlost obratu dlouhodobého hmotného majetku se u průměrného podniku ve všech 
oblastech snižuje (graf 4), mírný nárůst zaznamenáváme v roce 2017 v ANC oblastech. 
Nejvyšší hodnota v roce 2017 je v non ANC (0,95) a nejnižší je v ANC O 0,87 (ANC H 0,90). 
Pokles rychlosti obratu je způsoben vyšším nárůstem hodnoty dlouhodobého majetku oproti 
nárůstu výnosů (projevuje se zde vliv investičních dotací). Obecně je ve finanční teorii 
pokládán pokles rychlosti obratu za nepříznivý stav. Při hodnocení zemědělských podniků je 
však nutno brát v úvahu značné podinvestování před rokem 2000 (velká část využívaného 
dlouhodobého majetku byla z větší části, nebo i zcela odepsána) i substituci lidské práce 
využitím dlouhodobého majetku. Produktivita osobních nákladů (graf 4) klesá, takže osobní 
náklady rostou rychleji než výnosy. K mírnému nárůstu produktivity došlo v posledním roce 
v ANC oblastech.  
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Graf 4: Rychlost obratu DHM a produktivita osobních nákladů 
Zdroj: Vlastní výpočty výběrového souboru 

 

5. Vývoj finanční stability 

Hodnota běžné likvidity (current ratio) u průměrného podniku v non ANC činila v roce 2017 
3,6; v ANC O 3,26 a v ANC H 3,65. Hodnoty běžné likvidity oscilují a nelze vypozorovat ani 
vztah mezi ANC oblastmi; ve všech letech ve všech oblastech však překračují interval 
přijatelných hodnot. Pokud běžnou likviditu očistíme o zvířata, jsou její hodnoty v roce 2017 
3,02 v ANC H, 2,7 v ANC O a 3,12 v non ANC. V případě pohotové likvidity (quick ratio) jsou 
za přijatelné považovány hodnoty z intervalu 1 až 1,5. Hodnoty pohotové likvidity oscilují nad 
horní hranicí, v přijatelném rozmezí se pohybují pouze v ANC O. V roce 2017 činila pohotová 
likvidita průměrného podniku v ANC H 1,97, v ANC O 1,47 a v non ANC 1,68.  

Ukazatel krytí stálých aktiv dlouhodobým kapitálem je pro zemědělské podniky možné 
modifikovat jako krytí stálých aktiv a zvířat ve výkrmu dlouhodobým kapitálem. Jeho hodnota 
u průměrného podniku ve všech letech ve všech oblastech převyšuje mezní hodnotu 1, 
nicméně je patrný mírný pokles v čase. V 2017 jsou hodnoty tohoto ukazatele 1,16 v ANC H, 
1,13 v ANC O a v non ANC 1,20.  

 

Závěr 

Vývoj ekonomických ukazatelů zemědělských podniků od roku 2014 je charakteristický 
růstem produkce, přičemž nejpomalejší nárůst produkce zaznamenáváme v souvislosti 
s extenzivním způsobem hospodaření v horských ANC. Rozdíly v úrovni zadluženosti mezi 
oblastmi jsou nevýznamné, vývoj zadluženosti průměrného zemědělského podniku ve všech 
oblastech vykazuje klesající tendenci. Hodnoty běžné likvidity oscilují a nelze vypozorovat ani 
vztah mezi ANC oblastmi; ve všech letech ve všech oblastech však překračují interval 
přijatelných hodnot. Index závislosti na dotacích v žádné oblasti během sledovaného období 
neklesl pod hraniční hodnotu 100 %., tzn, že průměrný podnik všech sledovaných skupin by 
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byl bez dotací ztrátový. Největší závislost na dotacích je zřejmá v ANC H, kde v roce 2017 
potřeboval průměrný podnik pomocí dotací pokrýt 25 % nákladů. 

Vzhledem k vysoké závislosti výsledku hospodaření v zemědělství na vnějších 
podmínkách je vývoj tohoto ukazatele charakteristický výraznými výkyvy. Během sledovaného 
období je však ve všech oblastech v průměru kladný, přičemž nejnižší výsledek hospodaření 
realizuje průměrný podnik v horských ANC. Nicméně rentabilita je dlouhodobě nejnižší v ANC 
O. Podniky z horských oblastí mají nejnižší objem realizované produkce a nejvyšší závislost 
na dotacích. Pro podnik to však znamená stabilitu ekonomických ukazatelů v krizových letech. 
Podniky hospodařící v non ANC dosahují nejvyšší intenzity výroby a nejvyšší rentability. 
Vzhledem k vysoké intenzitě výroby se vlivy externích faktorů promítají velmi silně do výše 
výsledu hospodaření a do dosahované rentability. Na druhou stranu produkční potenciál těchto 
podniků umocňuje tvorbu rezerv na pokrytí těchto ztát. Podnikům v ANC O chybí výhoda 
stabilních dotací v porovnání s horskými ANC a oproti non ANC Hají nižší produkční 
schopnost, ale zároveň trpí vysokou volatilitou výnosů. Také nákladovost průměrného podniku 
hospodařícího v ANC O je nejvyšší. Kombinace těchto faktorů činí tyto podniky nejvíce 
ohrožené.  

 

Poděkování 

Autoři děkují Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za poskytování 
institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj JU EF katedry účetnictví a financí 
(RVO160). 
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Analýza vybraných faktorů ovlivňujících rentabilitu podniků 
v oboru výroby a zpracování masa v České republice 

Analysis of selected factors influencing profitability of 
meat processing companies in the Czech Republic  

Tina Maturová, Ivana Blažková 

 

Abstrakt:  

Sledování ziskovosti a faktorů, které ji ovlivňují, patří k základním předpokladům 
konkurenceschopnosti a úspěšné podnikatelské strategie. Cílem předkládaného příspěvku je 
posouzení vlivu vybraných determinantů (tj. věku podniku, velikosti podniku, produktivity práce 
a zadluženosti) na ziskovost podniků (měřenou ukazatelem rentability celkového vloženého 
kapitálu – ROA) v oboru výroby a zpracování masa v České republice. Empirický přístup je 
založen na vícenásobné regresní analýze podnikových dat zahrnujících období let 2003-2017. 
Výsledky ukázaly, že stárnutí podniku a růst zadluženosti mělo statisticky významný negativní 
vliv na rentabilitu podniků ve sledovaném období a vyšší produktivita práce působila na 
rentabilitu pozitivně. Souvislost mezi velikostí podniku a rentabilitou nebyla prokázána jako 
statisticky významná. Na základě zjištěných výsledků lze manažerům firem v oboru výroby a 
zpracování masa doporučit zaměřit se zejména na dluhovou politiku podniku vzhledem k 
negativnímu dopadu vyšší zadluženosti na ziskovost a na zvyšování produktivity, které jsou 
důležitými determinanty ziskovosti firem. 

Klíčová slova:  

Rentabilita, produktivita, zadluženost, potravinářský průmysl, Česká republika 

Abstract:  

Monitoring of profitability and influencing factors is one of the basic preconditions for 
competitiveness and successful business strategy. The aim of this paper is to assess the 
impact of selected determinants (i.e. company age, company size, labour productivity and 
indebtedness) on the profitability of enterprises (measured by Return on Assets – ROA) in 
meat processing industry of the Czech Republic. The empirical approach is based on multiple 
regression analysis of firm-level data in the period 2003-2017. The results showed that the 
aging of the company and the growth of indebtedness had a statistically significant negative 
impact on the profitability of the companies in the monitored period, and higher labour 
productivity had a positive effect on the profitability. The link between company size and 
profitability was not proven as statistically significant. On the basis of the results, managers of 
meat processing companies could be recommended to focus especially on the company's debt 
policy due to the negative impact of higher indebtedness on profitability, and on the increase 
in productivity, which are important determinants of corporate profitability. 

Key words:  

Profitability, productivity, indebtedness, food industry, Czech Republic 

Úvod 

Rentabilita (ziskovost) je obecně považována za důležitý předpoklad dlouhodobé 
existence a úspěchu firmy (Brealey a kol., 2017). Významně ovlivňuje dosahování dalších 
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finančních cílů firmy, ekonomický růst, zaměstnanost, inovace a technologické změny. V 
důsledku rostoucí konkurence na národních i mezinárodních trzích, vyšší efektivity, důrazu na 
kvalitu produktů a tlaku na ceny je dosahování požadované ziskovosti pro podniky stále 
obtížnější (Yazdanfar, 2013; Blažková a Dvouletý, 2018). V současné době firmy soutěží v 
globálním a nepředvídatelném prostředí, což pro podnikatele znamená náročné výzvy (Bruton 
et al., 2008). Sledování výkonnosti a faktorů ovlivňujících ziskovost a růst tak patří k základním 
předpokladům konkurenceschopnosti a úspěšné podnikatelské strategie (Richard a kol., 2009; 
Blažková a Dvouletý, 2019). Otázka, jaké faktory determinují ziskovost, by proto měla být 
jednou z hlavních priorit jak pro výzkumné pracovníky, tak pro odborníky z praxe, včetně 
manažerů, investorů a tvůrců hospodářských politik. 

Této problematice se věnuje i předkládaný příspěvek, jehož cílem je s využitím 
podnikových dat posoudit vliv vybraných finančních indikátorů na rentabilitu podniků oboru 
zpracování masa a výroby masných výrobků (CZ-NACE 10.1). Potravinářský průmysl obecně 
je řazen ke strategickým odvětvím národního hospodářství především vzhledem k jeho klíčové 
roli při zabezpečování výživy obyvatelstva (Ministerstvo zemědělství České republiky, 2018). 
Obor zpracování a výroby masa patří k nosným oborům potravinářského průmyslu České 
republiky s dlouhodobě největším podílem na tržbách celkového potravinářského průmyslu 
ČR, tj. 22,8 % v roce 2017, a s druhým nejvyšším podílem na zaměstnanosti v potravinářském 
průmyslu ČR, tj. 24,4 % v roce 2017 (Ministerstvo zemědělství České republiky, 2018). 
Vzhledem ke vzájemné propojenosti zemědělsko-potravinářského řetězce jsou náklady, 
efektivita a kvalita potravinářské výroby také významnými faktory při vytváření podmínek pro 
využití domácí zemědělské produkce, a tím ovlivňují zaměstnanost a související rozvoj regionů 
(Blažková, 2010). Z tohoto hlediska je situace v oboru výroby a zpracování masa v České 
republice nepříznivá, neboť podniky v tomto oboru patří dlouhodobě k nejméně ziskovým 
v rámci potravinářského průmyslu ČR (Blažková a Dvouletý, 2019). Zvyšování ziskovosti lze 
tedy považovat za klíčovou výzvu pro podniky v tomto oboru.  

Data a metodika 

Data pro analýzu byla získána z databáze Albertina (Bisnode, 2019), která obsahuje 
účetní výkazy podniků v České republice. Do analýzy byly zařazeny všechny podniky s hlavní 
činností v oboru Zpracování a konzervování masa a masných výrobků (CZ-NACE 10.1), který 
patří k nosným oborům odvětví výroby potravin (CZ-NACE 10). Z uvedené databáze byl získán 
datový soubor s celkem 2671 pozorováními, který byl následně kontrolován a byly z něj 
odstraněny nesmyslné údaje (např. záporné hodnoty aktiv, záporné hodnoty závazků apod.) 
a podniky s neúplnými daty. Finální datový soubor použitý pro analýzu obsahoval celkem 1997 
pozorování napříč roky 2003-2017. 

V rámci empirické analýzy byl pomocí metody nejmenších čtverců s robustními 
směrodatnými odchylkami odhadnut vícenásobný regresní model. Závisle proměnnou byl 
ukazatel rentability celkových aktiv (ROA), vysvětlujícími proměnnými byly stáří podniku 
(Vek_podniku), velikost podniku (LogCA), produktivita práce (Produktivita_prace) a celková 
zadluženost podniku (Zadluzenost). Proměnné byly vybrány na základě ekonomické teorie a 
předchozích publikovaných studií (Brealey a kol., 2017; Blažková a Dvouletý, 2019; Hirsch a 
kol., 2014; Berko a Damoah, 2013; Asimakopoulos a kol., 2009), ukazatele zahrnuté do 
analýzy byly vypočítány následujícím způsobem (Brealey a kol., 2017; Blažková a Dvouletý, 
2019): 

• Rentabilita celkových aktiv (ROA) = poměr zisku před zdaněním a úroky k celkovým 
aktivům vyjádřený v %, 

• Stáří podniku (Vek_podniku) = rok účetní závěrky mínus rok vzniku podniku, 

• Velikost podniku (LogCA) = logaritmus celkových aktiv, 

• Produktivita práce (Produktivita_prace) = poměr přidané hodnoty k osobním 
nákladům, 



298 

 

• Celková zadluženost (Zadluzenostl) = poměr celkových závazků k celkovým aktivům 
(vyjádřená v %). 

•  

Tabulka 1 zachycuje deskriptivní statistiky pro jednotlivé proměnné.   

 

Tab. 1: Popisné statistiky proměnných 

Proměnná Průměr Medián Minimum Maximum 
Počet 

pozorování  

ROA 4,183 3,337 -388,5 152,9 1997 

Vek_podniku 12,16 12,00 0 30 1997 

LogCA 4,537 4,512 1,613 6,714 1997 

Produktivita_prace 1,586 1,320 -13,17 195,0 1997 

Zadluzenost 60,92 64,38 0 99,95 1997 

Zdroj: Gretl; vlastní zpracování 

Výsledky  

Posouzení vlivu vybraných faktorů na rentabilitu podniků masného průmyslu v letech 
2003-2017 bylo provedeno za pomoci vícenásobné regresní analýzy. Regresní analýza byla 
odhadnuta metodou nejmenších čtverců s robustními směrodatnými odchylkami, které jsou 
odolné vůči důsledkům heteroskedasticity. Míra intenzity závislosti mezi vysvětlujícími 
proměnnými byla posouzena pomocí korelační matice a testována prostřednictvím testu 
faktorů zvyšujících rozptyl (VIF), problém multikolinearity nebyl detekován (viz Verbeek, 2012). 
Výsledný model prezentovaný v tabulce 2 je statisticky významný a je v souladu se 
standardními ekonometrickými předpoklady.  

Tabulka 2 ukazuje, že statisticky významné vysvětlující proměnné jsou věk podniku 
(Vek_podniku), produktivita práce (Produktivita_prace) a zadluženost (Zadluzenost). Stárnutí 
podniku a růst zadluženosti v letech 2003-2017 mělo na rentabilitu celkového vloženého 
kapitálu (ROA) negativní vliv. Naopak zvyšování produktivity práce mělo v uvedeném období 
pozitivní vliv na rentabilitu. Souvislost mezi velikostí podniku (LogCA) a rentabilitou celkového 
vloženého kapitálu (ROA) se sice jeví jako pozitivní, nicméně se nepodařilo prokázat její 
statistickou významnost, tzn. nelze učinit závěr týkající se vlivu velikosti podniku na jeho 
rentabilitu v letech 2003-2017. 

 

Tab. 2: Výsledky regresní analýzy 

 
Závisle proměnná 

ROA 

Nezávisle 
proměnné 

Koeficienty Směrodatné chyby 

Vek_podniku −0,4150*** 0,0862 

LogCA 0,4359   0,5844 

Produktivita_prace 0,2669** 0,1286 

Zadluzenost −0,1134*** 0,0247 

konstanta 13,7391*** 3,6098 

R2 0,144765 

Počet pozorování 1997 

Poznámka: Statistická významnost je indikována následovně: 
 * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01 

Zdroj: Gretl; vlastní zpracování 
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Diskuze a závěr 

Cílem příspěvku bylo empirické posouzení vlivu vybraných finančních ukazatelů na 
výkonnost (rentabilitu) podniků v oboru výroby a zpracování masa v České republice v letech 
2003-2017. Metodicky byla analýza založena na vícenásobné regresní analýze s využitím 
podnikových dat. 

Výsledky regresní analýzy potvrdily, že věk podniku je důležitým determinantem ziskovosti 
podniků masného průmyslu v České republice – stárnutí podniku mělo negativní vliv na vývoj 
rentability u sledovaných podniků v období let 2003-2017. Jak uvádí Sørensen a Stuart (2000), 
v souvislosti se zvyšováním věku může firma ztrácet svoji flexibilitu a schopnost rychle 
reagovat na měnící se prostředí. Podle Hirsche a kol. (2014) se může objevit negativní vztah 
mezi věkem firmy a ziskovostí, pokud je stárnutí firmy spojeno s organizační rigiditou, 
zastaralými aktivy a pomalým růstem. V kontextu vývoje českého i světového potravinářského 
trhu (Blažková a Dvouletý, 2018; Blažková a Dvouletý, 2019; Bečvářová, 2008; Kaditi, 2013; 
Sexton, 2013), kdy podnikatelský úspěch významně závisí na schopnosti rychlé adaptace na 
změny tržních podmínek, flexibilitě, inovační aktivitě a dalších charakteristikách typických 
spíše pro menší podniky (Nieto and Santamaría, 2010), se ukazuje, že pokles nákladů starších 
firem v důsledku učení se a získávání zkušeností se stává méně významný, než předpokládá 
ekonomická literatura věnující se této problematice (např. Arrow, 1962; Ericson a Pakes, 1995; 
Majocchi a kol., 2005). 

Také produktivita byla potvrzena jako významný faktor ziskovosti, protože podniky s vyšší 
produktivitou práce dosahovaly vyšších hodnot rentability celkového vloženého kapitálu ve 
sledovaném období. Zvýšený tlak globální konkurence nutí podniky klást větší důraz na 
zvyšování produktivity, což pozitivně ovlivňuje výkonnost firmy. Zlepšení produktivity přináší 
podstatné pozitivní dopady na výkonnost podniků ve vyspělých i rozvíjejících se zemích 
(Bernolak, 1997; Blažková a kol., 2019).  

Analýza prokázala signifikantní negativní vztah mezi ziskovostí a zadlužením podniků – 
ve sledovaném období 2003–2017 mělo zvýšení zadluženosti negativní dopad na rentabilitu 
celkového vloženého kapitálu. Vysoká zadluženost podniků tedy přináší vysoké náklady 
finanční tísně a zhoršuje postavení firem na trhu v konkurenčním prostředí českého masného 
průmyslu. I když obecně je určitá výše zadluženosti výhodná, protože cizí kapitál je zpravidla 
pro podnik levnější než vlastní (Jindřichovská, 2013), zadluženost přináší i riziko související 
se splácením závazků a souvisejících úroků. 

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že manažeři podniků v oboru výroby a zpracování masa 
v České republice by měli věnovat pozornost především dluhové politice vzhledem k 
negativnímu dopadu vyšší zadluženosti na ziskovost a faktorům produktivity, které jsou 
důležitými determinanty ziskovosti firem. Z hlediska navazujícího výzkumu by bylo přínosné 
do analýzy zahrnout i takové firemní determinanty ziskovosti, které se do popředí zájmu 
dostávají v souvislosti s tržními změnami na národních i globálních potravinářských trzích, 
např. aktivita firem ve výzkumu a vývoji, zavádění inovací, výdaje na reklamu a propagaci, 
budování značky atp. Datová omezení neumožnila zařadit tyto proměnné do analýzy a 
zůstávají tedy výzvou pro další výzkum. 

Shrnutí:  

Příspěvek se zabývá analýzou vlivu vybraných finančních ukazatelů na ziskovost podniků 
v oboru výroby a zpracování masa v České republice (CZ-NACE 10.1). Firemní data pro 
analýzu byla získána z databáze Albertina (Bisnode, 2019), která obsahuje účetní výkazy 
podniků v České republice. S využitím datového souboru obsahujícího 1997 pozorování 
napříč roky 2003-2017 byl pomocí vícenásobné regresní analýzy odhadnut model vysvětlující 
vliv věku podniku, velikosti podniku, produktivity práce a zadluženosti na rentabilitu celkového 
vloženého kapitálu (ROA).  

Výsledky ukázaly, že věk podniku je důležitým determinantem ziskovosti podniků 
masného průmyslu v České republice – stárnutí podniku mělo negativní vliv na vývoj rentability 
u sledovaných podniků v období let 2003-2017. Negativní vztah mezi stářím podniku a 
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ziskovostí může souviset se nižší flexibilitou a horší schopností rychle reagovat na měnící se 
prostředí v případě starších podniků, s organizační rigiditou, zastaralými aktivy a pomalým 
růstem podniku. Také produktivita byla potvrzena jako významný faktor ziskovosti, protože 
podniky s vyšší produktivitou práce dosahovaly vyšších hodnot rentability celkového 
vloženého kapitálu ve sledovaném období. Zvýšený tlak globální konkurence nutí podniky klást 
větší důraz na zvyšování produktivity, což pozitivně ovlivňuje výkonnost firmy. Analýza také 
prokázala signifikantní negativní vztah mezi ziskovostí a zadlužením podniků – ve sledovaném 
období 2003–2017 mělo zvýšení zadluženosti negativní dopad na rentabilitu celkového 
vloženého kapitálu. Vysoká zadluženost podniků tedy přináší vysoké náklady finanční tísně a 
zhoršuje postavení firem na trhu v konkurenčním prostředí českého masného průmyslu. 
Souvislost mezi velikostí podniku a rentabilitou celkového vloženého kapitálu se neprokázala 
jako statisticky významná. 

Ze zjištěných výsledků vyplývá, že manažeři podniků v oboru výroby a zpracování masa 
v České republice by měli věnovat pozornost především dluhové politice vzhledem k 
negativnímu dopadu vyšší zadluženosti na ziskovost a faktorům produktivity, které jsou 
důležitými determinanty ziskovosti firem. Z hlediska navazujícího výzkumu by bylo přínosné 
do analýzy zahrnout i takové firemní determinanty ziskovosti, které se do popředí zájmu 
dostávají v souvislosti s tržními změnami na národních i globálních potravinářských trzích, 
např. aktivita firem ve výzkumu a vývoji, zavádění inovací, výdaje na reklamu a propagaci, 
budování značky atp. Datová omezení neumožnila zařadit tyto proměnné do analýzy a 
zůstávají tedy výzvou pro další výzkum. 

 

Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu IGA FRRMS Mendelu v Brně č. 2019/005.  
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Inovační faktory krajů ČR a Kraje Vysočina  

Innovation factors of the regions of the Czech Republic and 
the Vysočina Region  

Libuše Měrtlová 

Abstrakt:  

Regionální konkurenceschopnost je v současné době podmíněna mnoha faktory, které se liší 
od tradičních faktorů, moderní konkurenceschopnost je založena zejména na inovacích, 
znalostech, schopnostech lidských zdrojů vytvářet nové moderní metody a postupy práce, 
schopnostech spolupracovat mezi ekonomickými subjekty i orgány státní a místní správy. 
Regionální inovační strategie Kraje Vysočina, formulovaná pro roky 2014 až 2020 vychází z 
analýzy inovačních faktorů za roky 2007 až 2009 podle metodiky Evropské komise, která 
zahrnuje ve strukturované podobě několik statistických indikátorů pro komplexní porovnání 
inovační výkonnosti na úrovni regionů. Přitom vychází ze struktury statistických indikátorů 
European Innovation Scoreboard 2009. Cílem příspěvku je na základě vybraných ukazatelů 
inovačních faktorů posoudit jejich vývoj v krajích ČR a porovnat s vývojem v Kraji Vysočina za 
období 2013 až 2017 a poukázat na oblasti, ve kterých je možné spatřovat rezervy pro 
formulaci regionální politiky pro další období. 

Klíčová slova:  

inovační faktory, inovační potenciál, lidské zdroje, ekonomická výkonnost, regionální politika  

Abstract:  

Regional competitiveness is currently conditioned by many factors that differ from traditional 
factors, modern competitiveness is based mainly on innovation, knowledge, human resources 
ability to create new modern methods and procedures of work, ability to cooperate between 
economic subjects and state and local authorities. The Regional Innovation Strategy of the 
Vysočina Region, formulated for 2014-2020, is based on an analysis of innovation factors for 
2007-2009 according to the methodology of the European Commission, which includes in a 
structured form several statistical indicators for a comprehensive comparison of innovation 
performance at regional level. It is based on the structure of statistical indicators European 
Innovation Scoreboard 2009. Based on selected indicators of innovation factors to assess their 
development in the regions of the Czech Republic and compare with the development in the 
Vysočina region for the period 2013 to 2017 and point to areas where formulation of regional 
policy for the next period. 

Key words:  

nnovation factors, innovation potential, human resources, economic performance, regional 
policy  

Úvod  

 Moderní faktory konkurenceschopnosti regionů se liší od těch, se kterými jsme byli zvyklí 
pracovat (dostupnost pracovní síly, dopravní náklady, suroviny), do hry vstupují faktory nové, 
jako jsou znalosti, inovace, kvalita lidských zdrojů, znalostní ekonomika a schopnost 
spolupráce mezi ekonomickými a dalšími subjekty ve společnosti. V důsledku těchto změn už 
konkurenční výhoda ve vyspělých zemích není dosahována prostřednictvím snižování nákladů 
(low-road strategie), ale především schopností inovovat a přinášet stále něco nového. 
(Dunning, 2000)  
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Rozvojem inovačních faktorů a mapováním lidského a inovačního potenciálu v ČR se 
zabývá řada domácích autorů, např. Kutscherauer a kol. (2010), Minařík a Dufek (2010), 
Wokoun, Krejčová (2013), Žítek, (2016), Winklerová, Žítek (2017), ze slovenských autorů lze 
jmenovat Tvrdoně (2014), Fázikovou (2011) a další. Dalším důležitým stupněm v rozvoji 
regionů je i zdůraznění role státních a regionálních institucí, sociálního prostředí, atmosféry v 
regionu, etiky práce, spolupráce a efektivních vztahů v regionu. (Spilková, 2004, Dušek (2015) 
Do popředí se dostávají strategie zaměřené na nové oblasti podnikání a zejména na 
průmyslová odvětví zaměřená na high-tech technologie. Roste zájem o vytváření partnerství, 
zejména ve veřejno-soukromé oblasti a vytváření industriálních klastrů a regionálních sítí 
(networks). (Tvrdoň, 2014)  

Vize Kraje Vysočina formulovaná v Regionální inovační strategii (RIS) 2013 – 2020 
vychází z těchto skutečností a předpokládá, že se kraj Vysočina zařadí mezi regiony 
systémově podporující výzkum, vývoj a inovace prostřednictvím specializace na vybraná 
tradiční, ale zároveň i nová, perspektivní odvětví s výrazným růstovým potenciálem. (RIS Kraje 
Vysočina. Strategická část.) 

Cíl a metodika  

Cílem příspěvku je provést analýzu vybraných ukazatelů inovačních faktorů v krajích ČR 
a porovnat jejich úroveň se situací v Kraji Vysočina, zejména oblast lidských zdrojů a dalších 
inovačních faktorů založených na investicích do vědy a výzkumu na základě vybraných 
ukazatelů RIS za roky 2013 až 2017. Rok 2013 je chápán jako výchozí pro porovnání 
v následujících letech, kdy je realizovaná RIS Kraje Vysočina pro období 2014 až 2020. 
Publikované údaje ČSÚ jsou do roku 2017, který je začátkem 2. poloviny plánovacího období, 
takže je možné sledovat vývoj jednotlivých ukazatelů v časové řadě. Pro zkoumání bylo 
vybráno 11 ukazatelů, které jsou dostupné z dat ČSÚ a které jsou v dalším textu blíže 
charakterizovány a analyzovány. Z těchto ukazatelů je potom pomocí bodové metody 
stanoveno pořadí krajů v jednotlivých ukazatelích inovačních faktorů  a stanoveno výsledné 
pořadí pomocí metody MEPRB . (Kutscherauer a kol., 2010)   

Postup výpočtu modelu inovačního potenciálu regiónu je proveden na základe stanovení 
„optimálního“ regionu, který dosahuje v daném roce v příslušném ukazateli nejlepší výsledek 
mezi regiony. Jako kriteriální hodnoty jsou určené průměrné hodnoty ukazatelů v jednotlivých 
krajích, které byly vypočítány jako průměr souboru za zkoumané období. Každému ukazateli 
bylo přiděleno 1000 bodů, přitom všechny ukazatele, které byly vybrány, vykazují pozitivní 
působnost. Podle Kutscherauera (2010) se považuje zvýšení hodnot ukazatele za příznivé 
(pozitivní působnost) a naopak, tam kde se zvýšení hodnot ukazatele považuje za nepříznivé, 
jedná se o negativní působnost. Při pozitivním (a) a negativním (b) směru působnosti byly 
použity následující rovnice: 

 
(a) Bij = ( Xij / Yit ) x 1000 (b) Bij = ( Yit / Xij ) x 1000 
 
Kde:  
Bij je bodová hodnota i-tého ukazatele pro j-tý region 
Xij – hodnota i-tého ukazatele pro j-tý region 
Yit – kriteriální hodnota i-tého ukazatele v daném roce 
 
Výsledné bodové hodnoty jednotlivých regionů za zkoumané ukazatele v jednotlivých letech 
byly pomocí váženého aritmetického průměru ukazatelů shrnuty do jedné syntetické 
charakteristiky – Modelu ekonomického potenciálu regionu podle vzorce: 
 
MEPR B  = ωij1 x Bij1 + ωij2 x Bij2 + ... + ωijn x Bijn 
 
Kde:  
MEPR B  – model ekonomického potenciálu regionu vypočítaný bodovou metodou 
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ωij – váha i-tého indikátoru pro j-tý región 
 

Výhodou MEPRB  je schopnost sloučit ukazatele různých měrných jednotek do jednoho 
bezrozměrného čísla, pomocí kterého je možné porovnat meziregionální rozdíly 
prostřednictvím procentního podílu k optimálnímu regionu, stanovit pořadí jednotlivých regionů 
v oblasti ukazatelů inovačního potenciálu a určit dílčí rozdíly, díky kterým je možné porovnat 
vliv těchto ukazatelů na ekonomickou výkonnost anebo zaostalost jednotlivých regionů. 
Důležitá je vzdálenost indexního čísla MEPRB  od optimální hodnoty, která dosahuje hodnotu 
1000 bodů. Čím více se hodnota indexu přibližovala k 1000 bodům, tím lépe splňoval region 
daná zvolená kritéria. Výpočty byly provedeny za jednotlivé ukazatele za roky 2013 až 2017 
(u THFK/obyvatele za roky 2013 až 2016).  

 

1. Výsledky a diskuse  

V rámci naplnění cíle příspěvku byla provedena analýza inovačních faktorů jako základ 
konkurenceschopnosti v kraji Vysočina v porovnání s ostatními kraji ČR. Jako základní 
inovační faktory byly zvoleny z oblasti lidských zdrojů střední stav obyvatelstva k 1.7., počet 
vysokoškolských studentů, počet studentů vyšších odborných škol v letech 2014 až 2017. Z 
oblasti inovací potom byly zvoleny ukazatele zaměstnanci ve vědě a výzkumu, počty 
výzkumných pracovníků, běžné a investiční výdaje na vědu a výzkum z veřejných a 
soukromých zdrojů za stejné období a z oblasti ekonomických ukazatelů byly zvoleny 2 
ukazatele a to HDP v Kč na obyvatele (HDP/obyvatele) a tvorba fixního kapitálu na obyvatele 
(THFK/obyv.) za zkoumané období.  

1.1. Analýza zvolených ukazatelů inovačních faktorů 

Jako první ukazatel byl zvolen střední stav obyvatelstva k 1.7. v letech 2013 až 2017, kdy 
rok 2013 byl zvolený jako rok pro porovnání vývoje situace v období naplňování záměrů 
Regionální inovační strategie.  

Tab. 1: Střední stav obyvatelstva 

Osoby  2013 2014 2015 2016 2017 Index  

Česká republika 10 510 719  10 524 783 10 542 942  10 565 284  10 589 526  1,007 

Hlavní město 
Praha 1 244 762  

 
1 251 075 1 262 507  1 272 732  

 
1 286 554 1,034 

Středočeský kraj 1 297 183 1 309 118  1 320 707 1 333 249 1 345 764 1,037 

Jihočeský kraj 636 443  636 911 637 292  638 307  639 180 1,004 

Plzeňský kraj 572 908  574 014 575 679  577 638  579 228 1,011 

Karlovarský kraj 300 981  299 848 298 492  297 317  296 106 0,984 

Ústecký kraj 825 860  824 821 823 395  822 300  820 937 0,994 

Liberecký kraj 438 473  438 813 439 152  440 179  440 934 1,006 

Královéhradecký 
kraj 552 053  551 730  551 270  551 177  

 
550 848 0,998 

Pardubický kraj 515 781  516 109 516 247  516 553  517 243 1,003 

Kraj Vysočina 510 522  510 006 509 507  509 187 508 664  0,996 

Jihomoravský 
kraj 1 168 575  

1 170 676 
1 173 561  1 176 972  

1 180 477 
1,010 

Olomoucký kraj 636 661  636 111 635 096  634 081  633 133 0,994 

Zlínský kraj 586 594  585 829 584 828  584 155  583 039 0,994 

Moravskoslezský 
kraj 

 
1 223 923 1 219 722  

 
1 215 209 1 211 437  

 
1 207 419 0,987 

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze 

 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=527&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_U~301-501-401-202-411_null_&katalog=30845&pvo=DEM04a&&c=v3~9__RP2018MP12&str=v77&kodjaz=203
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Stav obyvatelstva ve zkoumaných letech se neustále zvyšoval, celkový nárůst za období 
představuje 78807 obyvatel, což je 0,75 %. Největší nárůst je ve Středočeském kraji (3,7 %) a 
Hl. městě Praze (3,4 %), za nimi následuje Jihomoravský kraj s nárůstem 1 %. Kraj Vysočina 
vykazuje pokles obyvatel ve výši 0,4 %.  

Tab. 2: Počet studentů vysokých škol podle krajů 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Index  

Česká republika 327 170  305 876  288 801  271 632  258 946  0,791 

Hlavní město Praha 43 970  40 905  40 547  38 184  36 461  0,829 

Středočeský kraj 36 112  34 421  32 979  31 488  30 639  0,848 

Jihočeský kraj 22 141  20 511  19 222  18 270  17 142  0,774 

Plzeňský kraj 15 071  14 035  13 234  12 550  12 131  0,805 

Karlovarský kraj 6 672  6 394  5 915  5 551  5 320  0,797 

Ústecký kraj 19 977  18 747  17 481  16 343  15 547  0,778 

Liberecký kraj 11 528  10 866  10 041  9 481  9 153  0,794 

Královéhradecký kraj 17 279  16 083  15 012  14 038  13 474  0,780 

Pardubický kraj 16 333  15 286  13 989  12 991  12 351  0,756 

Kraj Vysočina 17 522  16 407  15 326  14 499  13 856  0,791 

Jihomoravský kraj 36 339  34 029  32 226  30 241  28 673  0,789 

Olomoucký kraj 20 815  19 597  18 187  17 139  16 311  0,784 

Zlínský kraj 21 243  19 854  18 777  17 516  16 386  0,771 

Moravskoslezský kraj 42 168  38 741  35 865  33 341  31 502  0,747 
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze 

 

Počet českých studentů vysokých škol se v letech 2013 až 2017 dlouhodobě snižuje. 
Celkový počet studentů s trvalým pobytem v ČR se ve sledovaných letech snížil o 20,85 %. 
Nejmenší pokles studentů má Středočeský kraj, Hl.město Praha a Plzeňský kraj, naopak 
největší pokles studentů mají kraje Moravskoslezský, Jihočeský a Ústecký. Pokles studentů v 
Kraji Vysočina představuje 20,92 %. 

Tab. 3: Počet studentů vyšších odborných škol podle krajů 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Index 

Česká republika 28 332  26 964  24 786  22 002  19 883  0,702 

Hlavní město Praha 6 302  6 281  6 041  5 644  5 151  0,817 

Středočeský kraj 2 560  2 293  1 930  1 695  1 481  0,579 

Jihočeský kraj 1 905  1 764  1 506  1 305  1 092  0,573 

Plzeňský kraj 1 585  1 553  1 542  1 366  1 270  0,801 

Karlovarský kraj 484  465  449  375  319  0,659 

Ústecký kraj 2 407  2 302  2 076  1 701  1 519  0,631 

Liberecký kraj 435  391  320  241  256  0,589 

Královéhradecký kraj 979  940  825  739  679  0,694 

Pardubický kraj 1 521  1 431  1 290  1 065  987  0,649 

Kraj Vysočina 1 508  1 445  1 442  1 194  1 080  0,716 

Jihomoravský kraj 3 182  2 896  2 652  2 359  2 063  0,648 

Olomoucký kraj 1 373  1 364  1 241  1 124  1 074  0,782 

Zlínský kraj 1 258  1 137  1 030  858  727  0,578 

Moravskoslezský kraj 2 833  2 702  2 442  2 336  2 185  0,771 
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze 

 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=527&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_U~301-501-401-202-411_null_&katalog=30845&pvo=DEM04a&&c=v3~9__RP2018MP12&str=v77&kodjaz=203
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Ve sledovaném období došlo k dlouhodobému poklesu počtu studentů vyšších odborných 
škol, celkem o 8449 studentů, což představuje pokles o 29,8 %.  Nejmenší pokles vykazuje 
Hl.město Praha, dále Plzeňský kraj a Olomoucký kraj. Naopak nejvyšší pokles je evidentní 
v krajích Jihočeském, Zlínském a Středočeském. Průměrný pokles představuje 32,2 %, Kraj 
Vysočina je o 3,8 p.b. nad průměrem krajů.  

Tab. 4: Zaměstnanci ve vědě a výzkumu (počet osob)  

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Index 

Česká republika 92 714 97 353 100 128 99 875 107 733 1,162 

Hlavní město Praha 34 350 35 199 34 589 33 519 37 118 1,081 

Středočeský kraj 6 692 6 992 7 549 8 162 8 896 1,329 

Jihočeský kraj 3 134 3 277 3 420 3 591 3 879 1,238 

Plzeňský kraj 4 389 4 824 4 782 4 734 4 869 1,109 

Karlovarský kraj 194 267 291 264 354 1,820 

Ústecký kraj 1 854 2 146 1 859 1 779 1 953 1,054 

Liberecký kraj 2 792 2 907 2 996 3 241 3 329 1,192 

Královéhradecký kraj 3 127 2 922 3 119 3 153 3 497 1,118 

Pardubický kraj 3 808 3 963 3 803 3 662 3 650 0,959 

Kraj Vysočina 1 231 1 430 1 570 1 914 1 983 1,611 

Jihomoravský kraj 17 128 18 158 20 519 19 939 20 850 1,217 

Olomoucký kraj 4 525 4 919 4 744 4 906 4 869 1,076 

Zlínský kraj 3 187 3 076 3 552 3 690 4 278 1,342 

Moravskoslezský kraj 6 303 7 273 7 335 7 321 8 208 1,302 
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze 

 

U zaměstnanců ve vědě a výzkumu došlo ve sledovaném období k nárůstu o 15019 osob, 
což představuje nárůst 16,2 %. K nejvyššímu nárůstu došlo v Karlovarském kraji o 82 %, v 
Kraji Vysočina 61,1 % a ve Zlínském kraji 34,2 %. Pokles byl v Pardubickém kraji  o 4,1 %, 
nízký nárůst byl v Ústeckém kraji, Olomouckém kraji a Hl. městě Praha.  

 

Tab. 5: Výzkumní pracovníci (počet osob) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Index 

Česká republika 51 455 54 493 56 605 56 178 59 789 1,162 

Hlavní město Praha 20 120 20 688 20 406 20 611 23 042 1,145 

Středočeský kraj 3 475 3 555 4 057 3 732 3 928 1,130 

Jihočeský kraj 1 507 1 638 1 629 1 709 1 875 1,244 

Plzeňský kraj 2 414 2 754 2 727 2 698 2 689 1,114 

Karlovarský kraj 76 105 110 127 175 2,295 

Ústecký kraj 808 904 839 807 864 1,069 

Liberecký kraj 1 246 1 358 1 447 1 408 1 412 1,134 

Královéhradecký kraj 1 465 1 458 1 504 1 572 1 754 1,197 

Pardubický kraj 1 859 1 883 1 691 1 677 1 697 0,913 

Kraj Vysočina 515 589 628 634 669 1,300 

Jihomoravský kraj 10 332 11 268 12 803 12 051 12 474 1,207 

Olomoucký kraj 2 692 2 948 2 798 2 850 2 636 0,979 

Zlínský kraj 1 393 1 552 1 735 1 813 1 989 1,428 

Moravskoslezský kraj 3 551 3 794 4 229 4 488 4 584 1,291 
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze 

 

Ve sledovaném období došlo k nárůstu počtu výzkumných pracovníků, situace je podobná 
jako u počtu  zaměstnanců ve vědě a výzkumu. Nárůst představuje 16,2 %, nejvíce se na něm 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=527&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_U~301-501-401-202-411_null_&katalog=30845&pvo=DEM04a&&c=v3~9__RP2018MP12&str=v77&kodjaz=203
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podílí Karlovarský kraj, Zlínský kraj a Kraj Vysočina. Naopak pokles zaznamenaly kraje 
Pardubický a Olomoucký. Mírný nárůst je v Ústeckém kraji.  

Tab. 6: Běžné výdaje na vědu a výzkum v mil. Kč 

Rok 2013 2014 2015 2016  Index 

Česká republika 60 801 67 093 70 379 72 680 81 902 1,347 

Hlavní město Praha 21 716 24 037 25 376 25 316 29 446 1,356 

Středočeský kraj 7 950 7 807 8 241 9 284 12 099 1,522 

Jihočeský kraj 2 076 2 179 2 349 2 489 2 520 1,214 

Plzeňský kraj 2 908 3 363 3 421 3 159 3 368 1,158 

Karlovarský kraj 108 135 159 154 192 1,769 

Ústecký kraj 928 899 879 771 837 0,902 

Liberecký kraj 1 978 2 164 2 189 2 453 2 760 1,395 

Královéhradecký kraj 1 670 1 640 1 802 1 749 2 066 1,237 

Pardubický kraj 2 183 2 348 2 259 2 225 2 340 1,072 

Kraj Vysočina 1 033 1 249 1 193 1 300 1 317 1,274 

Jihomoravský kraj 10 618 12 357 13 795 14 111 14 126 1,330 

Olomoucký kraj 2 272 2 641 2 595 2 536 3 143 1,383 

Zlínský kraj 2 006 2 074 2 151 2 395 3 079 1,535 

Moravskoslezský kraj 3 354 4 200 3 971 4 738 4 610 1,374 
 Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze 

 

Běžné výdaje na vědu a výzkum ve sledovaném období vzrostly o 21101 mil. Kč, což 
představuje nárůst o 34,7 %. Nejvyšší výdaje jsou v Karlovarském, Zlínském a  Středočeském 
kraji. Naopak  pokles je v Ústeckém kraji, mírné zvýšení v Pardubickém kraji. Kraj Vysočina 
vykazuje nárůst o 27,4 %, čímž se zařadil mírně pod průměr krajů, který představuje hodnotu  
nárůstu 32,3 %.  

Tab. 7: Investiční výdaje na vědu a výzkum v mil. Kč 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Index 

Česká republika 17 053 18 011 18 285 7 429 8 484 0,498 

Hlavní město Praha 4 449 5 403 7 623 2 316 2 588 0,582 

Středočeský kraj 1 768 2 071 1 750 1 892 2 258 1,277 

Jihočeský kraj 459 310 316 357 408 0,889 

Plzeňský kraj 1 225 1 373 1 186 288 246 0,201 

Karlovarský kraj 6 16 43 19 19 2,978 

Ústecký kraj 156 317 218 91 65 0,415 

Liberecký kraj 388 450 331 200 135 0,348 

Královéhradecký kraj 220 415 184 59 86 0,389 

Pardubický kraj 505 379 391 307 435 0,863 

Kraj Vysočina 127 253 344 108 67 0,528 

Jihomoravský kraj 5 567 4 657 3 904 858 1 360 0,244 

Olomoucký kraj 788 737 388 297 224 0,284 

Zlínský kraj 248 675 383 227 277 1,116 

Moravskoslezský kraj 1 146 2 505  2 525  1 032  1 189  1,038 
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze 

 

V investičních výdajích na vědu a výzkum došlo v letech 2014 a 2015 k jejich nárůstu, 
avšak v roce 2016 a 2017 došlo k obrovskému propadu, který představuje v porovnání 
s rokem 2013 pouhých 49,8 % výdajů roku 2013. Nejvyšší výdaje byly v roce 2015, kdy 
zejména Hlavní město Praha investovalo nejvyšší částku za celé sledované období (7623 mil. 
Kč), následoval Jihomoravský a Moravskoslezský kraj. Indexy roku 2017 a 2013 zřetelně 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&z=T&f=TABULKA&skupId=527&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_U~301-501-401-202-411_null_&katalog=30845&pvo=DEM04a&&c=v3~9__RP2018MP12&str=v77&kodjaz=203
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znázorňují propad na zhruba polovinu výdajů roku 2013. Vyšší výdaje než v roce 2013 jsou 
pouze v krajích Karlovarském, Středočeském, Zlínském a Moravskoslezském. Ostatní kraje 
jsou pod hodnotou roku 2013, kdy nejnižší hodnotu vykazuje kraj Plzeňský, Jihomoravský a 
Olomoucký. 

Tab. 8: Výdaje na vědu a výzkum z veřejných zdrojů v mil. Kč 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Index 

Česká republika 27 045 28 034 28 563 28 535 31 232 1,155 

Hlavní město Praha 13 341 14 093 14 755 14 099 15 166 1,137 

Středočeský kraj 1 871 1 820 1 442 2 017 2 615 1,398 

Jihočeský kraj 878 974 972 947 1 107 1,260 

Plzeňský kraj 867 957 1 086 952 1 039 1,198 

Karlovarský kraj 7 7 17 4 6 0,795 

Ústecký kraj 276 272 236 252 291 1,052 

Liberecký kraj 613 674 646 595 676 1,103 

Královéhradecký kraj 566 566 545 537 676 1,194 

Pardubický kraj 596 565 497 460 547 0,918 

Kraj Vysočina 155 144 180 104 111 0,715 

Jihomoravský kraj 5 214 5 045 5 259 5 550 5 931 1,137 

Olomoucký kraj 1 096 1 246 1 225 1 336 1 383 1,263 

Zlínský kraj 469 483 417 394 495 1,057 

Moravskoslezský kraj 1 096 1 189 1 284 1 287 1 190 1,085 
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze 

 

Výdaje na vědu a výzkum z veřejných zdrojů v krajích ČR postupně rostou, nejvyšší 
hodnoty dosáhly v roce 2017, kdy výdaje z veřejných rozpočtů činily 31232 mil. Kč za rok. 
Roční průměr výdajů v krajích  byl nejvyšší v roce 2017 a činil 2231 mil. Kč. Nejvyšší výdaje 
byly vynaloženy v Hl. městě Praze, kdy dosáhly průměrné hodnoty 14291 mil. Kč, v rámci 
dalších krajů byly nejvyšší výdaje z veřejných zdrojů v Jihomoravském, Středočeském a 
Olomouckém kraji. Naopak nejnižší výdaje z veřejných rozpočtů byly vynaloženy 
v Karlovarském kraji, Kraji Vysočina, Ústeckém a Zlínském kraji.   

 

Tab. 9: Výdaje na vědu a výzkum z podnikatelských zdrojů v mil. Kč 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Index 

Česká republika 37 832 43 262 45 607 48 217 53 839 1,423 

Hlavní město Praha 9 774 10 906 12 164 12 595 15 637 1,600 

Středočeský kraj 7 419 7 321 7 536 8 199 9 980 1,345 

Jihočeský kraj 1 368 1 370 1 512 1 791 1 672 1,222 

Plzeňský kraj 2 280 2 681 2 667 2 458 2 535 1,112 

Karlovarský kraj 105 142 178 168 195 1,850 

Ústecký kraj 634 637 706 566 541 0,854 

Liberecký kraj 1 381 1 676 1 759 2 014 2 111 1,529 

Královéhradecký kraj 1 167 1 050 1 230 1 238 1 416 1,214 

Pardubický kraj 1 792 1 965 1 893 2 041 2 132 1,190 

Kraj Vysočina 980 1 283 1 284 1 284 1 197 1,222 

Jihomoravský kraj 6 162 8 059 8 327 8 518 8 193 1,330 

Olomoucký kraj 1 104 1 371 1 365 1 382 1 853 1,679 

Zlínský kraj 1 605 1 803 1 896 2 184 2 802 1,746 

Moravskoslezský kraj 2 062 3 000 3 089 3 779 3 574 1,733 
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze 
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Podnikatelské výdaje na vědu a výzkum ve sledovaném období vzrostly o 16007 mil. Kč, 
což v procentech představuje nárůst 42,3 %, jejich roční průměrná výše je 3268 mil. Kč, 
přičemž v roce 2017 dosáhly hodnoty 3846 mil. Kč. Nejvyšší jsou v Hl. městě Praze, 
Středočeském a Jihomoravském kraji, následovaném krajem Plzeňským. Kraj Vysočina ve 
sledovaném období vykazuje nárůst 22,2 %.  

 

Tab. 10: Hrubý domácí produkt na obyvatele v Kč 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 Index 

Hlavní město Praha 812 460 834 578 917 183 943 289 997 560 1,228 

Středočeský kraj 348 696 376 832 392 908 418 354 445 710 1,278 

Jihočeský kraj 333 103 344 516 358 956 371 664 386 952 1,162 

Plzeňský kraj 363 319 388 432 405 156 421 813 440 631 1,213 

Karlovarský kraj 272 456 282 096 292 232 296 387 315 705 1,159 

Ústecký kraj 302 416 309 863 333 926 330 099 345 192 1,141 

Liberecký kraj 302 114 317 744 337 052 349 244 364 699 1,207 

Královéhradecký kraj 335 312 359 156 378 034 401 093 442 046 1,318 

Pardubický kraj 313 716 333 110 354 449 367 743 387 994 1,237 

Kraj Vysočina 327 539 341 282 356 148 370 891 392 066 1,197 

Jihomoravský kraj 387 592 404 513 427 906 435 425 450 135 1,161 

Olomoucký kraj 301 163 318 621 334 735 351 078 373 727 1,241 

Zlínský kraj 330 803 365 317 374 779 387 986 408 009 1,233 

Moravskoslezský kraj 324 580 344 328 362 022 374 646 392 827 1,210 
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze 

 

HDP/obyvatele ve sledovaném období vzrostl v ČR o 21,5 %. Nejvyšší nárůst vykazují 
kraje Královéhradecký, Středočeský, Olomoucký a Pardubický. Naopak nejnižší nárůst je v 
Ústeckém, Jihomoravském a Jihočeském kraji. Kraj Vysočina za nimi následuje, kdy vykazuje 
nárůst 19,7 %. 

Tab. 11: Tvorba hrubého fixního kapitálu na obyvatele v Kč 

Rok 2013 2014 2015 2016 Index 

Hlavní město Praha 233 406 231 770 271 214 265 791 1,139 

Středočeský kraj 100 497 105 936 108 698 117 987 1,174 

Jihočeský kraj 91 194 87 549 89 260 85 376 0,936 

Plzeňský kraj 81 716 78 002 89 066 88 225 1,080 

Karlovarský kraj 58 495 66 434 76 957 66 730 1,141 

Ústecký kraj 87 512 84 611 86 648 90 495 1,034 

Liberecký kraj 65 505 78 599 76 689 75 267 1,149 

Královéhradecký kraj 56 264 71 919 90 941 83 989 1,493 

Pardubický kraj 68 118 78 140 95 683 83 376 1,224 

Kraj Vysočina 69 628 82 266 85 176 83 908 1,205 

Jihomoravský kraj 83 991 97 716 104 789 105 342 1,254 

Olomoucký kraj 69 166 77 098 84 668 83 574 1,208 

Zlínský kraj 67 963 85 631 92 744 89 324 1,314 

Moravskoslezský kraj 80 840 77 992 98 971 81 757 1,011 
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze 

 

THFK na obyvatele se ve sledovaném období v ČR zvýšila o 15,4 %. Na 1. místě je 
Královéhradecký kraj, následovaný Zlínským a Jihomoravským krajem, Pardubickým a 
Karlovarským. . Jihočeský kraj jako jediný je pod úrovní roku 2013, jako další kraje s nejnižší 
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úrovní THFK/obyv. následují kraje Moravskoslezský, Ústecký a Plzeňský. Kraj Vysočina je 
v tvorbě THFK/obyv. na 6. místě.  

1.2. Analýza inovačních faktorů bodovou metodou 

Inovační potenciál krajů ČR byl hodnocen za období 2013 až 2017, u THFK/obyvatele do 
roku 2016. Vypovídací schopnost modelu je vzhledem k délce zkoumaného období dobrá. 
Cílem analýzy bylo identifikovat, které regiony mají potenciál inovačně výkonného, 
stabilizovaného, zaostávajícího nebo zaostalého regionu.  

 

Tab. 13: Inovační potenciál krajů dle metody MEPRB  

  Praha SCK JCK PZK KVK ÚSK LBK 

HDP/obyvatele 2254 991 900 1011 731 813 837 

THFK/obyvatele 2613 1131 926 880 699 914 773 

Obyvatelstvo 1677 1754 846 764 396 1093 583 

Stud. VŠ 1932 1600 937 646 288 849 492 

Stud.VOŠ 3401 1133 861 845 239 1142 186 

Zam. V a V 4921 1074 486 664 38 270 429 

Výzkumní pracovníci 5274 942 420 668 30 213 345 

Běžné výdaje VaV 4995 1791 462 647 29 174 457 

Investiční výdaje VaV 4388 2284 431 775 23 161 300 

Výdaje veřejné zdroje 6978 949 476 478 4 130 313 

Výdaje podnik.sektor 3721 2481 474 781 48 192 545 

Průměr bodů 3832 1466 656 742 230 541 478 

Pořadí krajů 1. 3. 7. 5. 14. 10. 12. 
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze. Výpočty vlastní. 

 

Tab. 13: Inovační potenciál krajů - pokračování 

  KHK PAK VYS JMK OLK ZLK MSK 

HDP/obyvatele 957 879 895 1055 840 935 900 

THFK/obyvatele 784 845 837 1020 819 873 885 

Obyvatelstvo 732 685 676 1558 843 776 1614 

Stud. VŠ 731 683 748 1557 887 903 1748 

Stud.VOŠ 477 719 766 1506 712 570 1441 

Zam. V a V 445 533 227 2714 675 499 1023 

Výzkumní pracovníci 390 445 152 2959 702 425 1036 

Běžné výdaje VaV 355 454 242 2580 523 462 828 

Investiční výdaje VaV 176 451 173 2965 482 373 1017 

Výdaje veřejné zdroje 282 261 68 2636 613 221 591 

Výdaje podnik.sektor 375 605 371 2410 431 625 942 

Průměr bodů 519 596 469 2087 684 606 1093 

Pořadí krajů 11. 9. 13. 2. 6. 8. 4. 
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze. Výpočty vlastní. 

 

Z tabulky 13 a grafu 1 jsou zřejmé hodnoty všech regionů, které jsou vypočítané bodovou 
metodou a jejich vazba k optimální hodnotě, kterou je 1000 bodů. Zároveň je vypočítáno i 
pořadí regionů za předpokladu, že všechny ukazatele budou mít stejnou váhu. 
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Inovační potenciál krajů podle MEPRB 
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Obr. 1: Inovační potenciál krajů podle MEPR B   

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze. Vlastní.tvorba 

Shrnutí: 

Inovačně a ekonomicky nejvýkonnější region z pohledu ČR je Hlavní město Praha. Během 
sledovaného období dosahuje téměř čtyřnásobný počet bodů  (3832) než je optimální hodnota 
1000 bodů. 

Ekonomicky a inovačně stabilizované regiony jsou regiony, které dosahují hodnotu nad 
1000 bodů, tzn. že jsou nad optimální hodnotou. Patří sem kraje Jihomoravský (2087 bodů), 
Středočeský (1466 bodů) a Moravskoslezský (1093 bodů). 

Jako zaostávající můžeme zařadit regiony, které jsou pod optimální hodnotou v rozmezí 
bodů 600 – 1000 bodů. Patří sem kraje Plzeňský (742 bodů), Olomoucký (684 bodů), 
Jihočeský (656 bodů) a Zlínský (606 bodů).  

Do ekonomicky nejvíce zaostávajících regionů patří kraje s následujícími body Pardubický 
(596), Ústecký (541), Královéhradecký (519), Liberecký (478), Vysočina  (469) a Karlovarský 
(230). 

Kraj Vysočina se umístil v pořadí na 13. místě před Karlovarským krajem. Nejhorší situace 
je ve výdajích z veřejných zdrojů, počtu výzkumných pracovníků, počtu zaměstnanců ve vědě 
a výzkumu, v běžných a investičních výdajích na vědu a výzkum. To jsou oblasti, které jsou 
rozhodující pro další rozvoj kraje a znamenají zároveň jeho velké rezervy. V souladu se 
schválenou RIS kraje je proto potřeba se na tyto oblasti zaměřit a snažit se alokovat větší 
objem veřejných finančních prostředků.  
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Ekonomické zhodnotenie pestovania vybraných liečivých 
rastlín a možnosti ich rozvoja na vidieku 

Economic evaluation of selected medicinal plants 
cultivation and possibilities of their development in rural 

areas 

Viktor Porhajaš, Ľubomír Gurčík, Janka Bánska 

 
Abstrakt 

V príspevku hodnotíme ekonomiku pestovania vybraných druhov liečivých rastlín 
s prihliadnutím na možnosti rozvoja vidieka. V práci hodnotíme vybrané ekonomické 
ukazovatele, ako vlastné náklady, tržby, výsledok hospodárenia a rentabilitu. Uvedené 
ekonomické ukazovatele hodnotíme s dotáciou a bez dotácie. 

 

Abstract 

In the paper, we evaluate the economy of selected species of plants cultivation with regard to 
the possibilities of rural development. We evaluate selected economic indicators, such as own 
costs, revenues, profit and profitability. We evaluate these economic indicators with and and 
also without a subsidy support. 

 
Kľúčové slová: liečivé rastliny, rentabilita, náklad, výsledok hospodárenia, dotácie 

 

Key words: medicinal plants, profitability, cost, profit, subsidies 

 

Úvod 

 

V poslednom období zaznamenávame postupné rozširovanie pestovateľských plôch liečivých 
rastlín. Značnou mierou k tomu prispieva osveta a propagácia výrobkov z liečivých rastlín. 
Liečivé rastliny mali a majú nezastupiteľnú úlohu v prevencií, terapii bežných a život 
ohrozujúcich chorôb. Pozitívom liečiviek je v porovnaní s liekmi z lekárne, že pre pacienta 
majú len minimálne množstvo vedľajších nežiaducich účinkov. 

 

Na Slovensku máme doposiaľ známych 250 druhov rastlín s liečivým účinkom, ale 
priemyselne využívame približne 150 druhov. Podiel liečivých rastlín na výrobe liečiv sa 
pohybuje na úrovni 30 až 45 %. Na Slovensku máme vhodné klimatické podmienky na ich 
pestovanie i napriek tomu importujeme liečivé rastliny zo zahraničia. Európska únia vytvorila 
podmienky na rozvoj regiónov v podobe Európskeho fondu rozvoja vidieka, ktorý umožňuje 
poskytnúť finančnú podporu, o ktorú môžu pestovatelia liečivých rastlín zo Slovenska požiadať 
v rámci Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020. Pestovanie liečivých rastlín sa javí ako vhodná 
príležitosť na podnikanie pre právnické a fyzické osoby, nakoľko u nás a vo svete sa zvyšuje 
dopyt po kvalitných a ekologicky čistých produktoch z liečivých rastlín. 

 
Materiál a metodológia 

 

Cieľom príspevku je ekonomické hodnotenie vybraných liečivých rastlín a možnosti ich rozvoja 
na vidieku. Podkladové údaje sme čerpali zo ŠÚ SR, VÚEPP a pestovateľov liečivých rastlín 
na Slovensku. Predmetom analýzy boli vybrané liečivé rastliny: mäta pieporná a rumanček 
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kamilkový. Práca bude obsahovať návrh modelu farmy na pestovanie liečivých rastlín. 
V príspevku budeme používať ukazovatele ekonomickej efektívnosti. 

Použité ukazovatele rentability: 

 

Výsledok hospodárenia = tržby – úplné vlastné náklady 

 

                                                        zisk pred zdanením 

Rentabilita nákladov =   –––––––––––––––––––––  x 100 % 

                                          úplné vlastné náklady  

 

 

Tržby z realizácie =  realizačná cena     x     produkcia v kg 

 

zisk pred zdanením 

Rentabilita tržieb =  ––––––––––––––––––––      x 100 % 

                                             tržby 

 

Výsledky a diskusia 

Pri analýze pestovania liečivých rastlín sme vychádzali z dostupných údajov poskytnutých ŠÚ 
SR v období rokov 2013 až 2017, niektoré údaje boli dostupné aj za rok 2018. Za sledované 
obdobie sme zaznamenali pozitívny vývoj pestovateľských plôch liečivých rastlín. V tabuľke 1 
uvádzame vývoj osiatych a zberových plôch v ha -1 v rokoch 2013 až 2017. 

 

Vývoj osiatych a zberových plôch v ha -1 v rokoch 2013 až 2017 

 

Tabuľka 1 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Index 

2017/2013 

Osiata plocha v ha 1 818 2 222 2 650 2 817 2 881 1,58 

Zberové plochy v ha 1 786 2 191 2 589 2 338 2 562 1,43 

Pomer v % 98 99 98 83 89 0 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa ŠÚ SR 

 

V roku 2018 bola aktuálne osiata plocha na výmere 3 117,93 hektárov. Podľa odhadov 
a odporúčaní by mala výmera dosiahnuť 3 000 až 3 500 hektárov.  

Z tabuľky 1 je zrejmé, že postupne sa zvyšovala výmera oproti prvému roku skúmania a v roku 
2017 sme zaznamenali index rastu na úrovni 158,0 %. Ak hodnotíme zberovú plochu 
z hľadiska pomeru zberovej a osiatej plochy v prvých troch rokoch osciloval na úrovni 98 %, 
pritom  v nasledujúcom období sa pohyboval na úrovni  približne 83 až 89 %. Uvedený 
nepriaznivý stav poklesu zberových plôch bol zapríčinený nepriaznivými poveternostnými 
podmienkami. Z hľadiska pestovateľských a zberateľských plôch v rámci SR dosahujú 
Prešovský 1119,6 ha-1  a Žilinský kraj 628,9 ha-1  najvyššie výmery. 

Úroda liečivých rastlín je veľmi rozkolísaná. Úrodu ovplyvňuje pestovaný druh liečivých rastlín, 
pôdnoklimatické podmienky a iné. V tabuľke 2 uvádzame celkovú úrodu liečivých rastlín  
a priemernú hektárovú úrodu v tonách. 
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Celková úroda liečivých rastlín a priemerná úroda v tonách v rokoch 2013 až 2017 

Tabuľka 2 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 
Index 
2017/2013 

Celková úroda 2 177,8 7 189,7 3 679,9 2 558,8 1 652,7 0,7588 

Priemerná úroda 1,22 3,28 1,42 1,09 0,65 0,5327 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa VÚEPP 

 

V tabuľke 3 uvádzame priemerné úrody liečivých rastlín v tonách za jednotlivé kraje v rokoch 
2013 až 2017. 

 

Priemerná úroda liečivých rastlín za jednotlivé kraje SR v t.ha-1 

Tabuľka 3 

Kraj 2013 2014 2015 2016 2017 

Bratislavký kraj 0 0 D D 1,17 

Trnavský kraj D 2,96 1,27 1,15 0,72 

Trenčiansky kraj 0,01 0,24 0,21 0,37 0,25 

Nitriansky kraj D 1,01 0,41 0,47 0,33 

Prešovský kraj 1,7 5,04 2,36 1,78 0,66 

Žilinský kraj 0,73 1 1,06 1,24 0,41 

Banskobystrický kraj 0,28 0,72 D D 0,33 

Košický kraj 0,38 0,89 0,58 0,4 0,82 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa ŠÚ SR 

D – nedostupné informácie 

Vykazované priemerné úrody liečivých rastlín sú závislé od druhu pestovaných liečivých rastlín 
a tiež od praktických skúseností producentov. 

Pri vypracovaní modelu farmy orientovanej na pestovanie liečivých rastlín sme vychádzali zo 
skúseností pestovateľov, preto sme zvolili nasledovné byliny: mätu piepornú a rumanček 
kamilkový. 

 

V tabuľke 4 uvádzame kalkuláciu celkových vlastných nákladov na mätu piepornú v eurách na 
hektár. 

Kalkulácia celkových vlastných nákladov na mätu piepornú v eurách na hektár 

 

Tabuľka 4 

Nákladová položka Náklad v prvom roku Náklad v ďalšom roku 

Priamy materiál     

Spotreba osív 710   

Spotreba hnojív 295 400 

Orba   90 

Chemická ochrana 210 374 

Ostatná materiálové 
náklady 15 160 
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Spolu 1 420 934 

Ostatné priame náklady     

Osobné náklady 750 1 627 

Nájom pôdy 80 80 

Náklady na sušenie 215 1 610 

Ostatné druhotné 
náklady 260 409 

Doprava 175 352 

Spolu 1 481 4 078 

Nepriame náklady 216 391 

Úplné vlastné náklady 3 117 5 403 
Zdroj: vlastné výpočty 

Z tabuľky 4 je zrejmé, že celkové vlastné náklady na mätu piepornú v prvom roku dosiahli 
hodnotu 3 117 €.hektár. Materiálové náklady dosiahli 1 420 €.ha-1 z čoho na spotrebu osív 
bola vynaložená čiastka 743 €.ha-1,  na hnojivá 334 € a chemická ochrana predstavovala 229 
€ na hektár. Osobné náklady z celkových vlastných nákladov  boli na úrovni 747 €.ha-1, čo 
predstavuje 24,02 %. V druhom roku pestovania náklad na osivá nie je, lebo sa jedná o trvácu 
rastlinu. Celkové náklady v druhom roku pestovania mäty piepornej dosahujú 5 403 €.ha. 
Výrazné zvýšenie osobných nákladov o 216,46 % sme zaznamenali z dôvodu nárastu 
produkcie, čo sa prejavilo vo všetkých kalkulačných položkách, ale najmä nákladoch na 
sušenie, kde z 218 € sa zvýšili na 1 590 € na hektár. 

 

V tabuľke 5 uvádzame základné ekonomické ukazovatele pri pestovaní mäty piepornej. 

V prvom roku sme vychádzali z predpokladu, že úroda dosiahne 900 kg.ha-1 pri výkupnej cene 
2,1 € za kg. Tržby v prvom roku dosiahnu 1 890 €.ha-1, ukazovatele  rentability nákladov 
a tržieb vykazovala záporné hodnoty. Na jedno euro tržieb pripadá 1,64 € vstupov. 
V nasledujúcom roku pestovania pri úrode 4 600 kg.ha-1 výsledok hospodárenia dosiahol 
hodnotu 4 257 €.ha-1. Rentabilita nákladov a tržieb vykazovali kladné hodnoty. Nákladová 
náročnosť tržieb klesla na hodnotu 55,93 %. 

Po uplatnení dotácie nastala zmena vo výsledku hospodárenia a následne tiež v jednotlivých 
ukazovateľoch. V prvom roku pestovania liečivých rastlín je možné získať dotáciu vo výške 
450,39 €.ha-1, čo sa prejavilo znížením hodnoty záporného výsledku hospodárenia i ostatných 
ukazovateľov. Dotácia v ďalšom roku sa znížila na hodnotu 389,98 €.ha-1, čo malo vplyv na 
zvýšenie výsledku hospodárenia na 4 646,98 €.ha-1. Pri uplatnení dotácii sa nám zvýšila 
rentabilita nákladov o 7,22 % a rentabilita tržieb o 4,04 %. 

Ekonomické ukazovatele – mäta pieporná 
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Tabuľka 5 

Ukazovateľ 
Hodnota 

ukazovateľa v 
prvom roku 

Hodnota 
ukazovateľa v 
ďalšom roku 

Hodnota 
ukazovateľa v 
prvom roku po 

uplatnení dotácie 

Hodnota 
ukazovateľa v 

ďalšom roku po 
uplatnení dotácie 

Úplné vlastné 
náklady v eur/ ha-1 

3117 5403 3117 5403 

Výkupná cena 
v eur/kg 

2,1 2,1 2,1 2,1 

Objem 
produkcie v kg/ ha-1 

900 4600 900 4600 

Tržby z 
produkcie v eur/ ha-1 

1890 9660 1890 9660 

Dotácia v eur/ 
ha-1 

0 0 450,39 389,98 

Výsledok 
hospodárenia v eur/ 

ha-1 
-1227 4257 -776,61 4646,98 

Rentabilita 
nákladov v % 

-39,36 78,79 -24,92 86,01 

Rentabilita 
tržieb v % 

-64,92 44,07 -41,09 48,11 

Nákladová 
náročnosť tržieb v % 

164,92 55,93 164,92 55,93 

Zdroj: vlastné výpočty 

 

V tabuľke 6 uvádzame kalkuláciu celkových vlastných  nákladov rumančeka kamilkového 
v eurách na hektár. 

 

Z kalkulácii celkových vlastných nákladov je zrejmé, že materiálové náklady sa podieľajú 23,90 
% a ostatné priame náklady sa podieľajú 68,13 % na nepriame náklady pripadá 7,96 %. 
Najvýznamnejšou nákladovou položkou je na zber a sušenie, ktorá dosahuje hodnotu 755 
€.ha, čo predstavuje z celkových vlastných nákladov 31,82 %. 
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Kalkulácia celkových vlastných  nákladov rumančeka kamilkového v eurách na hektár 

 

Tabuľka 6 

Nákladová položka Náklad v prvom roku 

Priamy materiál   

Spotreba osív 150 

Spotreba hnojív 191 

Chemická ochrana 226 

Ostatné materiálové náklady  

Spolu 567 

Ostatné priame náklady  

Hlboká orba 95 

Smykovanie 46 

Nájom pôdy 80 

Aplikovanie priemyselného hnojiva 96 

Výsev osiva 84 

Aplikovanie chemikálií 132 

Plečkovanie 36 

Ručná okopávka 148 

Závlaha 156 

Zber a sušenie 755 

Spolu 1616 

Nepriame náklady 189 

Úplné vlastné náklady 2372 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Vybrané ekonomické ukazovatele pri pestovaní rumančeka kamilkového 
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Tabuľka 7 

Ukazovateľ 
Hodnota 

ukazovateľa 
Hodnota ukazovateľa 

po uplatnení dotácie 

Úplné vlastné náklady v eur/ ha-1 2372 2372 

Výkupná cena v eur/kg 6,9 6,9 

Objem produkcie v kg/ ha-1 500 500 

Tržby z produkcie v eur/kg 3450 3450 

Dotácia v eur/ ha-1 0 450,39 

Výsledok hospodárenia v eur/ 
ha-1 1078 1528,39 

Rentabilita nákladov v % 45,45 35,34 

Rentabilita tržieb v % 31,25 44,3 

Nákladová náročnosť tržieb v % 68,75 68,75 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Celkové priame náklady na 1 ha pestovania rumančeka kamilkového prestavujú 2 372 €. 
Priame náklady predstavujú až 92 % z celkových nákladov. Najnákladnejšou položkou 
z kalkulácií nákladov tvoria náklady na zber a sušenie, ktoré predstavujú 755 €.ha-1. 

Na stanovenie výpočtu jednotlivých ekonomických ukazovateľov sme predpokladali objem 
produkcie vo výške 500 kg/ha-1 suchej liečivej rastliny. Výkupnú cenu sme použili z cenníka 
spoločnosti Leros. Na základe týchto skutočností sme  vypočítali celkové tržby z produkcie, 
ktoré dosiahli 3 450 €.ha-1, po  odpočítaní úplných vlastných nákladov, sme zaznamenali 
pozitívny výsledok hospodárenia vo výške 1 078 €.ha-1. Keďže výsledok hospodárenia je 
kladný, rentabilita nákladov je 45,45 %. Znamená, to, že na jedno euro nákladov pripadá 0,45 
€ zisku. Ukazovateľ nákladová náročnosť tržieb vypovedá o tom, že na jednou euro tržieb 
pripadá 0,69 eur nákladov. Rentabilita tržieb dosiahla hodnotu 31,25 %, čo predstavuje 0,31 
eur zisku na jedno euro. Ak by sme si pri pestovaní rumančeka uplatnili dotáciu  z tabuľky je 
zrejmé, že všetky vypočítané ukazovatele vrátane výsledku hospodárenia sa zvýšili. Pri 
uplatnení dotácií výsledok hospodárenia sa zvýšil o hodnotu 450,39 na hektár. 

 

Záver 

 

Pri ekonomickom zhodnotení pestovania vybraných druhov liečivých rastlín sme vychádzali 
z poskytnutých informácií od pestovateľov a odborných príspevkov. V práci sme analyzovali 
mätu piepornú a rumanček kamilkový. Pri vypracovaní modelu farmy orientovanú na 
pestovanie liečivých rastlín sme sa zamerali na kalkuláciu vlastných nákladov. Pri analýze 
ekonomických ukazovateľov sme sa zamerali na VH, rentabilitu nákladov, rentabilitu tržieb 
a nákladovú náročnosť tržieb. Uvedené ukazovatele sme hodnotili bez dotácií a s dotáciami. 
Mäta pieporná v prvom roku vykazovala záporné hodnoty aj s dotáciami, v druhom roku sme 
zaznamenali pozitívne ekonomické výsledky. Rumanček kamilkový je jednoročná rastlina 
dosahovala zisk bez dotácii a taktiež aj s dotáciou. Realizačné ceny boli použité od nákupcov 
liečivých rastlín. Pri vypracovaní modelu vychádzali z minimálnych výkupných cien, preto aby 
sme mohli reálne dokumentovať ekonomické prínosy pestovania liečivých rastlín. V modely 
sme neuvažovali s finalizáciou pestovaných liečivých rastlín. 

 

  



320 

 

Zoznam použitej literatúry: 

 
ŠALAMON, I. 2012. Správna poľnohospodárska, zberová  a výrobná prax liečivých rastlín. 

Prešov. Grafotlač, 2012. 133 s. ISBN 978-80-89561-11-7 
HABÁN, M. a kol. 2013. Liečivé rastliny. Nitra: SPU, 2013. 159 s. ISBN 987-80-552-1121-3 
PORHAJAŠ, V. a kol.: Ekonomické zhodnotenie vybraných druhov liečivých rastlín. 2016. 

FEM, MVD ISBN 978-80-552-1505-1 
GURČÍK, Ľ. 2018. Podnikateľská analýza a kontroling. ISBN 978-80-552-1944-8 
BIELIK, P. 2006. Podnikové hospodárstvo. 1.vydanie. Nitra: SPU, 2006. 317 s. ISBN 80-8069-

698-5  

 

 

 

 

 

 

 
Kontaktná adresa 

 

Ing.Viktor Porhajaš, CSc, 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Fakulta ekonomiky a manažmentu 

Trieda Andreja Hlinku 2, 949 01 Nitra 

viktor.porhajas@uniag.sk 

 

prof.Ing.Ľubomír Gurčík, CSc. 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Fakulta ekonomiky a manažmentu 

Trieda Andreja Hlinku 2, 949 01 Nitra 

lubomir.gurcik@uniag.sk 

 

Ing.Janka Bánska 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

Fakulta ekonomiky a manažmentu 

Trieda Andreja Hlinku 2, 949 01 Nitra 

janka.banska@uniag.sk 

 

 

 

 
  

mailto:viktor.porhajas@uniag.sk
mailto:lubomir.gurcik@uniag.sk
mailto:janka.banska@uniag.sk


321 

 

Hodnocení inovační výkonnosti evropských regionů 

Evaluation of innovation performance of European regions  

Soňa Raszková 

 

Abstrakt:  

Hodnocení inovační výkonnosti regionů představuje důležitou součást zkoumání regionálních 
inovačních systémů a regionálních ekonomik. Inovativnost národních států a regionů se 
zkoumá pomocí různých indikátorů a srovnávacích šetření. Jedním z nejvíce respektovaných 
je národní a regionální inovační index, který sestavuje Evropská komise. Tento článek si klade 
za cíl diskutovat silné a slabé stránky regionálního inovačního indexu a kriticky zhodnotit a 
analyzovat způsob vytváření indexu a výběru jednotlivých indikátorů. Výzkumnými metodami 
použitými v článku jsou rešerše vědecké literatury a její syntéza. Vzhledem ke kvalitě a 
dostupnosti údajů lze tvrdit, že by se měl publikační cyklus ještě více prodloužit a regionální 
inovační index by měl být doplněn o kvalitativní analýzu.  

Klíčová slova:  

regionální inovační systémy, hodnocení, inovace, evropská politika, regionální inovační 
přehled  

Abstract:  

Assessing regional innovation performance is an important part of exploring regional 
innovation systems and regional economies. The innovativeness of nation-states and regions 
is examined through various indicators and surveys. One of the most respected is the 
European Innovation Scoreboard and Regional Innovation Scoreboard drawn up by the 
European Commission. This article aims to discuss the strengths and weaknesses of the 
Regional Innovation Scoreboard and to critically discuss and analyse the method of creation 
the scoreboard and the selection of individual indicators. Research methods used in the article 
are research of scientific literature and its synthesis. Given the quality and availability of data, 
we argue that the publishing cycle should be further extended and that the regional innovation 
scoreboard should be completed by qualitative analysis. 

Key words:  

Regional Innovation systems, assesment, innovation, european policy, Regional Innovation 
scoreboard 

Úvod  

V posledních letech se problematika hodnocení inovativnosti a konkurenceschopnosti 
regionů dostává stále více do popředí zájmu odborníků z řad akademiků a jednotlivých 
úředníků či politiků. Obecně platí pravidlo, že výzkum a vývoj společně se schopností firem a 
regionů inovovat patří mezí hlavní hnací síly hospodářského růstu. V dnešním propojeném 
světe, kde účinky internacionalizace a globalizace omezují zásahy hospodářské politiky, se 
politici stále více zaměřují na podporu inovativnosti, která má za úkol stimulovat růst dané 
země či regionu. Rostoucí globalizace rovněž posiluje rozdíly mezi jednotlivými regiony, které 
jsou tímto následkem stále více patrnější. Méně rozvinuté regiony se snaží dohnat ty 
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prosperující a jednou z možností, jak toho dosáhnout je soustředit se na technologický pokrok, 
jenž je podporován inovacemi. Díky své důležitosti se tak stala schopnost inovovat ústředním 
tématem veřejné politiky. 

V důsledku toho se evropská politika a jednotlivé národní a regionální politiky a iniciativy 
snaží ovlivňovat a navrhovat veřejnou politiku, která by se soustředila na simulování inovací. 
Na evropské úrovni lze například zmínit Strategii Evropa 2020, která mimo jiné definuje jeden 
ze svých cílů zvýšení množství výdajů do výzkumu a vývoje na 3 % HDP. (Europe 2020, 2010) 

Tento článek si klade za cíl popsat a analyzovat přístupy k hodnocení regionálních 
inovačních systémů a podrobně se zaměřit na metodiku procesu a jeho celistvost. Článek 
rovněž popisuje silné a slabé stránky hodnocení inovativnosti regionů na evropské úrovni se 
zaměřením na analýzu regionálního inovačního indexu vytvářeného Evropskou komisí.  
Konečným cílem je ukázat možnosti, které poskytuje analýza efektivnosti regionálních 
inovačních systémů v Evropě.  

Při zpracování článku byly použity metody analýzy dostupné vědecké literatury, syntézy, 
komparace a dedukce. Data pro analýzu byla získána z databáze regionálního inovačního 
indexu publikovaného v letech 2019 a 2017 (Regional innovation scoreboard, 2019); (Regional 
innovation scoreboard, 2017). V rámci empirické analýzy je následně pracováno s jednotlivými 
indikátory a jejich dostupností a rovněž daty za jednotlivé státy.  

Hodnocení inovační výkonnosti 

Srovnávaní je pro tvůrce politik velmi důležitým aspektem, který jim umožní informovat se 
o současném stavu a identifikovat silné a slabé stránky dané problematiky. Jednotlivé 
ukazatele a výsledné tabulky jsou proto zásadní pro tvorbu politiky, která je založena na 
důkazech, přerozdělování zdrojů a odpovědnosti. Hodnocení inovací se zabývají tvůrci politik 
zejména od 90. let minulého století. Jako příklady těchto hodnotících ukazatelů lze zmínit: 
strukturální indikátory jako hlavní indikátory, jež měly hodnotit pokroky v dosahování cílů 
Lisabonské strategie; indikátory Generálního ředitelství pro výzkum a vývoj Evropské komise 
či indikátory Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v hodnocení s názvem 
Science, Technology and Industry Scoreboard. Zmínit lze rovněž Globální index 
konkurenceschopnosti a Index konkurenceschopnosti prováděný Světovým ekonomickým 
fórem či Oslo Manuál. (Schibany a Streicher, 2008)  

V průběhu času se nicméně stal nejsledovanějším ukazatelem Evropský inovační index 
(EIS), který je tvořen Evropskou komisí. Vzhledem k cíli Evropské unie stát se do roku 2010 
„nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomikou na světě“ byly potřebné 
nástroje k měření vývoje, které by směřovaly k tomuto milníku. Lisabonská strategie zavedla 
inciativu s názvem European Trend Chart on Innovation (Evropský diagram trendů v oblasti 
inovací), která měla za úkol analyzovat a srovnávat inovační politiky na evropské úrovni a 
poskytovat informace a statistiky o inovační politice, výkonnosti a aktuálních trendech. 
(European Trend Chart on Innovation, 2002) Jedním z hlavních nástrojů této iniciativy byl 
Evropský inovační přehled, který sledoval pokrok států Evropské unie v inovačních činnostech 
na základě 16 ukazatelů rozdělených do čtyřech skupin: lidské zdroje pro inovace; vytváření 
nových znalostí; inovační financování; výstupy a trhy. První hodnocení bylo zveřejněno v roce 
2001. Vytvoření této srovnávací metodiky bylo součástí nové iniciativy s názvem „otevřená 
metoda koordinace“ jejíž cílem bylo posílit činnost společenství v těch politikách, kde existuje 
malý prostor pro legislativní řešení. Iniciativa měla zdůraznit, že lze najít kompromis mezi 
pojetím čisté integrace a národní rozmanitosti. Evropský inovační přehled byl součástí této 
metody a kladl si za cíl posílit logiku vzájemného učení, benchmarkingu a osvědčených 
postupů. (de la Porte a kol, 2001) V současné době EIS poskytuje hodnocení inovační 
výkonnosti členských států EU (plus kandidátských zemí a zemí, které jsou součástí 
Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska) a využívá 27 indikátorů v pěti okruzích 
týkajících se inovačních výkonů a porovnává výkonnost s evropským průměrem tím, že 
kombinuje údaje z různých zdrojů (jako je EUROSTAT, Světové ekonomické fórum, Světová 
banka, průzkum Společenství v oblasti inovací (CIS) aj.). Aby byl výkon viditelný a srovnatelný, 
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agreguje EIS všechny ukazatele do celkového indexu, známého jako EII – European 
innovation index (Evropský inovační index). (European Innovation Scoreboard, 2019). 

Regionální problematika 

Hodnocení regionálních inovačních systémů má za cíl hloubkově prozkoumat konkrétní 
region, jeho vnitřní vztahy mezi zúčastněnými aktéry a posoudit význam institucí. Ve zkratce 
jde o sledování fungování regionálního inovačního systému a jeho nastavení, tak aby vytvářel 
prostředí příznivé pro inovace. (Zabala-Iturriagagoitia a kol., 2007) Regionální inovační 
systémy lze definovat jako nástroje, které slouží pro analýzu a provádění hodnocení 
ekonomických potenciálů regionů a vytváření regionálních politik. (Corvers cit. dle Edquist a 
kol., 2002) Hodnocení podává podrobný popis jednotlivých regionů a jejich inovačního výkonu 
společně s kontextuálními údaji, které lze použít k analýze a porovnání strukturálních 
ekonomických, obchodních a socio-demografických rozdílů mezi regiony. (Fritsch, 2002) 

Regionální inovační přehled (RIS) navazuje na zmíněný Evropský inovační přehled (EIS) 
a představuje jeho rozšíření. Přehled hodnotí inovační výkonnost regionů, které jsou stále více 
chápány jako nositelé inovací a je na ně tak kladen větší důraz v inovační politice. Inovační 
přehled byl poprvé spuštěn v roce 2009 a samotné hodnocení je zveřejňováno poměrně 
nepravidelně. Statistiky byly publikovány v letech 2012, 2014, 2016, 2017 a 2019. (Zabala-
Iturriagagoitia a kol., 2007)  

Regionální inovační přehled hodnotí inovační výkonnost evropských regionů na 
omezeném počtu ukazatelů. V roce 2019 zahrnoval přehled 238 regionů napříč 23 zeměmi 
Evropské unie, Norskem, Srbskem a Švýcarskem. Státy, které nebyly hodnoceny na regionální 
úrovni, z důvodu jejich velikosti byly Kypr, Estonsko, Lotyšsko, Lucembursko a Malta. RIS 
2019 je založen na metodologii Evropského přehledu inovací, ale využívá jen 17 z 27 
ukazatelů. Regionální inovační výkonnost se měří pomocí složeného ukazatele – regionální 
inovační index (RII). (Regional Innovation Scoreboard, 2019) Tento ukazatel je základem 
evropského žebříčku, který pravidelně vyvolává značnou politickou pozornost. Mezi ukazatele, 
jenž souhrnný ukazatel mapuje, patří: 

• Podíl populace ve věku 25-64 let s VŠ vzděláním; 

• Celoživotní vzdělávání; 

• Vědecké publikace;  

• Nejcitovanější publikace; 

• Výdaje na výzkum a vývoj v rámci veřejného sektoru; 

• Výdaje na výzkum a vývoj v rámci podnikatelského sektoru; 

• Veřejno – soukromé ko-publikace;  

• MSP zavádějící produktovou nebo procesní inovaci; 

• MSP uvádějící marketingovou nebo organizační inovaci;  

• MSP inovující samostatně; 

• Inovační MSP spolupracující s ostatními; 

• Spolupracující veřejný a soukromý sektor; 

• Patentové přihlášky; 

• Ochranné známky; 

• Průmyslové vzory; 

• Zaměstnanost ve výrobních odvětvích se středně vyspělou nebo špičkově 

vyspělou technologií založené na znalostech; 

• Prodej novinek na trhu a novinek ve firmě. 

 

Podobně jako v EIS, kde jsou země zařazeny do čtyř výkonnostních skupin v oblasti 
inovací, jsou i evropské regiony zařazeny do podobných skupin (viz obrázek č. 1): 
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• Lídři v oblasti inovací; 

• Silní inovátoři;  

• Moderní inovátoři;  

• Skromní inovátoři. 

 

 

Obr. 1: Regionální inovační přehled 2019 
Zdroj: Regional Innovation Scoreboard, 2019 

 

Regionální inovační přehled zveřejněný v roce 2019 potvrzuje, že nejinovativnější regiony 
Evropy se nacházejí v nejinovativnějších zemích. Nejinovativnějším regionem v Evropské unii 
je region Helsinky-Uusimaa ve Finsku, poté Stockholm ve Švédsku a Hovedstaden v Dánsku. 
Celkově nejinovativnějším regionem v Evropě je Curych ve Švýcarsku. Některá regionální 
inovační centra existují také dalších evropských zemích: Praha v České republice, Kréta v 
Řecku a Friuli-Venezia Giulia v Itálii. (viz tabulka č. 1) 
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Tab. 1: Regionální inovační přehled 2019 – srovnání regionů 

Země 
 

EII RII 
Region s nejvyšším 

počtem bodů 
Region s nejnižším 

počtem bodů RII 

BE 117,7 121,9 Bruselský region Wallone region 101,6 

BG 44,8 54,2 Jihozápad Severozápad 31,2 

CZ 82,2 98,9 Praha Severozápad 57,4 

DE 129,5 151 Hovedstaden Sjaelland 93,7 

GE 116,6 145,4 Berlín Luneburg 85,3 

IR 
 

108,1 111,3 
Jižní Irsko 

Severní a západní 
Irsko 

104 

GR 75 94,4 Kriti Notio Aigaio 38,5 

SP 77,9 79,8 País Vasco Ceuta 26 

FR 102 116,5 Ile de France Korsika 54,1 

CR 
 

54,8 58,5 
Kontinentalna 

Hrvatska 
Jadranska Hrvatska 45 

IT 78,1 92,6 Friuli-Venezia Calabria 51,1 

LT 60,3 86,4 Sostinés regionas Vidurio 65,4 

HU 63,4 80,6 Budapešť Észak-Alfold 49,7 

NL 124 134,8 Utrecht Friesland 83,8 

AT 114,7 119,9 Westösterreich Ostösterreich 114,8 

PL 56,1 
78,7 

Warszawski 
stoleczny 

Warminsko-Mazurskie 37 

PT 89,7 94,6 Lisboa Açores 63,5 

RO 31,4 51,6 Bucurest-Ilfov Sud-Vest Oltenia 14,3 

SI 80,5 87,3 Zahodna Vzhodna 70,6 

SK 63,5 88,5 Bratislava Stredne sl 52 

FI 134 156 Helsinki- Uusimaa Ālland 76,7 

SE 135,8 153,8 Stockholm Mellersta Norrland 89,4 

GB 117,5 129,9 South East Northern Ireland 92,3 

NO 117,4 136,8 Oslo Hedmark 91,2 

SWI 156,7 160,1 Zürich Espace Miteland 134,8 

SER 58,5 65,6 Belgrade Šumadija 48,9 
Zdroj: Regional innovation scoreboard, 2019, European Innovation Scoreboard, 2019, vlastní zpracování 

 

Hlavní argumenty pro vytvoření takového ukazatele lze shrnout takto: složené ukazatele 
jsou stále více uznávaným a užitečným nástrojem pro tvorbu politik a poskytování informací o 
výkonnosti zemí v oblastech, jako je životní prostředí, ekonomika, společnost nebo 
technologický rozvoj a inovace. Kompozitní ukazatele je také mnohem snazší interpretovat 
než hledat společný trend v mnoha samostatných ukazatelích. (Sajeva a kol., 2005) Vzhledem 
k tomu, že inovace jsou mnohostranným jevem a nelineárním procesem, poskytuje RII dobrý 
přehled o výkonnosti regionů v některých příslušných oblastech. Neomezuje se pouze na 
výzkum a vývoj, protože posouzení na posouzení inovační kapacity je třeba hodnotit velké 
množství aspektů. (Veugelers, 2007). Srovnávání jednotlivých regionů rovněž vede k vývoji 
dalších iniciativ, jenž souvisejí s inovacemi a motivují jednotlivé regiony aplikovat politiky, které 
by podporovaly výzkum a vývoj a tvorbu inovací. Regiony, které si v jednotlivých hodnotících 
tabulkách vedou dobře, pak slouží jako příklady dobré praxe. Tento typ benchmarkingu tak lze 
vnímat jako nástroj pro tzv. adaptivní tvorbu politiky. (Paasi, 2005) Giering a Metz (2004) 
nicméně zmiňují, že takové srovnávání může pomoci jednotlivým regionům zmírnit odpor vůči 
strukturálním reformám. Leydesdorff (2001) dále zmiňuje, že je důležité měřit výkon systému 
jako celku než se zabývat měřením konkrétních opatření či klíčových ukazatelů. Toto by mělo 
zahrnovat empirické a kvalitativní hodnocení. 
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Kritický pohled  

Statistické vymezení regionů. Pro stanovení a vymezení regionů byla zvolena klasifikace 
NUTS2. Nicméně použití klasifikace NUTS 2 sebou přináší různé problémy při analýze 
inovačních schopností jednotlivých regionů. Problémy představují především poměrně značné 
rozdíly ve velikosti jednotlivých NUTS2 regionů jak z hlediska počtu obyvatel, tak na základě 
hospodářské produkce. Tyto rozdíly se projevují v jednotlivých zemích tak mezi nimi. Toto 
může vést k různým anomáliím, kdy si malý region může vést poměrně dobře, protože zde 
sídlí inovativní podniky či veřejné výzkumné ústavy. Za druhé, několik zemí má velmi málo 
regionů. To tyto země vážně znevýhodňuje v analýzách vedoucích regionů. Vymezení regionů 
na základě klasifikace NUTS 2 rovněž nevypovídá o funkčních vazbách daného regionu a 
přináší tak poměrně umělý pohled na dané regiony. Regiony jsou takto vytvořeny pouze pro 
statistické účely, administrativa probíhá v některých regionech na jiné administrativní úrovni, 
proto je obtížné závěry hodnocení aplikovat do inovační politiky. (Hollanders, 2006) Zde je 
například možné zmínit vymezení regionů NUTS 2 v rámci České republiky. Při analýze 
můžeme vidět, že některým inovačně výkonným krajům snižuje jejich inovační výkonnost jejich 
přiřazení k méně inovačním protějškům (například NUTS 2 Jihovýchod, který spojuje kraj 
Vysočina a Jihomoravský kraj). Dochází rovněž k neustálé re- klasifikaci NUTS 3, v roce 2019 
ve srovnání s měřením z roku 2017 došlo ke změně ve Francii (z 9 na 14), Maďarsku (ze 7 na 
8), Irsku (z 2 na 3), Litvě (z 0 na 2) a Polsku (z 16 na 17). (Regional Innovation Scoreboard, 
2019) 

Nedostatek dat na regionální úrovni. Jedním z problémů při zveřejňování regionálního 
přehledu inovací je nedostatek dat na regionální úrovni. Především díky tomu, že jejich sběr 
není tak častý jako v případě srovnání národních států. (Fristch, 2002) Regionální data se 
shromažďují na dobrovolném základě, bohužel ne všechny země respektují doporučenou 
stratifikaci vzorku s ohledem na regionální rozměr. Za Českou republiku je sice dostupných 
100 % dat, nicméně některé státy mají dostupná data jen ze 3/4 (Nizozemsko 52,9 % či Irsko 
76,5, %). Zbývající data tak v závěrečném hodnocení chybí nebo jsou dopočítávána. (viz 
tabulka č. 2 a 3) 

 

Tab. 2: Dostupnost dat z hlediska zemí 

Země Dostupnost Země Dostupnost 

Bulharsko 100 % Maďarsko 94,1 % 

Chorvatsko 100 % Polsko 93,1 % 

Česká republika 100 % Rakousko 88,2 % 

Dánsko 100 % Belgie 88,2 % 

Slovensko 100 % Švédsko 88,2 % 

Slovinsko 100 % Srbsko 86,8 % 

Rumunsko 100 % Francie 87 % 

Velká Británie 100 % Litva 82,4 % 

Itálie 99,7 % Řecko 80,5 % 

Španělsko 96,3 % Irsko 76,5 % 

Finsko 95,3 % Norsko 76,5 % 

Portugalsko 95,0 % Švýcarsko 76,5 % 

Německo 94,1 % Nizozemsko 52,9 % 
Zdroj: Regional Innovation Scoreboard, 2019, vlastní zpracování 

 

V důsledku nedostupnosti dat musel být počet jednotlivých ukazatelů snížen 
v porovnání s evropských inovačním indexem, což má vliv na komplexnost a kredibilitu celého 
hodnocení. V porovnání s rokem 2017 se taktéž počet ukazatelů v regionální indexu snížil, 
protože bylo zjištěno, že neexistují žádné nedávné údaje o podílu vývozu high-tech produktů. 
Do budoucna tak hrozí další snižování počtu indikátorů z důvodu jejich neaktuálnosti. U 
několika ukazatelů byly rovněž použity mírně odlišné definice, protože regionální údaje by 
nebyly dostupné, pokud by definice byly stejná jako v národním srovnání. Jednalo se například 



327 

 

o změnu v indikátoru podíl populace ve věku 30-34 let s VŠ vzděláním (upraveno na 25-64 
let). U indikátorů, které jsou z hlediska hodnocení inovační kapacity velmi důležité (Výdaje na 
výzkum a vývoj v rámci veřejného sektoru a výdaje na výzkum a vývoj v rámci podnikatelského 
sektoru) sledujeme značný pokles dostupnosti u podnikatelského sektoru až pod 50 %.   
(Regional Innovation Scoreboard, 2019) 

 

Tab. 3: Dostupnost dat z hlediska zmíněných indikátorů 

Indikátor Dostupnost 

Celoživotní vzdělávání 100 % 

Vědecké publikace  100 % 

Nejcitovanější publikace 100 % 

Podíl populace ve věku 25-64 let s VŠ vzděláním 99,2 % 

Veřejno – soukromé ko-publikace 95,4 % 

Ochranné známky 95,4 % 

MSP zavádějící produktovou nebo procesní inovaci 95 % 

MSP uvádějící marketingovou nebo organizační inovaci 95 % 

Inovační MSP spolupracující s ostatními 95 % 

Prodej novinek na trhu a novinek ve firmě 95 % 

Zaměstnanost ve výrobních odvětvích se středně vyspělou nebo 
špičkově vyspělou technologií založenou na znalostech 

92,9 %  

Průmyslové vzory 92,4 % 

Nevýzkumné výdaje na inovace 92 % 

MSP inovující samostatně 92 % 

Patentové přihlášky 91,2 % 

Výdaje na výzkum a vývoj v rámci veřejného sektoru 62,1 % 

Výdaje na výzkum a vývoj v rámci podnikatelského sektoru 49,2 % 

Zdroj: Regional Innovation Scoreboard, 2019 

 

Benchmarking. Proces učení je vždy užitečný a nezbytný. Nicméně v tomto případě 
nastává otázka: nakolik jsou regiony schopné čerpat ze srovnávacího přehledu a příklady 
úspěšné praxe aplikovat na své podmínky. Pouhé kopírování politik bez dostatečného 
pochopení kontextu, který jim umožnil úspěch, může vést k suboptimálním výsledkům. 
Regionální inovační systémy se od sebe liší, pokud jde o jejich specializaci, příležitosti a 
omezení. Proto může být dobrá politika v jednom regionu špatná a v jiném prospěšná. 
Specifické rysy regionálních inovačních systémů budou pravděpodobně zanedbány, pokud 
jsou politické kroky založeny pouze na tom čerpat z příkladů dobré praxe. (Dinges et al., 2007)  

Výběr indikátorů. Chybí zde hierarchické vymezení pořadí ukazatelů: některé ukazatele 
se vztahují na úzká, jasně definovaná mikroekonomická fakta, zatímco jiné se zabývají 
strukturálními otázkami ekonomiky jako celku. (Schibany and Streicher, 2008) Indikátory by 
tedy měly být identifikovány a vybírány spíše na základě koncepční analýzy než jednoduché 
statistické korelační analýzy (Sajeva et al., 2005). Některé indikátory jsou rovněž v čase 
poměrně heterogenní a obvykle se mění až za značně dlouhou dobu (indikátory související se 
vzděláním obyvatelstva). Schibany a Streicher (2008) proto zmiňují, že změna těchto 
indikátorů bude spíše souviset s novými definicemi a změnami ve vzorcích než se skutečnými 
změnami, a proto by se k jejich interpretaci mělo přistupovat velmi opatrně. Scibany a Streicher 
(2008) rovněž zmiňují tendence poskytovat ukazatele, které jsou co možná nejaktuálnější, což 
může vést k zahrnutí pravděpodobně neslučitelných údajů pro mezinárodní srovnání (v 
některých zemích jsou některé ukazatele založeny na novějších údajích než v jiných zemích).  
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Zobecňování. Srovnávání jednotlivých regionů a následná hodnotící tabulka může být 
poměrně přitažlivá pro mediální a politickou komunikaci. Nicméně s tím souvisí i možné 
zneužívání a přílišné zobecnění těchto dat jen jako určitou „soutěž mezi regiony“.  Tento druh 
srovnávání by proto mohl vyústit v zavedení příliš jednoduché politiky založenou na 
jednotlivých indikátorech, což by vedlo k zavádějícím politickým opatřením. (Grupp a Mogee, 
2004). V následném vytipování příkladů dobré praxe a uplatňování politiky u dalších regionů 
to může představovat ohrožení. Každý region je odlišný, a proto je těžké na všechny regiony 
aplikovat strategie typu One Size Fits all (Tödtling a Trippl, 2005) Politiky, které se zaměřují 
na podporu inovací, musí být přizpůsobeny tak, aby podporovaly zvláštnosti každé analytické 
jednotky (v tomto případě regionu). Zásadní proto je, aby se regiony poučily z těchto 
srovnávacích hodnocení, tak aby mohly znovu a lépe definovat své politiky a posoudit 
výkonnost a institucionální kvalitu svých regionálních inovačních systémů s větší přesností.  

Zaměňování inovativnosti systému za jeho ekonomickou výkonnost. Přestože inovace 
mají vliv na produktivitu regionu a jeho ekonomickou výkonnost, je nutné brát v úvahu fakt, že 
jsou pouze jedním z parametrů ekonomické výkonnosti. Hrubý domácí produkt je taktéž 
ovlivněn makroekonomickými proměnnými, jako je množství akumulovaného kapitálu, 
pracovní síla (v závislosti na demografických proměnných, migraci aj), makroekonomické 
stabilitě (úrokové sazby, inflace, úspory a investice) fungování faktorových trhů (kapitál, 
práce), mezinárodních vztazích (obchod, zahraniční investice), deregulaci a finanční stabilita. 
To vše nespadá do oblasti působnosti srovnávaní inovací. (Schibany a Streicher, 2008)  

Zabala-Iturriagagoitia a kol., (2007) ve své práci rovněž zmiňují rizika související s 
multidimenzionalitou inovačních systémů (IS) a rozdíly v kritériích uplatňovaných regionálními 
(a národními) statistické úřady. Autoři rovněž popisují nutnost dosáhnout určité rovnováhy 
mezi údaji poskytnutými empirickým hodnocením a kvalitativními analýzami při poskytování 
hodnocení. 

Nedostatek kvalitativní analýzy. Regionální inovační přehled se zabývá srovnáním 
jednotlivých indikátorů a následného složeného kompozitního ukazatele daného regionu 
s dalšími regiony v Evropě a ve státě. Nedostatečná je především analýza a porovnání stavu 
s minulým hodnocením a především důvodů, které vedly k poklesu či k pokroku inovačního 
výkonu. Jak lze vidět v tabulce číslo 4, pozice českých regionů se změnila a ve většině případů 
došlo k poklesu inovační výkonnosti. Regionální inovační přehled nicméně ve své analýze 
nepodává vysvětlení, z jakého důvodu k danému poklesu došlo a co bylo jeho příčinou. Proto 
by bylo ideální u každého regionu pokračovat s kvalitativní analýzou, která by měla za cíl 
vysvětlit jednotlivé změny proměnných.  

 

Tab. 4: Hodnocení regionální inovační výkonnosti 2019 vs 2017 

Region 2019 Pozice 2017 Pozice % 

Praha 98,9 87 99,0 104 + 1 

Střední Čechy 75,9 144 72,9 139 - 6,7 

Jihozápad 78,7 137 75,0 135 + 2,5 

Severozápad 57,4 182 57,5 177 - 1 

Severovýchod 84,7 124 84,7 122 - 1,7 

Jihovýchod 81,2 129 88,5 115 - 0,5 

Střední Morava 76,5 142 80,3 123 + 0,9 

Moravskoslezsko 75,2 146 70,4 143 + 8,7 

Zdroj: Regional innovation Scoreboard, 2019, Regional Innovation Scoreboard, 2017, vlastní zpracování 
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Shrnutí: 

Regionální inovační systémy reprezentují ideální přístup k analýze inovačních činností, 
pokud souhlasíme s tezí, že prostorová blízkost a účinky určitých jejích vlivů jsou omezeny na 
konkrétní regiony. Literatura v oblasti regionální rozvoje, která se zabývá inovacemi, klade 
důraz na tyto tři základní fakta: 1) inovace nejsou rovnoměrně distribuovány napříč regiony, 2) 
inovace bývají časově koncentrovány a 3) i regiony s podobnou inovační kapacitou mají 
odlišné vzorce hospodářského růstu. (Cooke, 2006) 

Tento článek si kladl za cíl analyzovat hodnocení regionálních inovačních systémů. 
Hodnocení regionální inovačních systémů by mělo poskytnout užitečné informace nejen těm, 
kteří jsou odpovědni za definování politiky zaměřené na podporu inovací ale rovněž celému 
zástupu zainteresovaných stran, které mají vliv na fungování regionálního inovačního 
systému. Hodnocení jednotlivých regionů by mělo ideálně vést k vytvoření interaktivního 
procesu, který umožní jednotlivým regionům se neustále rozvíjet z prvotních pasivních 
osvojitelů inovací k vytváření nových vzdělávacích a sociálních systémů. Při této příležitosti 
byl podrobněji prozkoumán regionální inovační přehled, který je vydáván Evropskou komisí a 
je nejucelenějším žebříčkem zabývající hodnocením inovační výkonnosti regionů. V rozsahu, 
v jakém mohou být zahrnuté ukazatele jednoznačně měřeny a srovnávány, poskytuje RIS 
přehled o postavení regionů a zároveň poskytuje přehled trendů v některých otázkách 
souvisejících s inovacemi v daném časovém období. Výsledný kompozitní ukazatel, který je 
znám pod zkratkou RII, je hodnocen jako užitečný, protože integruje velké množství informací 
do snadno srozumitelného formátu. Je proto oceňován jako výrazný komunikační a politický 
nástroj. (OECD, 2008)  

Pokusy o sledování regionálních inovačních systémů a inovační výkonnosti regionů však 
vážně brání například nedostatek regionálních inovačních údajů, vymezení regionů, volba 
indikátorů či přílišné zjednodušování. Je proto třeba klást důraz na kombinaci různých 
přístupů, metodik a ukazatelů, tak aby se zabránilo předpojatému hodnocení výkonu systému 
a aby bylo provedeno realistické hodnocení. Tvůrci politik proto musí zvážit výsledky různých 
doplňujících analýz, aby získali komplexní obraz regionálního inovačního systému. Důležité je 
rovněž nezaměřovat se příliš na jednotlivé skóre složeného indikátoru ale soustředit se na 
skupiny regionů a posuny v čase mezi těmito regiony. Hodnocení inovativnosti regionů by 
proto mělo být doplněno podrobnou kvalitativní analýzou, která by měla za úkol zhodnotit daný 
regionální inovační index a jeho změny, rovněž změny jednotlivých indikátorů. 

Do budoucna je také nutné zdůraznit vyvíjení tlaku na národní statistické úřady s cílem 
zlepšit shromažďování příslušných údajů. Velikost vzorků a stratifikace by měla být taková, 
aby umožňovala regionální srovnání na nižší než celostátní úrovni. V současné době to není 
vždy možné. Pokud k tomuto nebude docházet, nabízí se nutnost snížení periodicity vydávání 
regionálního inovačního přehledu, tak aby bylo možné sledovat vývoj jednotlivých regionů v 
čase.  
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Přístupy pro podporu rozhodování v národních 
strategických dokumentech států V4+2   

Decision support approaches in V4+2 national strategic 
documents   

Aleš Ruda, Eva Nezdařilová, Tereza Beranová, Ludmila Floková 

 

Abstrakt: 

Národní strategické dokumenty (národní strategie) států V4+2 jsou syntetizujícím 
dokumentem určujícím směřování regionálního rozvoje každého státu. Jejich struktura i 
metodika není striktně daná, avšak se lze domnívat, že plně korespondují s požadavky 
nadnárodních plánovacích dokumentů těch organizací a seskupení, jejichž jsou členy. Z toho 
důvodu by strategické cíle měly být založeny na základě použití metod pro podporu 
rozhodování. Příspěvek si proto klade za cíl identifikovat obsahovou strukturu národních 
strategií států V4+2 s cílem determinovat a porovnat použité rozhodovací přístupy. Za tímto 
účelem byla za každý stát vybrána jedna národní strategie regionálního rozvoje a s využitím 
metody obsahové analýzy byl identifikován obsahový rámec pro následující identifikaci a 
komparaci rozhodovacích přístupů (metod). V rámci obsahové analýzy byla využita metoda 
kódování doplněná kvalitativní komparací zjištěných informací. Počáteční předpoklad o 
aplikaci metod pro podporu rozhodování nebyl zcela vyvrácen. V případě národní strategie 
České republiky bylo zjištěno použití multikriteriálního hodnocení, Slovensko, Maďarsko a 
Bulharsko využilo kompozitních indikátorů, Rumunsko a Polsko použily pouze deskripci 
kvantitativních ukazatelů. Svými přístupy se jednotlivé národní strategie odlišují, zejména 
s ohledem na provázání zdrojů svých dat s tematickými analytickými dokumenty. 

Klíčová slova: 

V4+2, strategické dokumenty, obsahová analýza, rozhodovací metody 

Abstract:  

The national strategic documents of the V4+2 countries are synthesizing documents 
determining the direction of regional development of each country. Their structure and 
methodology is not strictly given, but it can be assumed that they fully correspond to the 
requirements of supranational planning documents of those organizations of which they are 
members. For this reason, strategic objectives should be based on the use of decision support 
methods. The paper therefore aims to identify the content of the structure of the V4+2 national 
strategies in order to identify and compare used decision-making approaches. For this 
purpose, one national regional development strategy was selected for each country and using 
the content analysis method we identified its content framework for identifying and comparing 
decision-making approaches (methods). The content analysis applied a coding method 
complemented by a qualitative comparison of derived information. The initial assumption of 
applying decision support methods has not been completely rejected. In the case of the 
national strategy of the Czech Republic, the use of multi-criteria evaluation was found, 
Slovakia, Hungary and Bulgaria used composite indicators, Romania and Poland used only 
the description of quantitative indicators. National strategies differ in their decision support 
approaches, particularly with regard to linking their data sources with other thematic and 
analytical documents. 
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V4+2, strategic document, content analysis, decision-making methods 

Úvod  

Strategické plánování 

Strategické plánování a řízení je považováno za klíčovou činnost, která ovlivňuje 
úspěšnost dané organizace v budoucnu. Nejčastěji se o strategickém plánování a řízení hovoří 
v souvislosti s komerčními organizacemi. Na rozdíl od nich veřejnoprávní nebo neziskový 
sektor neusiluje primárně o maximalizaci zisku, přesto mohou i tyto subjekty využívat strategie 
obdobně jako soukromá sféra. Cílem strategického řízení je v těchto případech snaha zvýšit 
efektivitu práce a udržet, případně zlepšit služby při současném snižování nákladů. Jistá 
specifika lze nalézt např. v oblasti vlastnických práv, kontroly, vnějších vlivů apod. 
Rozhodování je pak také často ovlivněno více politickými podmínkami než faktickým stavem 
prostředí. 

 K základním nástrojům, které jsou využívány pro strategické plánování a řízení, patří 
strategické dokumenty. Mají za cíl nastavit komplexní systém implementace, koordinace a 
udržitelnosti systému strategického plánování a řízení dané organizace, přičemž je využíváno 
celé řady nástrojů, jako jsou konzultace, hodnocení dopadů regulace, použití alternativ k 
tradičním příkazovým a kontrolním předpisům aj. (MMR ČR, 2011).   

Obecně se proces tvorby strategických dokumentů může členit do sedmi na sebe 
navazujících fází: (i) identifikace potřeby tvorby strategie, (ii) nastavení projektu, (iii) analytická 
a prognostická fáze, (iv) stanovení základního strategického směřování, (v) rozpracování 
strategie, (vi) nastavení plánu interpretace, (vii) schvalování strategie (MMR ČR, 2013a). V 
průběhu tvorby je několikrát přistupováno k rozhodovacím procesům. Na počátku se jedná o 
rozhodnutí o přípravě tvorby strategie a pro nastavení projektu je nutné přijmout rozhodnutí o 
tvorbě strategie. Dále pak pro stanovení základního strategického směřování se provádí 
rozhodnutí o vizi a variantě strategických cílů, na které navazuje rozhodnutí o variantách 
opatření. V průběhu jednotlivých fází mohou být také využívány nejrůznější metody, s různou 
mírou subjektivity či objektivity a zohledněním názorů odborníků a/nebo veřejnosti.  

V minulosti byly i strategické dokumenty na nejvyšší úrovni často vypracovávány zcela 
bez využití konkrétní metodiky, obvykle se vycházelo jen z předchozích zkušeností a z návrhů 
z řad pracovníků. Takto byla vytvořena například Bezpečnostní strategie České republiky (MO 
ČR, 2003), Národní strategický referenční rámec 2007 – 2013 (MMR ČR, 2006), Strategie 
hospodářského růstu 2007 - 2013 (Úřad vlády České republiky, 2005) či Strategický rámec 
udržitelného rozvoje České republiky (MŽP ČR, 2010).  Jednotlivé strategické dokumenty jsou 
vytvářeny na základě odlišných principů a slouží k různým účelům, dalším problémem je, 
kromě nedodržování jednotné metodiky, i nejednotnost terminologie. Na základě průzkumu 
firmy Ernst & Young bylo zjištěno, že z 22 zkoumaných subjektů pouze 3 mají pro vytváření 
strategických dokumentů sestavenou metodiku pro vypracovávání (MMR ČR, 2011). Od 2. 
května 2013 vešla v platnost Metodika přípravy veřejných strategií (MMR ČR 2013a), ze které 
vychází aktualizace předešlých strategických dokumentů, např. Strategie regionálního rozvoje 
2014 – 2020 (MMR ČR, 2013b) nebo Strategický rámec Česká republika 2030 (MŽP ČR, 
2016), ale i strategické dokumenty na nižší regionální úrovni, např. Strategický rámec Ústí nad 
Orlicí (Město Ústí nad Orlicí, 2014). Tato metodika byla zpracována ve spolupráci se zástupci 
jednotlivých ministerstev, Úřadu vlády ČR, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR a 
Českého statistického úřadu a uvádí doporučené postupy při tvorbě strategických dokumentů 
a jsou zde i navrženy konkrétní metody, které mají být využívány. Pro prvotní definování cílů 
je doporučena metoda SMART.  Tato metoda je doporučována i v zahraničí, např. Metodika 
pro přípravu programů strategického rozvoje regionů Moldávie (RDA, 2010). Pro analytickou 
a prognostickou fázi jsou navrženy analýza dopadů, analýza nákladů a přínosů, myšlenkové 
mapy, analýza PESTLE, strom problémů, studie proveditelnosti a analýza SWOT. Pro 
identifikaci variantních opatření je navrhována metoda práce v týmu, např. brainstorming. Pro 
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hodnocení a výběr opatření je uvedena metoda vícekriteriálního rozhodování, a zmíněna je i 
možnost, kdy jednotlivá kritéria mohou mít nastaveny různé váhy a důležitosti. Podrobněji a 
konkrétněji se však těmito metodami ani tento dokument nezabývá, pouze uvádí, že v případě 
potřeby může být i v této fázi pro podporu rozhodování využito analytických, pro analýzu 
vnějšího a vnitřního prostředí, a prognostických metod.  

Plánování a rozhodování ve veřejné správě 

Regionální rozvoj komplexně rámuje soubor procesů, které probíhají uvnitř definovaných 
regionů a které souvisí s pozitivním rozvojem jak ekonomických, sociálních, tak i 
environmentálních aspektů. V tomto duchu se také hovoří o udržitelném rozvoji. Vize 
udržitelného rozvoje je založena na dlouhodobé realizaci, během které je potřeba přijímat 
celou řadu rozhodnutí. Ta závisí zejména na dostupnosti aktuálních dat, informací a znalostí 
a jejich náležité koordinaci na lokální, regionální a globální úrovni. V obecné rovině můžeme 
rozvoj označit jako „proces pozitivních“ změn, při kterém jde obvykle o zlepšení kvantitativních 
(extenzivní rozvoj), ale také kvalitativních (intenzivní rozvoj) charakteristik daného regionu. 
Rozhodnutí můžeme v nejjednodušší míře definovat také jako volbu mezi dvěma a více 
variantami. Pro konkrétní rozhodování je tak potřebné vymezit systém, jeho hranice a okolí, 
ve kterém rozhodujeme (Turban, Aronson, 1998). V každém systému se dále definují vstupy, 
procesy, výstupy a „lidský faktor“, který se stává aktivním prvkem systému (Obr. 1).  

 
Obr. 1: Organizace systému v rozhodovacím procesu na příkladu veřejné správy a 

samosprávy, upraveno podle Turban, Aronson (1998) 

 

Uvažujeme-li systém rozhodovacího procesu rámovaný výkonem veřejné správy a samo-
správy, jsou vstupní data a informace získány v podobě vykonávané agendy celé řady orgánů 
a institucí. Ty mají mezi sebou nastavené způsoby komunikace a předávání potřebných dat. 
Nelze však přímo tvrdit, že všechna potřebná data pro plánování rozvoje regionů jsou na této 
úrovni managementu území k dispozici. Mnohé z nich (např. data o pohybu turistů) chybí a 
jsou odvozována například na základě ekonomických výsledků. Procesní stránku systému 
reprezentují jak legislativní a finanční nástroje regionální politiky, tak certifikované metodiky a 
postupy, které se uplatňují v celé řadě hodnotících procedur (např. SEA). Jejich výstupem jsou 
podklady pro dílčí rozhodování, a to ve formě hodnotících zpráv, mapových výstupů, 
tabulkových přehledů, nebo celé řady zpracovaných strategií a marketingových studií 
regionálního rozvoje. V rozhodovacím procesu ovšem hraje důležitou roli kromě voleného a 
profesionálního managementu také občanská veřejnost, která se s různou intenzitou do 
projednávání důležitých záležitostí zapojuje. 
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Nejednotnost v metodách při strategickém plánování je patrná nejen v Česku, ale i v rámci 
jiných států, a pak také v národních a nadnárodních strategických dokumentech jak v 
evropském kontextu, tak celosvětově. Často jsou dokumenty tvořeny „ad hoc“ s využitím 
projektového přístupu, tak aby bylo dosaženo rychlého a flexibilního řešení, prosazujícího 
politickou vůli. Takováto řešení ale ne vždy zapadají do širšího koncepčního rámce – 
regionálního, národního či nadnárodního (Salet a Faludi, 2000). V rámci Evropské unie jsou 
tak uplatňovány snahy o zavedení jednotných metodických pokynů pro tvůrce strategických 
dokumentů, které navrhují metody vhodné pro použití při strategickém plánování, tak aby bylo 
dosaženo efektivnějšího strategického plánování. Nejčastěji je při tvorbě strategických 
dokumentů na všech úrovních využívána analýza SWOT – Maďarsko, National Smart 
Specialisation Strategy, (NIO, 2014), Chorvatsko, Croatian smart specialisation strategy 2016 
– 2020 (MRDEUF, 2016), národní i regionální strategie Finska např. Lapland’s Arctic 
Specialisation Programme (RCL, 2014) + Něměcko a Rakousko. K dalším využívaným 
metodám patří PESTLE analýza (RAKOUSKO), benchmarking, analýzy interního profilu 
schopností, analýza dopadů, analýza nákladů a přínosů, myšlenkové mapy, srovnávací 
analýza či multikriteriální analýza.  

Podle Potůčka (2006) lze v rámci prognostických metod využít metody jako, 
brainstorming, panel expertů, participativní metody a index stavu budoucnosti, které mají 
nejširší uplatnění.  Dále extrapolace trendů, analýza dopadů trendů, analýza megatrendů, 
metoda Delphi, cestovní mapy pro vědu a technologie, modelování rozhodování, scénáře aj., 
které se snaží o zachycení vývojové dynamiky. Potůček (2006) je nazývá procesuální a 
vyžadují spíše kvantitativní přístup. Pro identifikaci struktury pak navrhuje strom významnosti 
a morfologickou analýzu, kolo budoucnosti, křížové interakce, kritické technologie a další 
metody patřící spíše ke kvalitativním metodám. Rentková (2017) se zabývala problematikou 
tvorby strategických dokumentů na odborné úrovni, ve své publikaci se zaměřuje na podporu 
regionálního rozvoje Slovenské republiky. Současně studovali danou záležitost i autoři 
Oprițescu a Beldiman (2017) a zaměřili se na odstranění nebo snížení podstatných 
ekonomických, sociálních a územních rozdílů, které existují mezi vnitřními regiony v 
Rumunsku nebo mezi Rumunskem a dalšími členskými státy Evropské unie.  Kvalitativními a 
kvantitativními metodami, které jsou využívány při tvorbě strategií, se zabývala Fellenhofer 
(2017). Na evropské úrovni se metodami pro podporu rozhodování při tvorbě strategických 
dokumentů zabývá Metodika pro Strategie pro inteligentní specializaci (EC, 2012). Tato 
metodika předkládá návrh postupu při vytváření Národních RIS3 dokumentů (Research and 
Innovation Strategy for Smart Specialisation) v šesti základních krocích. Základem je vždy 
analýza regionálního kontextu a potenciálu, ze které se vychází při stanovení prioritních oborů. 
Není stanovena univerzální jednotná metodika. Je možno využít celé řady metod od čistě 
kvantitativních až po kvalitativní, často se pak využívá kombinace obou přístupů. 

 

V souvislosti s evidentní využitelností národních strategických dokumentů (národních 
strategií) v oblasti strategického plánování a rozhodování se domníváme, že by tyto národní 
strategie měly vykazovat použití specifických rozhodovacích přístupů (metod). Cílem tohoto 
příspěvku je identifikovat a porovnat přístupy pro podporu rozhodování v národních 
strategických dokumentech států V4+2. Vlastní studie se tak zaměřila jak na porovnání 
obsahové stránky národních strategií jako podkladu pro deklaraci dalšího rozvoje, tak na 
identifikaci použitých rozhodovacích přístupů. 

Materiál a metody zpracování  

Národní strategické dokumenty 

V České republice byly vytvořeny pro potřebu regionálního rozvoje na národní úrovni 
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 (MMR ČR, 2013a), Strategický rámec Česká 
republika 2030 (MŽP ČR 2016), Národní dokument k územní dimenzi (NDÚD) (MMR ČR, 
2015) a Strategie rozvojové spolupráce ČR 2018–2030 (MZV ČR, 2017). Pro Maďarsko byl 
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dostupný National Landscape Strategy (2017-2026) (MA, 2016). Slovenská republika má 
obdobně jako ČR vypracovány čtyři strategické dokumenty. Integrovaný regionálny operačný 
program 2014–2020 (IROP) (MPSR SK, 2013) vycházející z Koncepce územního rozvoje 
Slovenska (KURS) 2001, Komunikačná stratégia Operačného programu Integrovaný 
regionálny operačný program 2014–2020 (MPSR SK, 2017), National Strategy for sustainable 
development for the Slovak republic (ME, 2001) a National Regional Development Strategy of 
the Slovak Republic (MTCRD SR, 2012), věnující se analýze hospodářské a sociální situace 
a hodnocení vnitřního potenciálu regionu.  V Polsku jsou vypracovány tři strategické 
dokumenty. National Strategy of Regional Development 2010–2020: Regions, Cities, Rural 
Areas (MRD, 2010) se zabývá zvýšením HDP a úrovně socioekonomického rozvoje na úrovni 
regionů NUTS 3. National spatial development concept 2030 (NSDC 2030) (MRD, 2012) je 
nejvýznamnějším národním strategickým dokumentem, který se věnuje územnímu řízení 
státu. Poslední dokument Wielkopolska 2020, updated development strategy of the 
Wielkopolskie voivodship by 2020 (Wielkopolskie voivodship, 2012) se zaměřuje na finanční 
prostředky investované do výzkumu a vývoje. Pro Bulharsko jsou v otázce regionálního 
rozvoje klíčové dva strategické dokumenty. National Regional Development Strategy (NRDS) 
of the Republic of Bulgaria for the period 2012-2022 (MRDPW, 2012) se zabývá vyhodnocením 
norem charakterizujících kvalitu dosažení cílů a priorit v předmětných rámcích ekonomických, 
sociálních, politických a ekologických podmínek i požadavků. National development 
programme: Bulgaria 2020 (MF, 2016) stanovuje systém ukazatelů, který je vhodný pro 
sledování a hodnocení pokroku této strategie. Rumunsko má zpracovanou svou národní 
strategii s názvem National Sustainable Development Strategy of Romania 2013-2020-2030 
(MESD, 2008), kterou zobrazuje ucelenou vizi budoucnosti Rumunska v následujících dvou 
desetiletích z úhlu udržitelného rozvoje. 

Pro potřeby analýzy byly vybrány následující národní strategie, které jsou dostupné u 
všech států a stejnoměrně se věnují střednědobým strategickým cílům regionálního rozvoje a 
to na základě práce se stejnými nebo obdobnými faktory rozvoje regionu: 

 

• Bulharsko: National Regional Development Strategy (NRDS) of the Republic of 
Bulgaria for the period 2012-2022 (MRDPW, 2012),  

• Česká republika: Strategie regionálního rozvoje ČR 2014–2020 (MMR ČR, 2013b), 

• Slovenská republika: National Regional Development Strategy of the Slovak 
Republic (MTCRD SR, 2012), 

• Rumunsko: National Sustainable Development Strategy of Romania 2013-2020 

• -2030 (MESD, 2008), 

• Maďarsko: National Landscape Strategy (2017-2026) (MA, 2016), 

• Polsko: National Spatial Development Concept 2030 (MRD, 2012). 

 

Analýza dat 

Zpracování národních strategií vycházelo z obsahové analýzy dokumentů, která může 
posloužit jako analytický nástroj i jako metoda sběru dat. Pro potřeby objektivního a 
systematického třídění informací byla zvolena obsahová analýza. Vyvinul ji Bernard Berelson 
ve 40. letech 20. století. Metoda byla původně určena k analýze obsahu masmédií, ale od této 
doby se její využití rozšířilo do společenských věd i do humanitních oborů (Hanzl, 2012). Ve 
své podstatě pomáhá třídit větší množství dat systematickou prací s daty na základě výběru 
jednotek kódování případně i volby způsobu vytváření kategorií a kódovacích zkratek 
(Divišová, 2017). Jako základní kontextová jednotka byl zvolen národní strategický dokument 
se střednědobým výhledem. Klíčovou aplikací metody obsahové analýzy bylo kódování, při 
kterém se obsahová informace transformovala pro potřeby standardizace zápisu. Kódování 
všech dokumentů bylo prováděno jednou vyškolenou osobou. Vlastní kódování zahrnovalo jak 
otevřené, axiální tak i selektivní kódování. Během otevřeného kódování byly navrženy 
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významové kategorie a jejich jednotky, které byly následným axiálním kódováním vhodně 
upraveny či sjednoceny a to na základě kauzality vyhodnocovaných informací. Selektivním 
kódováním byly v závěru identifikovány klíčové kategorie a jednotky, které vstupovaly do 
závěrečné fáze vyhodnocení. 

Výsledky 

Jako výsledek obsahové analýzy národních strategických dokumentů uvádíme obsahový 
rámec těchto dokumentů (Tab. 1), který selektivně prezentuje pouze ty kategorie, které jsou 
vhodné k identifikaci rozhodovacích přístupů. Právě z těchto důvodů byly při selektivním 
kódování vyřazeny kategorie týkající se zdrojů financování, návaznosti na regionální politiku 
apod., i když je správná logická úvaha, že tvorba cílů strategie je definována právě regionální 
politikou. V tomto případě by se jednalo o nežádoucí zdvojení obsahu informací. 

Tab. 1: Obsahový rámec národních strategických dokumentů 

Kategorie Jednotka Popis 

Zaměření Uskutečňování stanovených 
záměrů 

Oblast, ke které směřuje naplnění 
stanovených rozvojových záměrů. 

Specifikace rozvoje regionů Procesy probíhající uvnitř regionů za 
účelem rozvoje ekonomické, sociální a 
environmentální oblasti. 

Zpracování Zapojení subjektů do 
zpracování národní koncepce 

Způsob, jakým strategický dokument 
vznikal, zapojení externích subjektů. 

Podpora 
rozhodování 

Kvantitativní Popis řešené problematiky pomocí 
numerických proměnných. 

Kvalitativní Techniky založené na interpretaci 
pohledů (tvorba holistického obrazu) 
subjektů na řešenou problematiku. 

Faktory rozvoje Konkrétní indikátor rozvoje Ukazatelé, kterými se popisuje míra 
naplnění stanovených cílů. 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Primární cíl všech národních strategických dokumentů se zaměřuje na vytvoření 
konkurenceschopné znalostní ekonomiky generující potřebná pracovní místa a podporující 
územní soudržnost. V tomto ohledu vycházejí dokumenty ze stejného základu, jehož shoda je 
pro zařazení do hodnocení klíčová. Tematické zaměření akcentuje podobná témata a 
s ohledem na potenciál území významně vyzdvihuje odlišné cíle strategií. Zatímco Česká 
republika, Slovensko, Polsko a Bulharsko zmiňují mimo jiné potřebný rozvoj dopravní 
infrastruktury, Maďarsko a Rumunsko považují jako klíčovou také zemědělskou produkci a 
udržitelné využívání půdy.  

V zapojování externích subjektů do zpracování strategií jsou státy v zásadě jednotné. 
Protože se jedná o národní dokumenty, většina potřebných otázek je vydiskutována v dílčích 
tematických dokumentech, které jsou zpracovávány zejména interními zaměstnanci na 
základě předchozích otevřených jednání a diskuzí. Pouze Rumunsko zmiňuje význam 
konzultací a veřejných debat tak s vědeckými radami pod záštitou Rumunské akademie a 
Slovensko informuje o participaci externího zpracovatele.  

Ukazatele byly do strategických dokumentů vybrány tak, aby se téměř plně překrývaly s 
ukazateli používanými ve strategii Evropa 2020. Jde tedy zejména o makroekonomické a 
demografické indikátory, které popisují stávající stav a změnu, které chce strategie dosáhnout. 
Každý ze států ovšem používá vybrané ukazatele, kromě deskripce, k jinému účelu. Česká 
republika s využitím 4-5 ukazatelů definuje hospodářsky problémové (odhad výkonnosti 
ekonomiky, počet nezaměstnaných osob, hodnota dluhu, dávky v hmotné nouzi, saldo 
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migrace) a sociálně znevýhodněné regiony (dlouhodobá míra nezaměstnanosti, průměrný 
počet dávek v hmotné nouzi, orientační odhad celkového počtu romských obyvatel, počet obcí 
s Pověřeným obecním úřadem (POÚ) v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností 
(SO ORP) s výskytem sociálně vyloučené lokality), které vymezuje na základě SO ORP. 
Bulharsko naopak pro srovnání svých regionů volí daleko větší prostorovou jednotku. Odlišné 
regionální koncepty se objevují také v ostatních strategiích. V tomto směru lze potvrdit, že 
jednotlivé národní strategie pracující v různém detailu a různých měřítcích se statistickými 
ukazateli, i když primárně v deskriptivní rovině. 

Z pohledu využívání kvantitativních metod a technik pro podporu rozhodování lze 
vyzdvihnout zejména strategický dokument České republiky, který jako jediný disponuje 
výsledky i algoritmy výpočtu. Ve strategii je využito multikriteriálního hodnocení, konkrétně je 
použita metoda vážené lineární kombinace. Vstupní data ukazatelů jsou v případě vymezení 
hospodářsky slabých regionů standardizována normováním k hodnotám celé České republiky, 
následně vynásobena vahami ukazatelů a sečtena. Poněkud nesrozumitelně je ovšem popsán 
algoritmus výpočtu sociálně znevýhodněných oblastí, kdy se normování dat týká pouze dvou 
ukazatelů a kdy jsou neúplně přiřazeny také váhy ukazatelů. Společně je pak napříč 
jednotlivými strategiemi mimo Rumunska a Polska využito tvorby kompozitních indikátorů, př. 
index regionální konkurenceschopnosti (Česko), index rozvoje regionů (Bulharsko), index 
vitality a senility (Slovensko), index přírodního kapitálu (Maďarsko). Implementace 
kvantitativních rozhodovacích přístupů je tedy omezen pouze na popis stěžejních ukazatelů a 
odkaz na dílčí výstupy, které strategie napojují na existující studie. Spíše se tak lze potkat 
spíše s kvalitativními přístupy. Mezi nejčastěji používané patří ve strategiích analýza SWOT, 
která je odborníky vykládána jako analyticko-syntetický přístup ke kvantitativně i kvalitativně 
založeným datům a jako klíčová metoda strategické analýzy. V dokumentech se objevuje 
víceodvětvová analýza SWOT s řadou odvětví omezených na několik hlavních témat. Počet 
prvků jednotlivých polí v tabulce analýzy SWOT byl omezen na ty nejdůležitější, což znamená, 
že například nebyly identifikovány všechny silné stránky, ale pouze ty, které mají strategický 
význam. Negativem zůstává chybějící vysvětlující popis k tabelárně uspořádaným údajům. 
Obdobně je na tom také využití analýzy PESTLE. Významné místo má ve strategiích také 
geovizualizace hodnocených ukazatelů formou tematických mapových výstupů nebo jejich 
kombinace pro potřeby zobrazení typologií území (př. Česko, Polsko). Z provedené analýzy 
také vyplývá, že rozhodovací proces bývá ve strategiích pojímán výhradně z politického 
hlediska, a to jako akt, kdy vlády jednotlivých národů rozhodují nad strategickými cíli. 

Shrnutí 

Národní strategické dokumenty států V4+2 představují v rámci jednotlivých států nejvyšší 
strategický dokument popisující jejich směřování. Na základě posouzení jejich struktury je 
zřejmá shoda jak s nadnárodními dokumenty zpracovávanými Evropskou komisí či vydanými 
pro potřeby posílení společné spolupráce na úrovni V4+2. Pro všechny státy V4+2 existují dva 
sjednocující strategické dokumenty. Společný dokument územního rozvoje států V4+2 (MMR 
ČR/ÚÚR ČR, 2010), neboli Společný dokument byl zpracován jako podklad pro aktualizaci 
národních dokumentů územního rozvoje zúčastněných zemí a je určitou snahou o společný 
záměr a pohled na územní rozvoj států V4+2. Dokument se zabývá nejvýznamnějšími 
sídelními oblastmi, které se vyznačují jak vysokou koncentrací obyvatelstva, tak zvýšenou 
dynamičností socioekonomických aktivit, a dopravními sítěmi, které hrají zásadní roli pro 
utváření vazeb a k efektivnějšímu využití územních zdrojů včetně rozvojového potenciálu 
formou polycentrického územního rozvoje. Společná strategie územního rozvoje států V4+2, 
neboli Společná strategie (ÚÚR ČCR, 2014) vychází z výše zmíněného Společného 
dokumentu a zaměřuje se na koordinaci řešení problémů společného územního rozvoje a na 
podporu územní soudržnosti v Evropě. Společná strategie je určena především pro oblasti 
územního plánování a regionálního rozvoje, zaměřené na plánování, přípravu a provádění 
změn v území, jejichž cílem je jeho vybavení potřebnými službami obecného zájmu. 

Tematicky jsou tedy národní strategie zakotveny s cílem synergie evropského prostoru 
V4+2, použitými přístupy k implementaci rozhodovacích přístupů se však odlišují. Z pohledu 
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vrcholného národního dokumentu je logická absence detailních analytických částí a spíše 
převaha propojení se souvisejícími strategickými dokumenty, které by danou analýzu měly 
obsahovat. Ne vždy tomu ovšem je. Na druhou stranu národní strategie dokládají jisté 
směřování vývoje na základě předchozích hlubších analýz statistických ukazatelů a minimálně 
náznak používání kvantitativních rozhodovacích metod by měl být patrný. V tomto případě 
největší aplikaci rozhodovacích technik prokázala národní strategie České republiky 
implementující multikriteriální rozhodování. Ostatní národní dokumenty spíše předkládají 
strategické cíle a zdůrazňují význam strategického rozhodování ovšem již bez detailnější 
implementace technik do popisovaných cílů rozvoje. Z pohledu použití rozhodovacích technik 
dominuje zejména využití kompozitních indikátorů a kvalitativních přístupů. S ohledem na 
časté odkazování použitých zdrojů dat mimo vlastní text strategie se jako smysluplné jeví 
rozšířit výzkum o na analýzu tematicky souvisejících dokumentů, který by mohly potvrdit nebo 
vyvrátit domněnku o využívání zejména kvantitativních rozhodovacích metod. 

 

Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu IGA FRRMS Mendelově univerzitě v Brně č. 2019/015 
Rozhodovací metody v plánovacích dokumentech. 
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Důvěra v bezpečnostní a ústavní instituce ČR u seniorů z 
Jihomoravského kraje40 

Trust in the security and constitutional institutions in the 
Czech Republic in senior population from the South 

Moravian region 

Josef Smolík 

Abstrakt:  
Tento příspěvek představí výsledky dotazníkového šetření u populace seniorů (60+) z 
listopadu a prosince 2018, které se týkalo vybraných bezpečnostních a ústavních institucí. V 
příspěvku budou stručně představeny jednotlivé instituce (Policie ČR, Hasičský záchranný 
sbor, GIBS atd.), na které se zaměřovalo dotazníkové šetření. Základní výzkumnou otázkou 
tedy je: Kterým institucím věří současná seniorská populace v Jihomoravském kraji?  Výsledky 
dotazníkového šetření budou konfrontovány s podobnými výzkumy. 

 
 

Klíčová slova: 
Senioři, bezpečnostní instituce, ústavní instituce, dotazníkové šetření, důvěra 

 
Abstract:  
This paper presents the results of a questionnaire survey of the elderly population (60+ years) 
from November and December 2018, which concerned selected security and constitutional 
institutions. The paper will briefly introduce individual institutions (Police of the Czech Republic, 
Fire Brigade, GIBS, etc.) which were part of the questionnaire survey. The basic research 
question therefore is: Which institutions is the current senior population in the South Moravian 
Region given trust to? The results of the questionnaire survey will be confronted with similar 
research. 

 
Key words: 
Seniors, security institutions, constitutional institutions, survey, trust 

 
Úvod 
Důvěra v bezpečnostní a ústavní instituce tvoří nedílnou součást výzkumů veřejného mínění 
nejenom v České republice (srov. Kunštát 2002, 2003; Chludilová 2003; Horáková 2003). 
Obecně lze konstatovat, že „o postkomunistických společnostech můžeme mluvit spíše jako o 
společnostech nedůvěřivých či společnostech s nízkou mírou důvěry, a to jak na rovině 
politických institucí, tak na rovině sociální důvěry“ (Sedláčková 2012: 171). 

Jednotlivé instituce jsou diskutovány i z hlediska společenské užitečnosti či subjektivně 
vnímané zbytečnosti. Postoje vůči těmto institucím odrážejí i úroveň sociální kohezivity 
konkrétní společnosti. Téma vztahu k bezpečnostním orgánům patří do oblasti 
kriminologických šetření, stejně jako do oblasti regionálního rozvoje, případně veřejné správy.   

Stejně tak se často řeší i polarizace české společnosti, kdy se významným kritériem stává věk. 
V předvolebním i povolebním období často v médiích zaznívají argumenty, že věk má vliv na 
preferovanou volbu, případně je věk podstatným faktorem pro zastávané postoje, stanoviska 
a chování. I proto se tento příspěvek zaměří na vnímání bezpečnostních a ústavních institucí 

 
40 Vznik tohoto textu byl podpořen grantem IP-B Mendelovy univerzity v Brně s názvem Implementace kurzu 

Kriminologie na FRRMS Mendelu (IN3190471). Text vychází z přednášky, která zazněla dne 21. ledna 2019 v rámci 
konference VII. kriminologické dny v Ústí nad Labem na Fakultě sociálně ekonomické na Univerzitě J. E. Purkyně.  
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z pohledu seniorské populace (60+)41 . Analyzována budou data z dotazníkového šetření, 
jehož sběr dat se odehrál v listopadu a prosinci roku 2018 v Jihomoravském kraji. 

 
 

Senioři a jejich pohled na bezpečnostní a ústavní instituce 
Ze sociálních analýz změn preferencí a postojů v průběhu života jedince vyplývá, že věk má 
významný vliv na hodnotové orientace (postoje, názory, preference atp.) (Pospíšilová, 
Krulichová a kol. 2018: 28). Z perspektivy životního cyklu je patrné, že s rostoucím věkem lidé 
více zdůrazňují roli konzervativních hodnot a již méně preferují samostatnost, stimulaci a 
požitkářství (Pospíšilová, Krulichová a kol. 2018: 29). 

Současná seniorská generace zažila významnou změnu politického režimu v roce 1989, 
přičemž se jednotlivé bezpečnostní a ústavní instituce buď radikálně transformovaly, případně 
vznikly či zanikly. I proto jsou často senioři některými médii nesprávně označováni za 
konzervativní, zpátečnickou skupinu, která stále „vzpomíná na zlaté časy“ minulého režimu.  

To je v mnoha případech umocňováno i selektivně vybranými příklady, kdy se do ústavních 
pozic dostávají i představitelé minulého režimu, případně představitelé bezpečnostních složek 
socialistického Československa (srov. Sak, Kolesárová 2012: 39). Na druhou stranu u části 
seniorů přetrvává nedůvěra či obezřetnost vůči státním institucím a jejich představitelům.  

V současnosti je senior stereotypně vnímám jako někdo, kdo pobírá starobní důchod (od této 
dávky je odvozen i nepřesný název „důchodci“), sleduje ve větší míře televizní programy, 
nakupuje zboží v supermarketech na základě doporučení z akčních letáků či konzumuje velké 
množství léčiv. Stejně tak jsou senioři mediálně konstruováni jako voliči konkrétních politiků, 
či politických stran, případně jako zastánci určitých politických preferencí, ideologií atp. (srov. 
Smolík, Čeněk 2018: 53-63). Na základě stereotypních pohledů na seniory může vznikat i 
mezigenerační napětí (Sak, Kolesárová 2012: 20). 

Populace seniorů bývá vnímána jako zdánlivě homogenní, představuje však značně 
různorodou skupinu. Jednotliví senioři se liší životním stylem, rodinným zázemím, 
ekonomickými podmínkami, zdravotním stavem, vzděláním, životními a pracovními 
zkušenostmi, zájmy a obecně hodnotovým systémem (Gabrielová 2018: 103-127).  

Obecně jsou senioři vnímáni jako osoby s životními zkušenostmi, s nadhledem na 
společenské a politické dění, přičemž jsou zároveň kritičtí a dovedou analyzovat krizové 
společenské situace (srov. Sak, Kolesárová 2012: 21).  

Tyto životní zkušenosti se (nejenom) u seniorů mohou projevit i v oblasti důvěry či nedůvěry 
vůči institucím. Zkušenost s fungováním institucí vede občany buď ke spokojenosti, či 
nespokojenosti, kterou vyjadřují svou důvěrou či nedůvěrou vůči nim. Dlouhodobá 
nespokojenost se přitom může odrazit nejen v nedůvěře a zpochybnění existence jednotlivých 
demokratických institucí, ale může ovlivnit i vnímání oprávněnosti demokratického systému 
jako takového, tedy jeho legitimitu (Sedláčková 2012: 155).  

Pohledy seniorů na bezpečnostní a ústavní instituce může vycházet také z mediálních zpráv, 
které jsou o těchto institucích selektivně prezentovány médii. Do jisté míry vnímání těchto 
institucí (především ústavních) je ovlivňováno sociální a ekonomickou situací seniorů, 
případně i jejich životním stylem. Do jisté míry postoje vůči bezpečnostním a ústavním 
institucím jsou u seniorské populace ovlivněny obecně zvýšenou mírou nedůvěry, konkrétně 
například v soudy či policii.  

Obecně lze konstatovat, že „u mnoha občanů se základní demokratické instituce (parlament, 
politické strany, armáda, atd.) netěší příliš velké důvěře“ (Sedláčková 2012: 131). 

Rovněž lze vysledovat i neobeznámenost veřejnosti s některými bezpečnostními a ústavními 
institucemi. Především ústavní instituce jsou v mnoha případech diskreditovány konkrétními 

 
41 V České republice je označení senior používáno pro občany starší 60 let (což je v ČR přibližně 20 % 

populace). Zajímavá je i definice slovníků a encyklopedií, kdy je senior vnímán jako „starší nebo nejstarší člen 
nějakého společenství, shromáždění apod., který zpravidla požívá zvláštní úcty nebo práv“ (Smolík 2011: 95).  
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politiky, kteří konkrétní instituci reprezentují. Následující část se zaměří na představení 
sociologické sondy u seniorů v Jihomoravském kraji. 

 

Cíl 

Výzkumy veřejného mínění, které se zaměřují na jednotlivé instituce v České republice, jsou 
poměrně běžné, stejně jako mezinárodní srovnávací výzkumy. V českém prostředí se tématu 
důvěry k ústavním institucím dlouhodobě zabývá Centrum pro výzkum veřejného mínění 
(CVVM), které realizuje sociologická šetření v podobě kvótního výběru u populace 15+. Data 
se týkají mj. vztahu k demokracii, k Evropské unii a k jednotlivým ústavním institucím. 

Cílem tohoto šetření je zjistit postoje vůči bezpečnostním a ústavním institucím z pohledu 
seniorské populace Jihomoravského kraje. Jaké instituce senioři oceňují a preferují? Jaké 
instituce naopak odmítají a de facto považují za zbytečné?  

 

Metodika 
Pro sběr dat byla použita technika dotazníku s Likertovými škálami, které se týkaly jednotlivých 
bezpečnostních a ústavních institucí. Dotazník se pokusil zachytit důvěru, tj. postoj 
k institucím, u seniorské populace Jihomoravského kraje (Gřivna, Scheinost, Zoubková a kol. 
2012: 207). 

Pro přehlednost a stručnost dotazník pracoval pouze s kategoriemi pohlaví a věku. Likertovy 
škály byly tvořeny škálovými položkami s konkrétními bezpečnostními a ústavními institucemi, 
přičemž hodnocení bylo pětibodové (1 – nejlepší až 5 – nejhorší, 0 znamenala možnost nevím, 
nedokáži posoudit).   

Sběr dat byl realizován v listopadu a prosinci 2018 u populace seniorů (60+) v Jihomoravském 
kraji. Dotazník se týkal těchto konkrétních bezpečnostních a ústavních institucí: Policie ČR, 
Obecní/městské policie, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR, Hasičského záchranného 
sboru, Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), Bezpečnostní informační služby 
(BIS), Soudů, Prezidenta ČR, Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR. Základní 
výzkumnou otázkou tedy je: Kterým bezpečnostním a ústavním institucím věří současná 
seniorská populace v Jihomoravském kraji?   

 

Výsledky šetření 
Z celkového počtu bylo 151 seniorů 90 žen a 61 mužů.  Věkový profil vzorku se pohyboval 
mezi 60 a 88 lety, průměrný věk byl 70 let. Výzkumný soubor byl vybrán nahodile, přičemž 
podmínkou bylo bydliště v Jihomoravském kraji. Bylo sesbíráno celkem 151 kompletně 
vyplněných dotazníků. Přesná výsledky jsou shrnuty v tab. č. 1. 
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Tab. č. 1: Důvěra v bezpečnostní a ústavní instituce 

INSTITUCE INDEX DŮVĚRY 

(průměr) 

Nezodpovězeno  

(hodnocení 0) 

 

Policie ČR 2,37 5 

Obecní/městská policie 2,72 11 

Celní správa ČR 2,42 60 

Vězeňská služba ČR 2,36 67 

Hasičský záchranný sbor ČR 1,32 5 

GIBS 2,77 64 

BIS 2,74 57 

Soudy 3,28 10 

Prezident ČR 2,95 4 

Poslanecká sněmovna 3,51 4 

Senát 3,28 5 

Zdroj: vlastní zpracování 

 
Z hlediska důvěry v bezpečnostní a ústavní instituce je zřetelně vidět, že 
k nejdůvěryhodnějším institucím patří Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR). To potvrzuje i 
minimální odpověď respondentů (N=5), kteří nedokázali HZS ohodnotit. Na tomto místě je 
vhodné konstatovat, že HZS je poměrně respektovaná složka Integrovaného záchranného 
systému (IZS), která je kladně prezentována i masovými médii. 

Nejhůře hodnocenou institucí z hlediska zkoumaných respondentů se ukázala Poslanecká 
sněmovna ČR s průměrným hodnocením 3,51. Ve výzkumech veřejného mínění Poslanecké 
sněmovně ČR důvěřuje přibližně 26 – 36 % (srov. Kunštát 2002; Kunštát 2003; Horáková 
2005; Červenka 2018). I tento index důvěry není překvapující. Práce politiků a jejich sociální 
status je v ČR hodnocen poměrně kriticky. 

Značně negativně jsou hodnoceny i soudy v České republice a Senát ČR (shodně průměr 
3,28). U soudů zřejmě sehrává role vymahatelnosti práva, prodlevy při soudních jednáních a 
celková nedůvěra občanů obecně vůči soudnictví (k tomu srov. Sedláčková 2012: 190-191). 
Významná je také hodnota rovného přístup soudů ke všem občanům (Pospíšilová, Krulichová 
a kol. 2018: 119).  

Velmi nízkou důvěru v horní komoru parlamentu, tj. v Senát ČR, je možné spatřovat již od 
počátku jeho vzniku, kdy se část občanů neztotožnila s myšlenkou „pojistky demokracie“, 
přičemž Senát ČR získal nálepku nákladné a nadbytečné instituce, resp. „trafiky pro vysloužilé 
politiky z Poslanecké sněmovny“ (Sedláčková 2012: 192). Ze sociologických šetření CVVM 
vyplývá, že Senát ČR získává vyšší důvěru, než tomu bylo v minulosti (srov. Kunštát 2002, 
2003; Horáková 2004a, 2004b, 2004c; Horáková 2005; Červenka 2017, 2018a 2018b). Důvěra 
v tuto instituci na základě sociologického šetření CVVM se v dubnu 2018 pohybovala přibližně 
na úrovni 31 % (Červenka 2018b). 

Poměrně překvapující se může zdát i vysoká míra důvěry v Policii ČR. Tento pozitivní obraz 
může souviset s tím, že se Policie ČR neprofiluje pouze jako represivní orgán, ale pomocí 
preventivních aktivit (např. i se seniory) se snaží obhajovat a vysvětlovat svoji činnost 
(Sedláčková 2012: 189).  

Přes mediální stereotypní obraz na seniorskou populaci, která je často označována jako 
obhájce prezidentské instituce (a konkrétní podpoře při přímé volbě prezidenta Miloše 
Zemana), je hodnocení poměrně kritické (průměr 2,95). To je v rozporu s jinými sociologickými 
šetřeními a výzkumy veřejného mínění, kde je často zmiňována integrující a koordinační role 
prezidenta (srov. Sedláčková 2012: 31). Obecně však je zkoumaná seniorská populace vůči 
politickým institucím značně kritická a nedůvěřivá.  

Část bezpečnostních a ústavních institucí nebyla respondenty hodnocena (hodnoceno 0 – 
nedokáži posoudit, odpovědět). Důvodem může být nízká informovanost o těchto institucích, 
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o jejich konkrétní činnosti atp. Jednalo se především Vězeňskou službu ČR, Celní správu ČR, 
BIS a GIBS. O činnosti těchto institucí pravděpodobně senioři nemají jasnou představu, 
nesledují jejich aktivity, případně se s nimi „nesetkali“ (např. v médiích). 

 

Diskuse 
Přestože jsou výše uvedená zjištění inspirativní a poukazují na poměrně zajímavé tendence, 
je nutné konstatovat, že se jednalo pouze o sociologickou sondu, která byla limitována 
především nízkým počtem respondentů.  

Zjištění však vykazují především vysokou důvěru v Hasičský záchranný sbor ČR či Policii ČR 
(základní složky Integrovaného záchranného systému ČR). Na druhou stranu je jasná averze 
vůči ústavním institucím, především k Poslanecké sněmovně, Senátu ČR a k soudnímu 
systému. U některých bezpečnostních institucí senioři zřejmě nemají dostatečné informace. 
Zajímavé zjištění může být i větší důvěra v Policii ČR než v městskou/obecní policii.  

 
 

Závěr 
Tento stručný příspěvek představil sociologickou sondu mezi seniory (60+) žijící 
v Jihomoravském kraji. S ohledem na limitovanost výzkumného vzorku, který 151 osob je 
velice obtížné vyvozovat nějaké generalizující závěry, nicméně důvěra v Hasičský záchranný 
sbor ČR je celkem prokazatelná, stejně jako nedůvěra vůči politickým institucím, tj. Poslanecké 
sněmovně ČR, Senátu ČR a instituci prezidenta. Nízká informovat se týkala především 
Vězeňské služby ČR, Celní správy ČR, BIS a GIBS. 
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Kubánský politický režim po odchodu Fidela Castra 

Cuban political regime after Fidel Castro 

Josef Smolík, Lucie Pokorná 

Abstrakt:  
Tento příspěvek se zaměří na analýzu kubánského politického režimu poté, co Fidel Castro 
opustil post hlavy státu a předal ji svému bratrovi Raúlovi Castrovi, kterého později nahradil 
současný kubánský prezident Miguel Díaz-Canel. Cílem práce je analyzovat změny 
kubánského systému u třech vybraných oblastí. První oblastí je problematika lidských práv, 
jejichž nedostatečné uplatňování je v mezinárodní politice Kubě poměrně často vytýkáno. 
Druhou oblastí, kde jsou sledovány změny kubánského politického režimu je oblast 
mezinárodních vztahů. Text se zaměřuje především na vývoj vztahů ke Spojeným státům 
americkým a České republice. Třetí oblastí je kubánský hospodářský vývoj, který se dostává 
do problémů především v souvislosti s dodávkami strategických surovin a zhoršující se situaci 
v oblasti zemědělské produkce. Práce má deskriptivně-analytický charakter, přičemž se 
zaměřuje na zachycení vybraných aspektů vývoje politického kubánského režimu. 

 

Klíčová slova: 
Kuba, lidská práva, mezinárodní vztahy, USA, Fidel Castro 
 
Abstract:  
This paper will focus on the analysis of the Cuban political regime after Fidel Castro left the 
post of head of state and handed it over to his brother Raúl Castro, who was later replaced by 
current Cuban President Miguel Díaz-Canel. The aim of this paper is to analyze changes of 
the Cuban system in three selected areas. The first oneis the human rights issue as Cuba is 
relatively often criticized for their under-implementation in international politics. The second 
area where changes in the Cuban political regime are monitored is the area of international 
relations. The text focuses mainly on the development of relations with the United States of 
America and the Czech Republic. The third area is the Cuban economic development which 
is facing problems especially in connection with the strategic resources supplies and the 
deteriorating situation in agricultural production. The work has a descriptive-analytical 
character, focusing on capturing selected aspects of the development of the Cuban political 
regime. 
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Úvod 
Kuba je ostrovní stát v Karibském moři s rozlohou 109 884 km2 (UNdata 2019) a populací 11 
484 636 obyvatel (viz World Bank 2019). Z hlediska své geografické polohy a historie se jedná 
o významný ostrovní stát. Kuba je zároveň významným hráčem na mezinárodní politické 
scéně, což samozřejmě neplatilo pouze pro druhou polovinu 20. století. 

Část autorů kubánský režim hodnotí jako rovnostářský s dobrými sociálními službami, ale se 
stagnující ekonomikou a s nízkými příjmy (Collier 2009: 28). O Kubě se také diskutuje 
z hlediska vládnoucího politického režimu, který je mnohými analytiky označován jako post-
totalitní či autoritářský (viz Centeno 2017; Dvořáková a Kunc 1994). 

Politika, která byla výrazně ovlivněna vnitrostátním konfliktem (guerillovým Hnutím 26. 
července) je nedílnou součástí života na Kubě, což se projevuje v mnoha oblastech 
socializace a edukace (srov. Memorial de la Denuncia 2019; Hrabálek 2019). Již v šesti letech 
jsou děti vázány slibem, že se stanou mladými komunistickými pionýry. Obrovské billboardy 
po celé zemi fungují jako prostředky vládní propagandy, které hlásají hesla jako „Socialismo o 
muerte!“ (Socialismus, nebo smrt!) a „Viva la Revolución!“ (Ať žije revoluce!). Portréty Che 
Guevary, mučedníka revoluce, která proběhla v šedesátých letech, a Fidela Castra42, jsou 
vylepeny na zdech obchodů, institucí i bytových domů (srov. Mawer 2004). 

 Přesto v posledních letech na Kubě probíhají dynamické změny, které zahrnují i pokusy o 
postupnou demokratizaci43 a liberalizaci44. Během několika let se Kuba výrazně změnila – 
politicky, hospodářsky, sociálně atd. Jednotlivé trendy je možné zachytit mj. v souvislosti 
s předáváním vrcholné politické moci ve státě. 

Kuba se snaží aktivně vystupovat i v oblasti spolupráce v rámci zemí Latinské Ameriky. 
Příkladem může být kubánské začlenění do Latinskoamerického integračního sdružení v roce 
1998 (viz Cihelková a kol. 2007: 160). 

V roce 2008 politický vůdce Fidel Castro rezignoval, a po téměř padesáti letech převzal moc 
jeho bratr Raúl Castro, který odmítl opustit vizi svého bratra o socialistickém ostrově.  

Po šedesáti letech vláda Castrů skočila a do čela Kuby byl zvolen nový prezident Miguel Díaz-
Canel. Část odborníků konstatovala v této souvislosti, že tato změna vyvolá další pozitivní 
kroky v kubánské politice. Druhá část expertů však konstatovala, že se nedají žádné větší 
změny (či přímo demokratizace režimu) očekávat. 

V současné době je kubánská politická scéna na rozcestí svých nejnovějších dějin. Je otázkou, 
zda bude pokračovat v socialistické ideologii 45  (někteří autoři tuto variantu komunismu 
označují jako „castrismus“ 46 ) nebo se bude transformovat na demokratický stát s tržním 
hospodářstvím a otevřenou ekonomikou. Po smrti Fidela Castra (26. 11. 2016) a s odchodem 

 
42 Fidel Castro je příkladem tzv. heroického politického vůdce. Heroický vůdce slouží především jako ideál a 

zároveň jako symbol. Za heroického vůdce „mluví jeho činy“ (viz Lukas, Smolík 2008: 85). 
43  Demokratizaci lze vnímat jako druh přechodu – tranzice - a ve své podstatě se jedná o komplexní, 

dlouhodobý a dynamický proces s otevřeným koncem, přičemž výstup nemusí nutně znamenat dosažení 
konsolidované demokracie. Demokratizaci je možné označit za konsolidovanou, pokud není permanentně 
narušovaná vnitřní celistvost státu a pokud neexistuje permanentní tlak ze strany externích či interních aktérů na 
zavedení nedemokratického politického režimu. Zároveň je potřebné, aby většina veřejnosti vnímala demokracii 
jako nejlepší z možných způsobů vládnutí a uspořádání společnosti, kde jsou uplatňované pouze demokratické 
mechanismy (viz Bzdilová 2015: 61). 

44 Liberalizace je samostatná etapa procesu přechodu k demokracii. Liberalizace je výsledkem interakce mezi 
štěpením autoritářského režimu a autonomními organizacemi občanské společnosti (srov. Dvořáková a Kunc 1994: 
82-85). 

45 Pojem „ideologie“ zahrnuje všechny teoretické formulace, které údajně vysvětlují podstatu a fungování 
světa a lidí v něm. Ideologie se liší co do obsahu a záměru, ale všechny se domnívají, že odkrývají poučné a 
přesvědčivé „pohledy na svět“. Ideologie jsou ve skutečnosti velmi složité artefakty. Jedná se o soubor vzájemně 
propojených a více méně koherentních ideologií. Nejznámější z moderních ideologií (včetně komunismu) 
zdůrazňují absolutní hodnotu pravd, které šíří (viz Gregor 2015: 23; srov. Heywood 1994: 112-122). 

46 Castrismus je definován jako karibská varianta marxismu-leninismu, která je založena na výrazné podpoře 
rolnické guerilly (blíže viz Gregor 2015: 301-303). 
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Raúla Castra, nastoupil do vedení státu Miguel Díaz-Canela. Kuba se ocital v nové době, 
kterou lze označit jako „pocastrovskou“ (srov. Gratius 2016). 

Kubánská vláda se tradičně opírá o Komunistickou stranu (PCC) a její masové organizace 
(pracující, ženy a mládež) jakožto svůj zdroj moci. Tato strategie však nebere ohled na nové 
síly, které se vynořují v kubánské společnosti a mohly by rozšířit zdroje podpory 
hospodářským reformám. Rostoucí soukromý sektor by se mohl dostat do konfliktu 
s některými státními podniky, avšak pokud bude vhodně podporována, mohl by se z ní stát 
důležitý pilíř hospodářských reforem (Feinberg 2018: 19). V současnosti se na Kubě také 
objevují diskuse o moderním managementu či prvcích firemní kultury (srov. Morales 2019). 

Tento příspěvek se zaměří především na vybrané aspekty vývoje současné Kuby. Stěžejní 
pasáže se budou týkat především lidských práv a mezinárodních vztahů. Z toho důvodu bude 
popsán především vztah mezi Kubou a Spojenými státy americkými (dále jen USA). Popsán 
bude také vztahy Kuby a České republiky (dále ČR), které se diametrálně změnily po roce 
1989. 

Vztahy obou zemí byly po mnoho let nadstandardní především kvůli společné komunistické 
ideologii, která byla realizována v obou zemích. Po pádu a následnému rozkladu Sovětského 
svazu socialistických republik (SSSR) došlo k velké změně. Z velmi příznivých vztahů se 
Česká republika postupně stala na mnoho let velkým kritikem Kuby, především v oblasti 
nedodržování lidských práv a obecně politického vývoje Kuby. ČR také zaznamenává mnoho 
žádostí o azyl, přičemž určité části Kubánců byl politický azyl poskytnut. V současné době se 
obě země snaží znovu navázat obchodní vztahy především v oblasti zemědělství, agrárního 
obchodu či strojírenství. 

 

Cíl 

Cílem textu je analyzovat vývoj kubánského politického režimu a zachytit vybrané změny, které 
na Kubě nastaly po odchodu Fidela Castra z funkce. Text se zaměří na změny, které 
chronologicky nastaly při změně vrcholných kubánských politiků (Fidel Castro – Raúl Castro – 
Miguel Díaz-Canel).  

 

 

Metodika 
Tato práce má deskriptivně-analytický charakter. Pro zpracování byla použita metoda sběru 
sekundárních dat a informací. Text práce vychází z dostupných zdrojů a literatury od domácích 
i zahraničních autorů zabývajících se touto tématikou.47 Cílem práce je zachytit vývoj a změny, 
které nastaly po odchodu Fidela Castra z politických funkcí.  

Text má charakter jednopřípadové studie, která se zaměřuje na detailní analýzu zvoleného 
časového období konkrétního státu. Cílem takového studie je poskytnout porozumění nebo 
příčinné vysvětlení vybraného případu. Musí zohledňovat celkový kontext události či objektu 
(sociální, politický, historický), fenoménu či děje a musí zároveň poskytnout komplexní obrázek 
– musí být zahrnuto co největší množství proměnných. Jednopřípadová studie má za úkol co 
nejvěrněji zachytit tuto mnohotvárnost prostřednictvím detailní analýzy jasně definovaného a 
ohraničeného subjektu, fenoménu, procesu či situace. Případová studie představuje stále 
svébytnější, metodologicky zakotvený a uznávaný přístup ke studiu (mezinárodní) politiky. Ve 
srovnání s kvantitativními metodologiemi nabízí případová studie jedinečné expertní 
porozumění danému případu i jeho instrumentální využití pro další, teoretické účely (Drulák a 
kol. 2008).  

Doplňkovou metodou bylo i pozorování realizované v červenci 2019 (viz Smolík 2019). Toto 
nestandardizované pozorování sledovalo elementární jevy kubánské společnosti (např. 
dostupnost produktů v obchodních centrech, ceny a dostupnost benzínu a nafty, ne/možnost 
využívat internetového připojení atp.). Nutno podotknout, že se jednalo o typ skrytého a 

 
47 Kuba je specifická i tím, že primární data, která se týkají hospodářství, životní úrovně atp. jsou problematicky 

zjistitelná a ověřitelná. Statistické údaje jsou často zveřejňovány s velkou časovou prodlevou. 
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nezúčastněného pozorování, které probíhalo v přirozeném prostředí (viz Ondrejkovič 2017: 
158; Čeněk, Smolík, Vykoukalová 2016: 112). Jednalo se převážně o tzv. popisné pozorování 
(srov. Hendl 2005: 195; k tomu Smolík 2019). 

  

 
Lidská práva 

Jedním z témat, které se objevuje v souvislosti s politickým režimem na Kubě, jsou lidská 
práva. Konstrukt či idea lidských práv je do jisté míry projekcí či vírou, která je spjata se 
západním myšlením. V přesné definici lidských práv nepanuje shoda, obdobně jako neexistuje 
konsensus v jiných základních politicko- či právně-filozofických otázkách. V otázce lidských 
práv se projevuje mnoho heterogenních přístupům, které se věnují různým dimenzím tohoto 
konceptu, což vyplývá i z ukotvení tématiky v jednotlivých oborech, např. z pohledu právní 
vědy, politologie, filozofie atp. (blíže viz Smolík 2015).   

Lidská práva jsou významným tématem pro mezinárodní vztahy. Jednotlivé politické režimy 
jsou hodnoceny právě na základě dodržování či porušování zásad konceptu lidských práv. 
Agenda lidských práv je rovněž vnímána jako samostatný podobor mezinárodních vztahů (viz 
Smolík 2014: 17).  

Lidská práva jsou jednou z argumentačních linií, která se zaměřuje na soustavnou kritiku 
kubánského režimu.48 V oblasti mezinárodních vztahů ČR patří ke kritikům kubánské politiky, 
přičemž je argumentováno potlačováním občanských svobod a souvisejícím informačním 
embargem a postihům vnitřních kritiků (disidentů).  

Toto téma se projevuje i z hlediska zahraniční spolupráce, především s velmocemi jako USA, 
Ruskou federací či Čínou. Tyto často dynamické vztahy se mění i z hlediska jednotlivých 
představitelů těchto států (např. k výrazné změně došlo po odchodu Baracka Obamy49 a 
nástupem Donalda Trumpa). 

V kontextu lidských práv je podstatná informace o tom, že Kuba již v roce 1948 podepsala 
Všeobecnou deklaraci lidských práv. Navzdory tomuto faktu nejsou na Kubě, podle naprosté 
většiny autorů, respektována lidská práva a organizacím, které se zabývají lidskými právy, 
není dovolen vstup na Kubu. Například organizaci Amnesty International (AI) bylo umožněno 
pozorování (šetření) naposledy v roce 1988 (Fňukal 2018). Demokratičnost voleb je značně 
sporadická, stejně jako shromažďovací právo, svoboda projevu a svobodný přístup 
k informacím (Labrador 2018). Přístup ke svobodným informacím je limitován i současnou 
situací v oblasti možnosti přístupu k internetu. 

Kritické blogy a webové stránky o občanských a lidských právech jsou často blokovány. 
Kubánské zpravodajské sdělovací prostředky jsou vlastněny a řízeny státem 50 . Drobné 
nezávislé tiskové sbory jsou nezákonné a jejich publikace jsou považovány za „nepřátelskou 
propagandu“ (freedomhouse.org 2018). V současnosti je velice diskutován proces 
informatizace (a komputerizace) společnosti, protože i kubánská vláda si je vědoma, že tento 
proces přispívá k rozvoji společnosti a zvýšení kvality života (srov. Rodríguez 2019: 8). 

 
48  V souvislosti s prosazováním lidských práv v oblasti mezinárodní politiky se také hovoří o 

neoimperialistickém pokusu (či podle E. Hobsbawma přímo o „lidsko-právním imperialismu“) nejbohatších států 
ovládající zbytek mezinárodního systému (Smolík 2015: 307). 

49 Ve druhém období prezidenta Baracka Obamy došlo ke snahám o zlepšení vzájemných vztahů mezi USA 
a Kubou, resp. Barackem Obamou a Raúlem Castrem, čehož důkazem bylo jednání mezi oběma aktéry na jaře 
roku 2016. 

50 Ve vysílání současných kubánských televizí převládají informace o ideologicky či hospodářsky spřízněných 
zemích (Venezuela, Čina, Ruská federace, Angola, Vietnam atp.), případně se jedná o kritiku a negativní pohled 
na ideologické oponenty (USA či jednotlivé státy Evropské unie). 
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Nelze však popřít i určité úspěchy kubánského autoritativního režimu. Jedná se například o 
eliminaci negramotnosti 51  (především venkovského obyvatelstva), rozšíření a zkvalitnění 
lékařské péče52, rozšíření sociálního zabezpečení, realizaci pozemkové reformy53 atp.  

Na Kubě byla skutečně odstraněna chudoba na úrovni biologické subsistence. Tyto nesporné 
pozitivní změny byly však doprovázeny trvalou neúctou k základním občanským právům 
jednotlivce, jehož osobní svoboda byla podřízena „vyššímu zájmu obrany revoluce“. Po 
umlčení a rozprášení skutečné či fiktivní opozice začala státní moc usměrňovat jednání 
prakticky každého jedince (Nálevka 2009).  

Castrova vláda používala širokou škálu zneužívajících taktik k prosazování politické shody, 
včetně dlouhodobého věznění, bití, vyhrožování a dozoru. Od převzetí moci v červenci 2006 
vláda Raúla Castra pokračuje v potírání disidentů za použití mnoha stejných zákonů, které 
byly využívány během vlády Fidela Castra. Patří mezi ně zákony kriminalizující pohrdání, 
sdružování, neposlušnost, odpor a útoky na veřejné úředníky (Steinberg 2009). 

Na Kubě však existuje tzv. „turistický apartheid”. Jedná se o diskriminační praktiky, kdy 
občanům Kuby, kteří nejsou součástí vládnoucí elity, je znemožněn vstup do rezidencí a 
hotelů, které slouží turistům, jen z toho důvodu, že žijí na Kubě. Kubánci, kteří žijí v zahraničí 
a navštěvují ostrov, mohou do těchto středisek a hotelů vstoupit, ale jejich příbuzní žijící na 
Kubě ne (López 2002).   

Stejně se na Kubě vyskytuje privilegované zacházení vůči zahraničním investorům ze 
„spřátelených států“. Poslední vývoj na Kubě však přináší i pozitivní změny. Uznána byla 
možnost soukromého podnikání, stejně tak je Kuba poměrně emancipovanou zemí z hlediska 
práv LGBT komunity. 

Závěrem této pasáže lze tedy konstatovat, že agenda lidských práv je poměrně klíčová 
z hlediska nahlížení mezinárodního společenství na Kubu. I proto jsou i menší pozitivní změny 
v této agendě významným posunem.  

 

Mezinárodní vztahy 
Kuba byla od počátku své kolonizace závislá na zahraničních mocnostech. Mezinárodní 
politika Kuby od 20. století byla významně formována především vztahem k USA a SSSR. I 
proto se následující část zaměří na popis vztahu Kuby vůči USA a proměňujícím se vztahům 
mezi Kubou a ČSSR, resp. ČR.  

ČR byla zvolena z toho důvodu, že se v minulosti jednalo o významného kubánského partnera, 
který se však po roce 1989 zařadil do skupiny států, které kubánský režim kritizují, mj. 
z důvodu nedodržování lidských práv (viz níže). Přesto je Kuba vnímána jako potenciální 
hospodářský partner, především v kontextu exportu strojírenských komponent (srov. Kořan a 
kol. 2016: 282).  

 
 
Kuba-USA 

Až do 2. poloviny 20. století byly USA důležitým obchodním partnerem Kuby, především v 
obchodě s tabákem a cukrem. Kubě se v té době přezdívalo cukřenka Ameriky. Z důvodu 

 
51 Kampaň proti negramotnosti byla zahájena již v roce 1961, kdy tisíce studentů cestovalo po zemi a učilo 

venkovskou populaci číst a psát. Kampaně se zúčastnil i Che Guevara, který již v průběhu partyzánské války 
v horách podněcoval své muže k tomu, aby nějaký čas věnovali studiu. Během krátké doby se podařilo 
negramotnost téměř odstranit (viz Bajini 2009: 52). Gramotnost vzrostla ze 76 % v roce 1958 na 95 % v roce 1992 
(Mawer 2004: 11). 

52 Všichni Kubánci mají právo na bezplatnou zdravotní péči. Průměrná délka života vzrostla z 57 v roce 1958 
na 75 v roce 1992 – nejvyšší v Latinské Americe – zatímco počet lidí na jednoho lékaře klesl z 5 000 v roce 1958 
na 400 v roce 1988. Dětská úmrtnost (7,89 na 1 000 porodů je nejnižší v Latinské Americe a stejná jako v mnoha 
rozvinutých zemích (Mawer 2004: 10-11). 

53 Pozemková reforma se zaměřila především na pozemky ve vlastnictví cizinců (především Američanů). 
Právě zde má kořeny rozkol mezi Kubou a USA. I proto USA v říjnu 1960 vyhlásily hospodářský bojkot, který 
zamezil vývozu ropy na Kubu a dovoz kubánského cukru (viz Bajini 2009: 52). 



352 

 

ideologické nekompatibility obou režimů se objevovaly mnohé konflikty násilného charakteru, 
které i na konci tisíciletí vedly k tomu, že Kuba byla často mimo integrační hospodářské a 
politické projekty (srov. Hrabálek 2019: 68). 

V posledních letech zažívají kubánsko-americké vztahy poměrně dynamický vývoj. Po 
odstoupení Fidela Castra z politických funkcí ve prospěch mladšího bratra Raúla Castra, došlo 
k proměně i ve vztahu k USA. Fidel Castro se důsledně vymezoval vůči všemu, co 
symbolizovalo USA – demokracie, volný trh, nerovnost, (vojenská) hegemonie (Gratius 2016).  

Proměnu politiky bylo možné zaznamenat jak v oblasti vnitřní politiky, kde Raúl Castro zavedl 
řadu reforem, tak na úrovni mezinárodní. Rovněž postoj USA vůči Kubě se během druhého 
volebního období prezidenta Baracka Obamy proměnil k lepšímu (Vráželová 2015). 

Jedním z důkazů bylo i obnovení plnohodnotných diplomatických vztahů s Kubou a otevření 
velvyslanectví v Havaně v roce 2014 (srov. Baker 2014). Tyto vztahy byly za tři roky 
poznamenány pravděpodobně sonickými útoky (vyvolávající mj. poruchy vnímání) na personál 
amerického velvyslanectví, což zároveň znamenalo stažení velvyslance. 

V roce 2016, tedy rok před sonickými útoky, prezident Obama ujišťoval Raúla Castra těmito 
slovy: „Nepovažujeme již Kubu za hrozbu pro USA“. Návštěva se stala historickou událostí, 
protože od vítězství kubánské revoluce v roce 1959 na ostrově žádný z amerických prezidentů 
nestanul. Raúl Castro zdvořile poděkoval za návštěvu a požádal americkou stranu, aby 
vyklidila vojenskou základnu Guantanamo a vrátila její území Kubě. Prohlásil, že vítá politiku 
mírového sousedství, poukázal však na skutečnost, že stále ještě existují překážky stojící v 
cestě normalizaci vztahů. V této souvislosti požadoval úplné odstranění americké hospodářské 
blokády (Ganser 2017). 

Během roku 2015 Barack Obama také požádal Kongres, aby skončila ekonomická blokáda 
Kuby. Kongres složený převážně ze zástupců Republikánské strany však tuto výzvu odmítl. 
V roce 2016 Obama inicioval zrušení obchodní blokády na kubánské spotřební zboží, 
konkrétně se jednalo o rum a doutníky. K tomuto zrušení také nedošlo (srov. Plachtovičová 
2017).  

Dny před odchodem z úřadu v lednu roku 2017 Obama zrušil politiku tzv. „Mokré a suché 
nohy“, která od roku 1995 dovolovala Kubáncům, kteří na území USA pobývali bez povolení, 
trvalý pobyt na tomto území. Kubánská vláda tuto změnu uvítala a souhlasila s tím, že dovolí 
všem Kubáncům, které Spojené státy pošlou zpět, vrátit se do země (Felter, Renwick a 
Labrador 2019). 

Odchod Fidela Castra z politické scény nastal pouhých pár měsíců před nástupem Donalda 
Trumpa do úřadu prezidenta USA. Systémové změny v měnících se vztazích USA-Kuba do 
jisté míry ovlivnila politika (konkrétní prohlášení a postoje), kterou vůči Kubě komunikoval 
Donald Trump (Gratius 2016). 

V současnosti jsou USA pro Kubu ideologicky „nepřátelskou“ zemí, která se denně objevuje 
v televizním vysílání jako negativní příklad (Smolík 2019). 
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Kuba-ČR 
Obě země pojily dobré politické i obchodní vztahy. Bývalé Československo patřilo mezi prvních 
deset hospodářských partnerů Kuby na mezinárodní úrovni a bylo na čtvrtém místě mezi 
zeměmi RVHP. Kubánský vůdce Fidel Castro byl několikrát na oficiální návštěvě 
Československa. Po pádu železné opony v roce 1989 se Česká republika (do roku 1992 
Československo) stala jedním z největších kritiků kubánské komunistické vlády k situaci v 
oblasti lidských práv v zemi (diariodecuba.com, 2016). Krize ve vzájemných vztazích vyústila 
v roce 1993 ve snížení českého zastoupení na Kubě na úroveň chargé d'affaires. Praha se od 
roku 1997 snažila zastoupení opět povýšit na velvyslaneckou úroveň. Od ledna 2000 platí 
mezi zeměmi oboustranná vízová povinnost. 

V roce 2003 inicioval bývalý prezident Václav Havel vznik Mezinárodního výboru pro 
demokracii na Kubě, fungující v rámci české neziskové organizace Člověk v tísni. Mezi cíle 
výboru se řadí podpora kubánských vězňů včetně jejich rodin, podpora nezávislých publicistů 
či aktivistů, zvýšení mezinárodního povědomí o situaci na Kubě, vytvoření mezinárodní sítě 
poslanců a nevládních organizací na podporu demokracie na Kubě a jiné (icdcprague.org, 
2019). 

V roce 2015 vláda tehdejšího českého premiéra Bohuslava Sobotky projevila zájem o 
hospodářské a politické události na ostrově a o situaci v oblasti lidských práv. Ujistila veřejnost, 
že česká vláda si zachová svou dlouholetou tradici ohledně Kuby, přičemž klade důraz na 
politickou liberalizaci a dodržování lidských práv (diariodecuba.com 2015). 

V říjnu a listopadu 2015 se odehrály dvě podnikatelské mise na Kubu, přičemž se jednalo o 
první akce tohoto typu v období po studené válce. První z nich vedl náměstek ministra 
zahraničních věcí Martin Talpa, druhou pak náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír 
Bärtl. Hlubší hospodářské spolupráci brání především platební neschopnost Kuby (Kořan a 
kol. 2016: 284). Rovněž v roce 2016 se uskutečnila zahraniční cesta náměstka ministra 
průmyslu a obchodu Eduarda Muřického na Kubu (Kořan a kol. 2017: 286). 

ČR začala v posledních letech ustupovat ze své „tvrdé“ pozice ke Kubě, zaměřené primárně 
na kritiku lidských práv na ostrově. V roce 2014 podpořila zahájení evro-kubánského dialogu 
a především v roce 2015 začala sama činit kroky k oteplení vztahů s Kubou (Kořan a kol. 2016: 
284; Kořan a kol. 2017: 285). Toto oteplení se následně projevilo i zastoupením na úrovni 
velvyslanců (Smolík 2019).  

Specifickou otázkou česko-kubánských vztahů je dluh, který vůči ČR Kuba má. Jedná se o 
závazky v hodnotě 7 mld. Kč, u kterých dlouhodobě nedochází ke splácení (Kořan a kol. 2016: 
285).  

Z hlediska vývoje vztahů ČR-Kuba lze hovořit o určité depolitizaci (blíže viz Kořan a kol. 2016: 
288). Víra v liberalizaci kubánského režimu po smrti F. Castra byla reflektována v minulosti i 
ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem (srov. Kořan a kol. 2017: 287). 

 

Kubánské hospodářství 
Kubánský hospodářský systém byl významně ovlivněn změnami v oblasti mezinárodních 
vztahů, což se projevilo záhy po významných politických i hospodářských změnách po roce 
1989.  Již v roce 1990 prodělal ostrov jednu z nejtěžších etap ve své historii, tzv. El Período 
Especial. Kvůli nedostatku paliv zastavilo chod mnoho odvětví průmyslu, poklesl dovoz, 
přerušení dodávky elektrické energie a vody se stalo součástí každodenního života, doprava 
byla takřka ochromena, snížily se příděly potravin a klesly mzdy. V roce 1991 stáhl SSSR ze 
země své vojáky a techniky. Hospodářská krize se zhoršovala až do roku 1994 (Bajini 2009: 
53). 

Další charakteristikou kubánského hospodářství jsou remitence, které představují výrazný 
příliv financí do kubánské ekonomiky (srov. Hrabálek 2019: 55). Jedná se především o 
remitence od kubánské menšiny v USA. Podle studie Orozca a Hansing (2011) bylo 68 % 
remitencí zasláno z USA, 13 % z evropských států (především ze Španělska) a 19 % bylo 
z jiných zemí Latinské Ameriky (především z Venezuely). Velká část příjemců remitencí tyto 
finanční prostředky investuje do pořízení mobilních telefonů (81,6 %), počítačového vybavení 
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(51,5 %), nástrojů a nářadí (23,3 %) a k pořízení automobilu (18 %) (Orozco a Hansing 2011: 
303).  

Výrazné jsou změny kubánského hospodářství s ohledem na turistický ruch, který již koncem 
devadesátých let 20. století byl nejsilnějším hospodářským odvětvím. V porovnání s méně než 
čtvrt milionem turistů v roce 1985, v roce 2000 přicestovaly na Kubu zhruba 2 miliony lidí. 
Turismus dokonce předstihl i cukrovarnický průmysl a stal se tak nejvýnosnějším odvětvím 
(Mawer 2004: 11). Dnes představuje jak zdroj příjmů, tak zdroj obav, důvodem je skutečnost, 
že dvojí měna – kubánské peso (CUB) a konvertibilní peso (CUC) – zapříčinila osobité sociální 
problémy (Bajini 2009: 53). Turismus se projevuje nejenom ve službách, ale i v rozvoji 
stavebního průmyslu. Velké hotelové komplexy vznikají nejenom v Havaně (blíže viz fotografie 
č. 1), ale i v tradičních letoviscích, například ve Varaderu. Guardalavace atp. 

 

 
Fotografie č. 1: Výstavba hotelového komplexu v Havaně (foto: J. Smolík) 

Nejdůležitějším obchodním partnerem Kuby je v současné době Venezuela, na dalších 
místech jsou Čína, Kanada, Španělsko. Největší vývozní položkou je nikl, zhruba 5 miliard 
dolarů ročně ale plyne i z exportu lékařů. Ty Kuba vyváží do 83 zemí světa, především pak do 
Venezuely. Ta za to na oplátku dodává na ostrov zhruba 92 tisíc barelů ropy denně a pomáhá 
budovat rafinérie (Hamarnehová 2012: 103).  

Jelikož Kuba netěží svou vlastní ropu, spoléhá se jen na její dovoz. Jakmile by tento import 
přestal, neexistovalo by žádné náhradní palivo, neboť Kuba si žádné jiné nevytvořila. Bez ropy 
by životní podmínky byly opravdu hrozné. Zemědělství, na němž jsou Kubánci závislí, je 
možné provozovat jen díky ropě, která umožňuje rychle vypěstovat, zavlažit a sklidit velké 
množství plodin. Bez ropy by zemědělství upadlo a lidé by neměli co jíst. Tahle situace v 
minulosti již nastala. Kombinace kolapsu zemědělství, přerušení dodávek ropy a nulových 
zahraničních odbytišť vytvořila dokonalou bouři, která se nazývá „El Período Especial” (Braden 
2015: 226). Dodnes se na kubánských benzinových stanicích tvoří velké fronty (blíže viz 
fotografie č. 2). Zásobování je v současnosti ovlivněno i komplikovaným vývoje v Bolívarské 
republice Venezuela. Zásobování pohonnými hmotami je nepravidelné, častá je situace, kdy 
v Havaně je k dispozici nafta či benzín pouze na každé páté čerpací stanici (Smolík 2019). 

Výdaje vynaložené na dovoz pohonných hmot a potravin jsou obrovskou zátěží pro kubánský 
rozpočet. Jen samotný dovoz potravin znamená roční výdaj zhruba 1 700 milionů dolarů, tedy 
asi polovinu příjmů z vývozu. Tento trend není novinkou a již mnoho let na něj kubánská vláda 
není schopna efektivně reagovat adekvátními opatřeními. Dosud přijatá opatření byla zacílena 
na snížení spotřeby energií a potravin prostřednictvím přídělových systémů a zvýšením cen, 
což se negativně odrazilo na kvalitě života spotřebitelů (Feinberg 2018: 11). 
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Fotografie č. 2: Fronty na benzínové stanici v Havaně (foto: J. Smolík) 

 

V posledních letech je mnoho Kubánců skeptických k socialistickým myšlenkám, což je 
způsobeno rostoucí nerovností příjmů. Vláda nezveřejňuje pravidelné statistiky ohledně 
rozdělení bohatství, nicméně je zřejmé, že se podíl nejchudších vrstev obyvatelstva zvýšil a to 
hlavně kvůli rostoucí nezaměstnanosti a podzaměstnanosti, snížení sociálních dávek a 
zvýšení cen. Zvláště alarmující je zhoršení úrovně zdravotní péče a vzdělání, které byly 
tradičně vnímány jako výkladní skříň revoluce. Fyzický stav nemocnic a škol reflektuje tento 
úpadek způsobený nedostatečnou údržbou, absencí oprav a nefunkčními dodávkami 
základních produktů (lékařské přístroje, léky, informační technologie). Lékaři ve velkém 
opouštějí ostrov kvůli nízkým platům a učitelé hledají pracovní příležitosti mimo obor (Feinberg 
2018: 18-19). 

Již v roce 2011 přijala Kubánská komunistická strana dokument s názvem „Principy 
hospodářské a sociální politiky“, který vytyčil dva hlavní cíle reforem v této oblasti:  rozšíření 
mikrofinancí a zrušení měnové duality. Co se týče dvojí měny, došlo k oživení debaty koncem 
roku 2013 po zveřejnění článku v deníku Granma, který hlásal, že již brzy se začnou podnikat 
kroky, nejprve v podnikatelském sektoru, a následně ve veřejném sektoru, s cílem sjednotit 
ekonomiku k jediné měně. V letech 2011 až 2013 kubánská vláda učinila několik 
experimentálních měnových a kurzovních pokusů na vybraných státních podnicích a v určitých 
sektorech, na základě kterých lze dovodit, jaké strategie jsou v tomto ohledu zvažovány. Ať již 
bude zvolena jakákoli strategie, hlavním opatřením, kterou by měla kubánská centrální banka 
zvolit za účelem ukončení paralelního oběhu dvou měn (kubánské peso CUP a konvertibilní 
peso CUC), je devalvace oficiálního kurzu kubánského pesa, tedy krok, který se odkládá již 
více než 20 let (Alejandro, Villanueva 2013: 2). I v současnosti tak na Kubě fungují dvě 
paralelní měny54 (Smolík 2019). 

 

Přídělový systém a problémy s dodávkami potravin  
Je smutným paradoxem, že tak úrodná země jako Kuba má problém uživit své vlastní 
obyvatele. Vrcholu dosáhla potravinová krize na počátku 90. let minulého století v tzv. 
„speciálním období”. Velké nedostatky v zásobování ovocem a zeleninou přetrvávají dodnes. 
Ani systém přídělů již nezaručuje těm nejchudším dostatek potravin (Kuba 2015). V minulosti 
se na Kubě projevil vliv amerického embarga na zahraničním obchodě. Vláda se snažila situaci 
vyřešit a začala přidělovat základní zboží. Každá domácnost dostává zboží podle počtu 

 
54 Obchody prodávající zboží v zahraniční měně nabízejí produkty s cenami o zhruba 200 % vyššími, než je 

domácí zboží. Průměrná měsíční mzda nedostačuje ve většině provincií na nákup základního potravinového koše 
(Herrera a kol. 2011). 
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dospělých a dětí. Přídělový systém zajišťuje nejen spravedlivou distribuci omezeného zboží, 
ale funguje také jako sociální program. Každý Kubánec každý měsíc přijímá základní potraviny 
za méně než dva dolary. V posledních letech příděl obsahoval sedm liber rýže, půl láhve oleje 
na vaření, jeden bochník chleba denně, malé množství vajec, fazolí, kuře nebo rybu, špagety, 
bílý a hnědý cukr a plyn na vaření (Sheehan a Jermyn 2005: 127).  

Kuba i díky nízké efektivitě zemědělské produkce dováží 70 až 80 procent potravin  (srov. 
Herrera a kol. 2011). Součástí vládního úsilí upřednostnit vlastní produkci byla přeměna 
státních farem na družstva. Problémy s potravinovou soběstačností však přetrvávají dodnes. 
Situace se projevuje i v zásobování obchodních center, kde často chybí základní zboží. 
Obchody tak jsou často plné regálů s produkty dlouhodobé spotřeby (blíže viz fotografie č. 3). 

 
 

Fotografie č. 3: Typický pohled do kubánských regálů v supermarketu (foto: J. Smolík) 
 

Technologie v zemědělství jsou zastaralé, což vede k nízké produktivitě a vysokým ztrátám při 
sklizni. Některé provincie se také potýkají s omezenou technickou kapacitou a špatným 
přístupem ke vstupům a úvěrům. Mezi tyto provincie patří především východní oblast Kuby; a 
to provincie Granma, Guantánamo, Holguín, Las Tunas a Santiago de Cuba, kde je míra 
rozvoje nejnižší v zemi. Kuba je také velmi náchylná na tropické bouře, hurikány, silné dešťové 
srážky, sucho a příležitostné zemětřesení. V posledních osmi letech způsobila klimatická rizika 
ztráty za více než 20 miliard amerických dolarů, což poškodilo hospodářství a zejména 
dodávky potravin pro obyvatele. V letech 2014 až 2015 způsobilo vážné sucho nedostatek 
vody pro 1,2 milion lidí. Zásoby potravin se zmenšovaly a ceny rostly. Naproti tomu od začátku 
roku 2016 byla výroba potravin zasažena silnými dešti v El Niño (World Food Programme 
2019). Přestože cílem kubánského zemědělství již od 90. let 20 století je potravinová 
soběstačnost, tak tento cíl se postupně vzdaluje (srov. Herrera a kol. 2011; Smolík 2019). 

Hlavní problémy v zajištění potravin bohužel přetrvávají dodnes. Týkají se především dodávek 
mléka, masa a vajec, jelikož produkce těchto potravin vyžaduje dovážené krmivo pro zvířata, 
které si Kuba nemůže dovolit. Rýže, obvykle pěstovaná na velkých státních farmách, trvale 
nedosahuje plánované úrovně produkce (Koont 2004). 
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Výsledky šetření 
Kuba dosáhla významného pokroku v postupné realizaci některých hospodářských, 

sociálních a kulturních práv, jako je vzdělávání a zdravotní péče. Organizace OSN 
pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) dospěla k závěru, že na ostrově je téměř univerzální 
gramotnost a Dětský fond Organizace spojených národů (UNICEF) předpokládá, že země je 
na cestě k dosažení většiny rozvojových cílů tisíciletí. Nicméně tento pokrok nebyl splněn s 
ohledem na občanská a politická práva. Vláda Raúla Castra několikrát naznačila ochotu 
přehodnotit své dlouhodobé nedodržování lidských práv. V únoru 2008 podepsala Kuba 
Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR) a Mezinárodní pakt o 
hospodářských, sociálních a kulturních právech (ICESCR) a odvolala tresty smrti všech vězňů 
s výjimkou tří osob, které byly obviněny z terorismu (Steinberg 2009). 

Podle Freedom House (2018) v hodnocení svobody v celosvětovém měřítku dosáhla Kuba 
skóre 6,5 ze 7, přičemž 1 – největší míra dodržování lidských práv, 7 – nejmenší míra 
dodržování lidských práv. V kategorii politických práv dosáhla 7 ze 7 a 6 ze 7 v kategorii 
občanských svobod. Od roku 1998 můžeme vidět malé zlepšení, v tomto roce Kuba dosáhla 
7 ze 7 v hodnocení svobody. 

Kuba je charakteristická tím, že zde funguje systém dohledu nad vzděláváním, publikační 
činností, přenosem informací a komunikací mezi občany (srov. Gregor 2015: 294).  

Přesto lze zaznamenat i změny politického vývoje. Na začátku roku 2019 byla přijata nová 
ústava, která uzákonila soukromé podnikání, ale zároveň zachovává vůdčí roli komunistické 
strany. Vláda v čele s prezidentem Miguelem Díazem-Canelem vyzdvihuje ekonomické změny 
odrážející bídný stav kubánského hospodářství, tedy uznání soukromého vlastnictví, posílení 
role trhu a zahraničních investic. Většina těchto změn je ale podle pozorovatelů spíše 
formalitou, neboť soukromé podniky již povolil bývalý prezident Raúl Castro. Ústava rovněž 
omezuje funkční období prezidenta na nejvýše dvě pětiletá období po sobě a zavádí funkci 
premiéra (iDNES.cz 2019). 

Klíčové americké ekonomické embargo, zavedené v roce 1962, stále trvá. Raúl Castro 
výrazně přispěl ke zlepšení vztahů s USA, kdy spolu s tehdejším americkým prezidentem 
Barackem Obamou zavedli několik pozitivním reforem, týkajících se vztahů mezi oběma 
zeměmi. Tyto reformy se týkaly převodu peněz, podnikání, cestování i samotných 
diplomatických vztahů, které byly po více než padesáti letech obnoveny. 

Současný kubánský prezident Miguel Díaz-Canel bude ovšem muset čelit mnoha stejným 
překážkám, kterým čelil Fidel Castro. To proto, že prezident Trump v roce 2017 slíbil, že opět 
zpřísní mnoho z omezení cestování na Kubu a vzájemného obchodu, které prezident Obama 
uvolnil (Hall 2019). Díaz-Canel se zmínil o tom, že vztahy mezi Kubou a USA se od nástupu 
amerického prezidenta Donalda Trumpa do funkce zhoršily a dodal, že Havana je přesto 
nadále otevřená dialogu. „Rozhovory ale musejí být vedeny jako rovný s rovným, musejí nás 
respektovat a nepodmiňovat naši suverenitu,“ uvedl kubánský vůdce, který se ujal úřadu po 
Raúlovi Castrovi (irozhlas.cz 2018). 

Zaznamenat lze i zlepšující se vztahy mezi ČR a Kubou. Příkladem může být návštěva 
ministra zemědělství Jurečky na Kubě, přičemž česká delegace navštívila ministerstvo 
potravinářského průmyslu a dohodly se na veterinární a rostlinolékařské spolupráci, která 
mimo jiné zahrnuje vzájemnou podporu investic a obchodu v zemědělství, průmyslu, 
potravinářství, technologií a strojů, techniky, ochrany půdy, zavlažování, výměnu zkušeností a 
informací v oblasti potravinářství a lesnictví (diariodecuba.com 2017).  

Agrární obchod mezi ČR a Kubou nedosahuje zdaleka svého potenciálu, když obrat činil v 
roce 2016 pouhých 323 mil. Kč. Hlavním vývozním zbožím ČR na Kubu je zahuštěné mléko a 
smetana, slad a nově oves. V roce 2015 bylo vyvezeno 75 tun sušeného mléka a za loňský 
rok 800 tun sušené syrovátky. Ze strany ČR lze i do budoucna uplatnit zejména obiloviny, 
sušené mléko a mléčné produkty, slad, chmel, cukr a cukrovinky a v případě zájmu a podpory 
Státní veterinární správy i maso a masné výrobky a genetický materiál. Hlavním dovozním 
zbožím z Kuby do ČR je rum a doutníky, v menší míře i káva (Ježková 2017). 

Ačkoliv mezinárodní organizace i státy samotné, vč. České republiky, veřejně odsuzují 
kubánský politický systém, který zde Fidel Castro zavedl, pořád existuje množství Kubánců, 
kteří Castrův režim podporují. V roce 2015 proběhl na Kubě výzkum, tázající se 1 200 Kubánců 
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žijících na Kubě na jejich názor na samotného Fidela Castra. Z dotazovaných Kubánců mělo 
44 % pozitivní názor na Fidela Castra. Zbylých 55 % odpovědělo, že jejich postoj k Fidelu 
Castrovi je spíše negativní. 6 % jednoznačně neodpovědělo (srov. Pokorná 2019).  
 

Diskuse  
Zda bude Kuba směřovat k modelu demokratického a otevřeného státu lze jen obtížně 

predikovat. Některé kroky by tomu nasvědčovaly, jiné naopak spíše posilují autoritativní formu 
politického režimu. Kuba zažila po mnoha letech vlády Castrů nástup nového prezidenta 
Miguela Díaz-Canela, ovšem nepředpokládá se výrazný odklon od castrovského politického 
systému. S největší pravděpodobností bude nový kubánský prezident pokračovat v již 
nastaveném rámci, a to přes některé výše uvedené náznaky postupných změn. Otázkou 
ovšem zůstává, jaký systém by byl pro Kubu nejlepší, aby při přechodu neskončila jako 
novodobá kolonie USA. 

Pokud by Kuba začlenila svoji ekonomiku do globalizujícího se světa, který upřednostňuje 
zájmy kapitálu před hospodářským rozvojem, rovností a demokracií, pak by měl ostrov jen 
malou naději na pokračování nacionalistického a revolučního projektu, do něhož se pustil. 
Možná že však stále existuje možnost hledat přežití ve strukturách revoluce, které Guevara 
věřil, že je základem úplné svobody (Croissant, Haynes 2015). 

 
 

Závěr 
V oblasti lidských práv, kvůli kterým je kubánský politický režim velmi často terčem kritiky, lze 
zaznamenat nepatrné pozitivní změny. Tyto změny lze spatřovat především po nástupu Raúla 
Castra, který se snažil o redefinování  hospodářských, sociálních a kulturních práv. Pozitivně 
lze vnímat i vztahy kubánské veřejnosti k LGBT komunitě. V roce 2019 byla schválena nová 
ústava, která definovala a umožnila soukromé podnikání. Tyhle malé pozitivní změny ovšem 
zastiňují daleko vážnější oblasti, ve kterých jsou lidská práva stále potlačována. 

V oblasti mezinárodní vztahů lze konstatovat, že určující je i nadále vztah mezi Kubou a USA, 
přičemž vztahy jsou značně dynamické a jsou často určovány konkrétními osobami a 
aktivitami. Upozornit lze na zhoršení po nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa, 
který se netají se svým nesouhlasem Obamových reforem mezi oběma zeměmi. Nová vláda 
Donalda Trumpa a Miguela Díaz-Canela nepředpokládá další výrazné zlepšování vzájemných 
vztahů. Spíše můžeme očekávat návrat k nedůvěře a podezřívání, což do jisté míry ilustrovaly 
(pravděpodobně) sonické útoky na americké diplomaty v Havaně. 

Postupné zlepšování vztahů lze zaznamenat i mezi Kubou a ČR, která byla po mnoho let 
velkým kritikem Kuby, především v oblasti lidských práv. V současné době se obě země 
zaměřily na rozvíjení spolupráce a vzájemného obchodu, především v průmyslové, chemické 
a agrární  oblasti. V roce 2016 Česká republika umístila na Kubě svého velvyslance, což lze 
interpretovat jako významný krok vpřed, jelikož diplomatické vztahy mezi zeměmi byly od roku 
1993 omezené. I přes rozvíjení vzájemných vztahů ČR nezměnila svůj názor na Kubu ohledně 
nedodržování lidských práv a každoročně uděluje kubánským občanům politický azyl. 

 

Seznam zkratek:  
AI – Amnesty International  
ČR – Česká republika 
ICCPR - Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 
ICESCR - Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
LGBT – Lesby, gayové ,bisexuálové a transgender osoby  
OSN – Organizace spojených národů  
PCC – Komunistická strana Kuby 
RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci  
SSSR – Sovětský svaz socialistických republik  
UNESCO - Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu  
UNICEF - Dětský fond Organizace spojených národů 
USA - Spojené státy americké 
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Valuation of the municipality of ljutomer for development of 
sports tourism  

Tomi Špindler 

 

Abstract:  

Sports tourism is an important segment of tourism. Active individuals are traveling from the 
place of residence in order to implement sport, visit sports events and for the purpose of visiting 
sports sites. Individual destinations possess certain sports infrastructure, sports facilities and 
the organization of sporting events that attract sports tourists. It is important to place the 
potential for the development of sports tourism and thus raise the tourist and sports offer to a 
higher level. In this paper, the destination restricted by the boundaries of the municipality of 
Ljutomer is researched. In the introductory part of this paper, sports tourism is briefly described 
and divided into passive and active sports tourism. Further, the broader context of Prlekija 
region is presented, then the focus lies on the municipality of Ljutomer, which was also 
evaluated in terms of sports tourism. The factors of sports tourism within the boundaries of the 
municipality of Ljutomer are presented and further divided into passive and active sports 
tourism. The aim of the research is therefore to determine what the conditions are for the 
development of sports tourism in the municipality of Ljutomer. Also, the factors for the 
development of sports tourism in the municipality of Ljutomer are described. 

Key words:  

Destination, Valuation, Sports tourism, Ljutomer 

Introduction  

Sports as well as tourism are phenomena that do not have a standardized definition. 
Those phenomena have a lot in common. Among other things, they share a common 
consumer, who in many ways in both activities seeks self-fulfilment, the opportunity to get to 
know other people and gaining new experiences. When it comes to sports, the emphasis is 
more focused on performance, although it seems that changes in recent years show that sport 
is also gaining a dimension of a "game" which includes simple pleasures, not based on 
performance or results. On the other side, tourism has always been focused on ensuring 
customer satisfaction and pleasure, new experiences and lasting memories (WTO, 2001). 
Hudson (2012) states that sports tourism refers to travel away from home to do sports, visit 
sporting events or visit sports sites and include both competitive and non-competitive activities. 
Families, groups and individuals traveling vary depending on travel motivations: for some, the 
motive is competition, others are looking for interaction with like-minded travellers, some go to 
see sports attractions and sporting events. Even if we accept the above definition of sports 
tourism, which involves a change in the everyday life routine to participate in sports activities 
(active tourism), visiting a sports event or a sports attraction (passive sport tourism), Mokráš-
Gabrowska (2016) notes that there are many explanations for this phenomenon, as well as 
controversy. So even if sports tourists are basically divided into active and passive sports 
tourists, the details of individual groups vary according to different authors.  

 

Uran Maravić, Bednarik and Lesjak (2015) found that the link between tourism and sports 
tourism in developed countries is becoming stronger, which is also reflected in the design of 
tourism products. In this sense, Slovenia lags behind competitor countries because it has not 
yet developed a strategy for the optimal development and marketing of the country as a 
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destination of sports tourism. Products of sports tourism would contribute to the better position 
of Slovenia on the international tourism market. Analysis of resources represents an important 
first step in the development and management of sports and tourist destinations. Different 
destinations offer specific sports tourism experience, as they are marked with different sports 
and tourism resources. These resources can be in the context of tourist areas related to the 
tourism infrastructure, the level of development of services, tourist attractions and information 
services. Sports sources can include sports venues, such as stadiums and arenas, facilities 
for training and sports medicine facilities (Maier and Weber, 1993). The paper is focusing on 
the potential for the development of sports tourism in the municipality of Ljutomer. As factors 
for the development of passive sports tourism we discuss sports events; sports infrastructure, 
which can serve as a place to organize such sports events; and sports sites, that can be viewed 
by tourists. As factors for the development of active sports tourism, we discuss sports 
infrastructure, terrain, thematic paths, school sports disciplines, sports events, sports facilities 
on the water, wellness supply and accommodation options. 

Methodology and results 

For the purpose of this paper, the principles of Jurinčič's (2009) research regarding 
investigating the carrying capacity of Slovenian Istria were implied. First the study area is 
identified and the characteristics are presented. In the second stage the region is evaluated 
for the needs of sports tourism development. Important location factors for potential tourism 
products are identified. 

The discussed area 

Prlekija region 

Prlekija covers hills of the southern part of Slovenske gorice region and plains all the way 
to the Mura river. The area between the Mura and the Drava river is known for the carefully 
maintained landscape. Prlekija has always been in favour of horse breeding, it is recognizable 
for its thermal springs, wind rattles with 4 windmills, typical roadside crosses, storks, 
gastronomy and pumpkin seed oil, as well as hospitable people. The centre of the region 
Prlekija represents the town of Ljutomer (Municipality of Ljutomer 2, 2018). The borders of 
Prlekija are not precise and researchers as well as locals represent them differently. Prlekija 
is a culturally, linguistically and historically rounded and homogeneous area, divided between 
the two statistical regions. These are Pomurje and Podravje region (Public Development 
Agency Ormož, Prlekija development agency, PORA Gornja Radgona, 2013, p. 12). Local 
Development Program covers 11 municipalities that fall under three administrative units. Table 
1 shows the individual municipalities, their surface area and population. Administrative Unit of 
Gornja Radgona municipality covers Apače, Gornja Radgona, Sveti Jurij ob Ščavnici and 
Radenci. Ljutomer Administrative Unit includes the municipalities of Križevci pri Ljutomeru, 
Veržej, Ljutomer and Razkrižje. Administrative Unit Ormož covers the municipalities of Ormož, 
Središče ob Dravi and Sveti Tomaž. 
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Fig. 1: Municipalities of Prlekija region 

Source: SORS, SMA, 2018 

 

Tab. 1: Municipalities of Prlekija region - data 

MUNICIPALITY SURFACE 
(km2) 

POPULATION 

Apače 53.5 3546 

Gornja Radgona 74.6 8403 

Križevci pri Ljutomeru 46.2 3568 

Ljutomer 107.2 11,329 

Ormož 141.6 12112 

Radenci 34.1 5151 

Razkrižje 9.8 1268 

Središče ob Dravi 32.7 1977 

Sveti Jurij ob Ščavnici 51.3 2830 

Sveti Tomaž 38.1 2011 

Veržej 12,00 1291 

TOTAL 601.1 53,486 

Source: SORS, 2018 

 

The area is defined by two types of landscapes:  

 

• Lowland parts of the Mura, Drava and Ščavnica rivers 

Lowland parts of Prlekija include the Lower Drava plain, Mura plain, Radenci plain and 
Apače plain. The area by Prlekija rivers is characterized as very diverse. The area along the 
Mura river is biologically rich and full of wetlands. The same applies to the lower part of the 
Drava river. Settlements were formed by planar streams. Peripheral and remote villages on 
the southern part of Slovenske gorice area maintained their former appearance. The view from 
the hills to the lowland part gives the impression of a strong forest coverage and landscape 
diversity (Public Development Agency Ormož, Prlekija development agency, PORA Gornja 
Radgona, 2013, pp. 12-13). 
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• Northeast part of the Slovenske gorice area  

This landscape is characterized mainly by vineyards, which had an impact on the 
settlements. Farms are mostly surrounded by orchards; beneath them are vineyards, fields 
and meadows at the bottom. Meadows are sometimes still surrounded by borders, dominated 
by alder and willow. Steep shady parts and dark valleys are overgrown by the forest (ibid.). 

 

The area of Prlekija does not have a common administrative and political center. Three 
cities Gornja Radgona, Ljutomer and Ormož represent the urban part of Prlekija, the remaining 
part with the exception of Radenci has a typical rural character. None of the three 
administrative centres have the status of town municipality. Larger centres therefore lie outside 
the area of Prlekija (ibid.). 

 

Anton Trstenjak defines Prlekija as the area between the Mura and Drava rivers, which 
extends to the Croatian border on the south. The northern border represents the line that binds 
Radgona and Ptuj. In the Middle Ages there was the border between the German Carantania 
and Slovenian Pannonia. For this reason, there is still a difference in the dialect and in the 
purity of the Slovenian language (Trstenjak, 1992, p. 5). Unlike Local Development Program, 
where the borders of Prlekija conducted on municipal boundaries of eleven municipalities, 
Prlekija can also be defined as an area with the same dialect (Figure 2). 

 

 
Fig. 2: Prlekija dialect 
Source: Prlekija-on.net, 2009  

 

Tourism of Prlekija  

Tourism, as one of the most promising industries, has great potential for development in 
the area of Prlekija, where rich natural and cultural heritage can be found and is close to the 
already established tourist destinations. The tradition of viticulture and fruit growing, hospitality 
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of the people and the proper installation of infrastructure are opportunities that can be 
exploited, and link these factors to the integrated tourism products and market them as a joint 
product of the entire area. 

 

Given the diversity of terrain and preserved natural heritage, this area is interesting for the 
development of green tourism and active leisure. Through Prlekija there also run a number of 
different thematic paths such as wine roads, hiking trails, educational paths and cycling routes. 
The rich cultural heritage is also an important element in tourism. In the area there are three 
historically important town centres and many cultural monuments, such as museums, castles, 
churches, chapels and signs. In the area of Prlekija there are three major wineries with a long 
tradition, those are Radgonske Gorice, Kapela and Puklavec Family Wines. In addition to the 
large wineries in the area there are also a lot of small winemakers who achieve high results at 
wine competitions. In addition to successful winemakers and quality wines, Prlekija is also 
known for its unique local cuisine. Added value in the supply area also certainly represents 
vineyards, mills, oil mills and fruit farming. Tourist farms allow visitors to purchase indigenous 
products and give them a chance to taste the authentic culinary delights. For greater 
recognition tourist farms provide well-marked hiking and biking trails leading past these 
houses. Municipalities organize major events throughout the year that are part of the tourist 
offer. These events have also sports, cultural and entertainment character. Each year in the 
area of Prlekija many types of events take place, most of which are traditional and related to 
the cultural heritage of the area (Public Development Agency Ormož, Prlekija development 
agency, PORA Gornja Radgona, 2013, p. 24). One of the main potentials for the development 
of spa tourism in Prlekija are thermal and mineral springs, which are counted among the natural 
features of the Prlekija. Health tourism enables higher quality of life for residents in the area. 
Three spas with thermal water, namely Radenci, Banovci, and Bioterme Mala Nedelja, have 
developed in this area. Total Prlekija region with its sports infrastructure offer is also suitable 
for the development of sports tourism. 

Municipality of Ljutomer 

The municipality of Ljutomer covers the north-eastern region of Slovenske gorice and the 
western part of the Pannonian area. In the municipality there are two geographically and 
economically completely different areas. Northeast is marked by flat fields, meadows, forests 
and small areas with larger settlements. Southwest area is hilly with vineyards, forests and 
scattered settlements. The altitude ranges from 170 m in the plane, and up to 352 m in the 
hills. The municipality counts 11,374 inhabitants and covers an area of 107.2 km². It 
encompasses 44 settlements: Babinci, Bodislavci, Branoslavci, Bučkovci, Cezanjevci, Cuber, 
Cven, Desnjak, Drakovci, Globoka, Godemarci, Gresovščak, Grlava, Ilovci, Jeruzalem, Krapje, 
Krištanci, Kuršinci, Ljutomer, Mala Nedelja, Mekotnjak, Moravci v slovenskih goricah, Mota, 
Noršinci pri Ljutomeru, Nunska graba, Plešivica, Podgradje, Precetinci, Presika, Pristava, 
Radomerje, Radomerščak, Radoslavci, Rinčetova graba, Sitarovci, Slamnjak, Sp. 
Kamenščak, Stara Cesta, Stročja vas, Šalinci, Vidanovci, Vogričevci, Zgornji Kamenščak and 
Železne Dveri, which are divided into 9 local communities (Municipality of Ljutomer 4, 2018). 

 

In the municipality, there are 4 of elementary schools, high school, music school and 
kindergartens. The most important economic activities of the municipality are: agriculture, 
viticulture, agro-processing, textile and wood-processing industry, trade, catering and tourism, 
construction and other services. In the Municipality of Ljutomer more than 350 artisans, 
entrepreneurs and small businesses are registered. There are also other important activities, 
such as transportation, blacksmithing, different crafts, baking and other (ibid.). 

 

Ljutomer was first mentioned in 1249, it became market town in 1265 and it acquired city 
rights in 1927. The development of Ljutomer through the historical period was dampened by 
the fires, plagues and attacks of the Turks (Municipality of Ljutomer, 2018). The Town Centre 
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of Ljutomer consists of four squares. The Old square is funnel-shaped, in the centre of which 
stands the chapel of St. Anne from 1756. Around the chapel there are also more lime trees 
and oaks. The Main Square is rectangular and built with one-storey buildings. In the middle of 
the market at a high pillar from 1729 and in the middle there is a statue of St. Mary. Prior to 
that, at this place there was a pillory with the cage for offenders. In 2010, the main square was 
declared the most beautiful square in Slovenia by the Slovenian Tourist Association. On the 
Miklošič square in front of the famous Florian's chapel stands a statue of the linguist Dr. Franc 
Miklošič. The Jakob Babič Square applies to the smallest market in the world. On this square 
there is the church of St. John the Baptist with a wall and the chapel of St. Florian (Municipality 
of Ljutomer, 2018).  

 

Ljutomer is important from several perspectives. It is known primarily for the first Slovenian 
camp in 1868, where participants demanded the implementation of the Slovenian language in 
schools, churches and offices. Ljutomer is also the town of the first Slovenian film records from 
1905, recorded by Dr. Karol Grossmann. In 1958 on Miklošič square, the first supermarket in 
the former Yugoslavia was opened. Ljutomer is also famous for horse racing. The first harness 
race in Slovenia took place in 1874 on the road from Ključarovci towards Ljutomer. Ljutomer 
hosts a number of events such as Grossmann Fantastic Film and Wine Festival, the Fair 
Ljutomer etc. 

Evaluation of Municipality of Ljutomer for Sports Tourism 

 

In the following chapter factors of development of sports tourism in the municipality of 
Ljutomer are presented. The factors are divided into factors of passive sports tourism and 
factors of active sports tourism. 

Passive Sports Tourism 

• Sports Events and Entertainment 

In the area of Ljutomer throughout the year sporting events and events that attract 
audiences from far and near are held. Among the most recognizable sporting events in the 
area of Prlekija are harness races. The tradition of horse breeding in the area of Prlekija has a 
long history. Of special interest is the Ljutomer trotter horse, which in this area is organized 
trained for centuries. Trotting sports and horse racing have left a significant mark in the past, 
but today they shape the sports-entertaining life in Prlekija. Trotting club Ljutomer hosts eight 
races a year, which are always organized on Sundays in summer (Municipality of Ljutomer 3, 
2018). 

 

Ljutomer sports clubs occur in leagues in various disciplines (soccer, volleyball, handball, 
table tennis, judo, darts, etc.). Thus, throughout the year sports halls and outdoor courts hold 
matches and tournaments, which attract fans from all over Slovenia and abroad. 

 

• Sport Facilities and Sports Attraction (sports halls, courts, museums) 

Sports halls, hippodrome, outdoor courts and other sports infrastructure have a huge 
potential when it comes to sports tourism destination. Most options for visiting sports events 
and sports sites are offered by the town Ljutomer. In Ljutomer there is also the only museum 
in the municipality, linked to sport. Harness racing is a popular sport in the area of Prlekija. For 
this reason, there is also a museum, which is placed in the harness club of Ljutomer, stables 
and racecourse. Depending on the given spatial options, the museum is designed to give an 
insight into the historical memory of harness racing from its beginnings until today. The 
museum is conceptually conceived in such a way that it presents the blacksmithing, the 
development of the organisation, the scope of breeding and operation of the club within the 
various organizations. 25 breeders and competitive families who are closely linked to horses 
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for more than a century are featured on billboards. At eight screens, visitors can see material 
of donors, photos and prizes. In the cabinets are trophies and plaques that the club, breeders 
and contestants received for their achievements in the field of harness racing. The Jona corner 
is dedicated to younger visitors where they can watch a short movie. The narrative playful foals 
by Jona take them through the history of trotter racing, Trotter horses and the role of this sport. 
The program also includes a sightseeing of the racecourse and horses. The museum was 
opened to the public in 2012 (LTO Prlekija, 2015). 

Active Sports Tourism - for Professional and Recreational Athletes 

• Sports Infrastructure (courts, sport halls, swimming pools, fitness) 

Sports halls and outdoor playgrounds are mostly located near schools. In principle, 
intended for use in schools and in the afternoon, the use of sports associations and clubs. 
Sports associations and clubs organize sports events throughout the year, such as 
tournaments or friendly matches, which attract viewers from other parts of Slovenia and 
abroad. Sports infrastructure is also suitable for the training of sports teams and individual 
athletes throughout the year. The best developed sports infrastructure in the municipality is in 
the town of Ljutomer. There is a multipurpose sports hall and outdoor courts for handball, a 
sports stadium, a hippodrome, tennis courts, a fitness centre and an outdoor swimming pool 
with the length of 50m is also suitable for professional swimmers. 

 

• Terrain 

Hilly and flat parts of the municipality of Ljutomer offer many opportunities for sports 
activities. The terrain is favourable for hiking, biking and horseback riding. Tourists can arrange 
the activities themselves, but for this purpose there are also formed hiking and cycle paths, 
which are mentioned below. 

 

• Established Thematic Paths (walking, cycling) 

The area possesses rich and diverse natural and cultural heritage. Tourist organizations 
are trying to bring the heritage as close as possible to tourists, so we can find the integration 
of natural and cultural heritage in tourism products. Such integration of heritage, in addition to 
various tourist spots is appearing among others in cycling, hiking and riding trails. Below are 
presented a few examples of the way in which sport is associated with the natural and cultural 
heritage. 

 

Within the boundaries of the municipality of Ljutomer there are cycle paths, which 
comprise a total of 135km. Trails are thematic and for each route there is a special map with 
all the attractions, dining options and the route. On all paths there are large directional signs. 
The starting point of all bike routes is Ljutomer, but may also be other places. The Wine route 
is 20km long, moderately difficult and is intended for all who love wine. The trail runs along the 
Jeruzalem wine road, where you can find wineries, tourist farms, wine cellars a museum and 
the birthplace of Franc Miklošič. »Poljska« trail leads the way among fields, is 20km long and 
is not difficult. The trail is passing through Banovci, where there is a modern thermal spa. 
»Štrk« trail is 31km long and is moderately difficult. Visitors can enjoy the landscape on both 
banks of the Mura river, because they can cross the river using the ferry boat. The most difficult 
trail - the trail Grossmann - is 41km long and leads through the plains and hills. Grossmann 
trail passes lake Gajševci, many mills and spa Boiterme Mala Nedelja. »Vardova« trail is 11km 
long and runs from Ljutomer through Stročja vas past the chapel of St. Ana to the Vardov 
castle, which was built between 1859 and 1862 and this cycling route was named after it. From 
the top of the hill there is a view on Prlekija plain and vineyards. The »Siva čaplja« trail is 12 
km long and is intended for beginners because it goes only through flat part of the municipality 
of Ljutomer.  
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Also, there are trails that lead beyond the borders of the municipality. An example of such 
route is a cycling trail of cultural heritage, which runs between Ljutomer - Cerovec Stanka 
Vraza - Jeruzalem – Vinski vrh - Hum - Ormož. Ljutomer beside the Main Square, the Old 
Square and Miklošič Square, also offers Museum of Ljutomer trotter horses, general museum 
collection and museum of the first Slovenian camp, Grossman room, museum with a collection 
of Janez Puh and the city park, where they held the first Slovenian camp. The path then leads 
through Radomerje and Cuber, where a museum is located with a collection of old farm tools. 

 

The route then goes uphill towards Ljutomer-Ormož Hills. In Radomerščak, there is the 
birthplace of dr. Franc Miklošič, which is presented as a museum. The path leads to Cerovec 
Stanka Vraza, where visitors can see the house of the famous writer and collector of folk songs. 
The road then leads along the ridge of the hill and from Veličane it climbs the slope towards 
the cottage Malek, where there is preserved collection of old cooper’s tools, old wooden press 
and a chapel. On the ridge the trail then turns towards Jeruzalem, where the Church of the 
Sad Mother of God is. From Jeruzalem, then the path leads through Mali and Veliki Brebrovnik 
where you can find old vineyard cottages and traditional wooden presses. The road then climbs 
to Hum, where the church from the 17th century is located. The trail then drops to Ormož. 
Regional Museum and a castle are located in Ormož and are surrounded by a park. 

 

Also, at the Nature Park of Ljutomer and Jerusalem Hills and Park of Jeruzalem-Ormož 
Hills run numerous cycling and hiking trails along roads or between vineyards and they offer 
views of the wine hills. On the way, visitors can enjoy the products of many tourist and wine 
farms. 

 

In the municipality of Ljutomer three are also walking trails, which all start and end at 
Stročja vas. They run past cultural attractions such as the chapel of St. Anne in Stročja vas, 
Vardov castle, stately wine house, wooden barracks and German bunker from World War II, a 
farmhouse dating from the Austro-Hungarian Empire, farm museum, numerous crosses and 
religious signs. At the same time, it runs past natural attractions such as natural water springs, 
ponds and forest habitats. 

 

• Schools of Different Sport Disciplines 

Sports clubs and various organizations throughout the year tend to organize courses 
aimed at teaching various sports disciplines. For example, the courses organized by the Sports 
Association Ljutomer, which in summer organizes courses for children like tennis, climbing, 
swimming, etc. 

 

• Organization of Sports Events  

Sports events held in the municipality of Ljutomer is organized by Ljutomer Sports 
federations, sports clubs and societies. Ljutomer Sports Association organizes Lotmerški trail 
run, bathing games, competitions in various sports disciplines, number of sports activities, etc. 
There are also 26 sports clubs and 22 sports associations, which are also organizing sports 
events (competitions, tournaments, games), which attract visitors from near and far. 

 

 

• Water 

Municipality of Ljutomer with its standing and running waters offers favorable conditions 
for fishing. Suitable fishing destinations are gravel pits Babinci, Krapje and Mota, Mura river 
with its tributaries and backwaters and Ščavnica river. The Mura river is also suitable for rafting 
on the river. 
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• Wellness Offer 

In the municipality of Ljutomer, wellness facilities are offered by the spa Bioterme Mala 
Nedelja. The offer includes massages, baths, face care, manicures, pedicures, waxing, body 
care and body shaping package. Smaller wellness facilities are also offered by Jureš ranch in 
Babinci. 

 

• Accommodation 

An important factor in sports tourism is also the possibility of accommodation for both the 
individual guests as well as groups. Individual visitors have the possibility of accommodation 
in one of the tourist farms in the municipality of Ljutomer or spa Bioterme Mala Nedelja. Larger 
groups such as sports teams, have the option of accommodation in spa Bioterme Mala Nedelja 
or separate accommodation in different tourist farms with accommodation. Given that in 
Ljutomer there is all the necessary sports infrastructure for the preparation of athletes of 
various disciplines, the opportunity of accommodation of larger groups in close proximity to 
sports facilities is missing. 

 

 
Fig. 3: Factors of active sports tourism 

Source: Author 
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Tab. 2: Legend  

Sports Hall 

 

 

 

Outdoor playground (football, handball, 
tennis, beach volley) 

 

 

Swimming pool 

 

 

 

Fitness 

 

 

 

Hippodrome 

 

 

 

Wellness offer 

 

 

 

Accommodation (hotel, tourist or picnic 
farm) 

 

 

Water areas (gravel, river, pond) 

 

 

 

Bike routes (Vard Trail, Siva čaplja 
Trail, Wine Trail, Poljska Trail, Štrk 
Trail, Grossman Trail) 

 

Source: Author 

 

Figure 3 shows the factors for the development of active sports tourism within the 
boundaries of the municipality of Ljutomer. To the marked factors for the development of sports 
tourism we add also the offer of fishing in gravel pits in Ščavnica river and Mura river and 
rafting on the Mura river. At the same time, we add further intertwining of Ljutomer with hiking, 
biking and riding trails, terrain suitable for various sports activities and the organization of 
sports events. The results show that the greatest potential for the development of sports 
tourism is offered in the town of Ljutomer, which also lacks accommodation facilities for sports 
tourists. A larger number of accommodation capacities in the municipality of Ljutomer are only 
provided by spa Bioterme Mala Nedelja (hotel, glamping). 

Conclusion  

 As part of this paper the factors for the development of sports tourism in the municipality 
of Ljutomer were discussed. The factors are described and divided into those which are typical 
for passive sports tourism and those that are specific for active sports tourism. For passive 
sports tourists, the Ljutomer area throughout the year holds sports events and events that 
attract audiences from far and near. Those are harness racing events and sports events 
organized by sports associations Ljutomer, sports clubs and sports associations. Also, sports 
halls, hippodrome, outdoor playgrounds and other sports facilities are potential destinations for 
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organizing sports events. One of bigger attractions is also the Ljutomer trotting horse museum. 
The Municipality of Ljutomer provides adequate sports infrastructure, terrain and opportunities 
for various sports activities for active sports tourists. Most of the attrations are concentrated in 
the city of Ljutomer, which provides favourable conditions for the development of sports 
tourism. In terms of accommodation facilities, they are available as a part of the tourist farms 
with accommodation and of a complex of the spa Bioterme Mala Nedelja (hotel, Glamping), 
but they are lacking in the town of Ljutomer. We see the potential for the regulation of these 
issues in a non-working hotel in the centre of Ljutomer, which could provide accommodation 
options for athletes who venture into this part of Slovenia to engage in recreational or 
professional sports. The area of the municipality of Ljutomer offers favourable conditions for 
the development of sports tourism, but it is necessary to provide adequate accommodation 
capacities and upgrade the promotion of Ljutomer as a sports tourism destination. With the 
results of this research and the presented factors for development of sports tourism, new 
tourism products could be made. Further research could cover a wider area as the boundaries 
of the municipality of Ljutomer are too narrow, and as a sports tourism destination, it is 
necessary to consider a wider region. The work could be further enhanced by exploring the 
tourist capacity of the region and identifying all the tourist attractions, which would help to 
design new comprehensive tourism products. 
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Vliv ekonomické výkonnosti MSP v regionálním rozvoji 

Influence of Economic Performance of SMEs in Regional 
Development 

Veronika Svatošová, Zuzana Svobodová 

Abstrakt:  

Malé a střední podniky tvoří nedílnou součást všech rozvinutých i rozvíjejících se ekonomik a 
významně přispívají k ekonomickému, sociálnímu a regionálnímu růstu celé společnosti. Proto 
se mnohé výzkumy v současné době zabývají oblastí a významem malého a středního 
podnikání v regionálním rozvoji. Hlavním předmětem příspěvku je identifikace ekonomické 
výkonosti malých a středních podniků primárně orientovaných na elektronické obchodování. 
Hlavním cílem příspěvku je vyhodnotit vliv ekonomické výkonnosti vymezeného souboru 
malých a středních podniků primárně orientovaných na elektronické obchodování na vybrané 
indikátory regionálního rozvoje na území České republiky. Příspěvek identifikuje hlavní 
výzkumný soubor malých a středních podniků primárně orientovaných na elektronické 
obchodování, dále vybrané indikátory regionálního rozvoje a využívá pro naplnění hlavního 
záměru metod finanční analýzy a metod statické indukce a popisných statistik pro verifikaci 
výzkumných hypotéz. Hlavním přínosem příspěvku je zhodnocení ekonomické výkonnosti 
vybraných malých a středních podniků v e-commerce a jejich významu v regionálním rozvoji 
na území České republiky. 

Klíčová slova:  

malé a střední podnikání, ekonomická výkonnost, e-commerce, regionální rozvoj, metody 
statistické indukce 

Abstract:  

SMEs are an integral part of all developed and emerging economies and contribute 
significantly to the economic, social and regional growth of society as a whole. Therefore, many 
research studies are currently addressing the area and importance of small and medium-sized 
enterprises in regional development. The main subject of the paper is to identify the economic 
performance of small and medium-sized enterprises primarily oriented on e-commerce. The 
main aim of the paper is to evaluate the impact of economic performance of a defined set of 
small and medium-sized enterprises primarily oriented on e-commerce on selected indicators 
of regional development in the Czech Republic. The paper identifies the main research sample 
of small and medium-sized enterprises primarily oriented on e-commerce, selected regional 
development indicators and uses the methods of financial analysis and methods of statistic 
induction and descriptive statistics for verification of research hypotheses. The main 
contribution of this paper is the evaluation the economic performance of selected small and 
medium-sized enterprises in e-commerce and their importance in regional development in the 
Czech Republic. 

Key words:  

small and medium-sized enterprises, economic performance, e-commerce, regional 
development, methods of statistical induction 

Introduction 

The area of small and medium-sized entrepreneurship is emerging and gaining popularity 
with its increasing importance in across the whole business field and economy (Cravo et al., 
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2015). The research (Koráb, Poměnková, 2014) investigates whether small and medium-sized 
enterprises in the Czech Republic, Slovakia, Poland and Hungary experienced a decline in 
access to external financing during the financial crisis. These firms are more likely to be 
affected by financing constraints than large, listed firms (Lamont, Polk, Saá-Requejo, 2001). 
The research (Andries et al., 2016) has revealed that credit supply factors played the most 
important role in credit availability to small firms. According to Durgulu et al. (2016), SMEs are 
increasingly compelled to develop strategies to increase their effectiveness and sustainability, 
in order to gain financial and performance goals. The paper focuses on the evaluation of the 
economic performance of SMEs in e-commerce in regional development context. Small and 
medium-sized enterprises primarily focused on e-commerce reflect the same characteristics 
as the general level of small and medium-sized enterprises (Kunešová, Eger, 2017). These 
enterprises are exciting as many are highly entrepreneurial and are often involved in exploiting 
new innovations (Anvari, Norouzi, 2016). 

Small and medium-sized enterprises primarily focused on e-commerce reflect the same 
characteristics as the general level of small and medium-sized enterprises. The disadvantage 
of small and medium-sized enterprises in e-commerce is a limited ability to acquire and 
maintain a skilled workforce, especially e-commerce specialists, online marketing, and social 
media and social network marketing. Due to the narrow specialization of the products and 
services offered, small and medium-sized enterprises in e-commerce can more precisely 
identify the target group of customers, including their specific needs (Feinft et al., 2002). Small 
and medium-sized enterprises in e-commerce typically do not have a specific strategy defined 
for e-commerce and lack a conceptual and strategic approach to business development in the 
virtual environment (Grandon, Pearson, 2004; Grandon et al., 2011). E-commerce has been 
expanded in the short term, and new e-commerce businesses are emerging as well (Tu, 2016). 
Several studies have shown that the rate of consumer e-commerce in micro, small and 
medium-sized enterprises is low in emerging economies compared to developed countries. It 
is clear that support for e-commerce in the SME sector has become a national development 
policy in some countries (Villa et al., 2018). Cross-border business strengthens international 
economic integration and is an important driving force behind globalization. Cross-border e-
commerce not only helps consumers to more easily buy cheap goods around the world, but 
also greatly expands the channel for small and medium-sized enterprises, saves operating 
costs, assists small and medium sized enterprises to more easily operate on the international 
market, promotes optimal resource allocation on the international level as well as promoting 
world economic prosperity and enterprise-to-business competition (Zhang, 2016).  

Theoretical Framework  

Performance Assessment  

Performance characterizes the essence of the existence of each business. The concept 
of performance is addressed by a number of domestic and foreign authors, such as Mařík and 
Maříková (2005), Kocmanová (2010), Wagner (2009) or Marr (2006). Generally, performance 
is a term used in everyday life as well as in various fields of activity. Wagner (2009) defines 
performance as a characteristic that describes the way, in which an entity performs an activity 
based on its similarity to the reference method of performing that activity. Interpretation of this 
characteristic presupposes the ability to compare the examined and reference phenomena in 
terms of the established criterion scale. Lebas (1995) talks about performance as ability, 
performance is about the future. In addition, he explains that performance is about deploying 
and managing the right elements of causal models that lead to timely achievement of set goals 
within specific constraints (businesses or situations). 

Performance measurement is an important tool for sustainable management (Muchiri et 
al., 2010). Measuring performance is not an end in itself and is not only about measuring itself, 
but also improving performance. Measurement using certain indicators must therefore be part 
of an ongoing plan to analyse, evaluate and improve operational performance (Hammer, 2007; 
Wagner, 2009; Brychta et al., 2010). A projective approach is therefore the starting point for 
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assessing performance. Maximizing and increasing market value over a longer period of time 
is generally regarded as a fundamental goal for most enterprises. However, the economic 
performance of the enterprise needs to be further analysed and evaluated. For this purpose, a 
large number of different methods have been developed. The most common and most 
commonly used method is to evaluate the financial and economic performance of a enterprise 
using fundamental or technical analysis, which evaluates the enterprise from an economic 
point of view (Sedláček, 2011; Sedláček, 2008; Kislingerová, 2007). A wide range of business 
performance criteria has been developed over the past decades, and many approaches, 
systems, models and methods can be used. Šulák and Vacík (2005) classify approaches to 
measuring business performance into three groups: 1) classical (traditional) approaches – they 
use financial indicators, the main aim is to maximize profit; 2) modern approaches – they use 
economic profit, which also takes into account alternative costs, the effort is to eliminate the 
shortcomings of classical approaches; 3) comprehensive approaches – using both financial 
and non-financial indicators. 

Financial analysis is one of the traditional and classic approaches to assessing business 
performance. In practice, value criteria to measure business performance include indicators 
that have been used in recent years, particularly in countries with the most advanced capital 
market, to maximize shareholder value, such as: capitalization of opportunity cost in the form 
of capital costs (WACC), or operating profit / loss (NOPAT). The modern approach uses 
economic value added (EVA), (Vochozka, 2011, Staněk, 2003; Marinič, 2008; Nývtlová, 
Marinič, 2010). The comprehensive approach uses the Balanced scorecard method. Balanced 
Scorecard was developed in the 1990s by D. Norton and R. Kaplan. The authors of this system 
identified for the first time the need to build a strategic map to reflect the addition of purely 
financial indicators with indicators reflecting qualitative characteristics (Kaplan, Norton, 2007).  

Factors of Regional Development  

In many strategic materials at regional, national and transnational levels, emphasis is 
placed on the competitiveness of the region, with the aim of creating a socially stable and 
economically efficient regional space with low unemployment rates, a skilled workforce with a 
high level of education (Kutscherauer, 2010). In recent years, the Czech Republic has played 
an important position for many investors because of its strategic location and skilled workforce 
(Muřický, 2013). Sustainable regional development cannot be determined by a single indicator. 
It is about economic, social and environmental variables that need to be quantified to some 
extent. There are a number of macroeconomic indicators such as gross national product, 
productivity, water consumption, environmental emissions, life expectancy, etc. OECD work 
on regional development recognizes that a new approach to regional development is 
emerging; one that promises more effective use of public resources and significantly better 
policy outcomes. This involves a shift away from redistribution and subsidies for lagging 
regions in favour of measures to increase the competitiveness of all regions (OECD, 2019). 
Some key features of this new approach to regional development include (OECD, 2019): a 
development strategy that covers a wide range of direct and indirect factors that affect the 
performance of local firms, a focus on regional specific assets, and less on top-down 
investments and transfers, an emphasis on opportunity rather than on disadvantage or need 
for support, a collective/negotiated governance approach involving national, regional and local 
government plus other stakeholders, with the central government taking a less dominant role. 

Regional development is, at least in the contemporary understanding and in the Czech 
Republic, a relatively young professional discipline with a strong dynamic progress path. With 
perfect dignity and respect to the activities of our predecessors (Koutský, Raška, 2012). 
Regional disparities and problems have always been perceived by people, experts, public 
administration sphere and by the business community very sensitively. The focus of the 
regional development discipline lays particularly in the analysis of the existence and size of 
regional differences, causes of these differences and trajectories of their courses within 
specific regional structures and in finding ways of their elimination (Wokoun, 2008; Kundera, 
2014). Summarized main causes of regional disparities have long been considered as 
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(Wokoun, 2008): geographic factors (location, resources, environment, landscape, traditions, 
mentality, religion, etc.), administrative factors (activity of public administration, bureaucracy, 
smart administration), demographic factors (population structure), socio-economic factors 
(social level, economic performance, innovation ability of regional economy, labour market, 
managerial factors (planning, organizing, leadership, decision-making in local, development 
management. 

To uneven regional development also contribute secondary factors such as technical and 
financial infrastructure, rigidity costs and prices, a wide range of regional inertia in wages for 
certain qualifying groups, regional differences in innovation and a number of other factors of 
various kinds. The emergence of significant regional disparities may lead the government and 
local administration to the point of need to deal with these underdeveloped and structurally 
affected regions or in another word, manage regional development through various policies 
(Koutský, Raška, 2012; Kundera, 2014). The concept of regional development concludes a 
very wide area of activities whose general aim is improving socio-economical level of regions. 
Basic frame of regional development is shaped by regional policy (OECD, 2019).  Regions 
differ mainly in the economic level, which is affected by the following factors (Ďurková et al., 
2012; Kundera, 2014): localization of enterprises in the region, their frequency, branch 
structure, economic stability, the intensity of intra-regional economic relations, types of 
organizational forms, quantitative and qualitative characteristics of the population and its 
movement, technical and social infrastructure in terms of complexity, quality and quantity, the 
available natural resources and their utilization rate, direct and indirect impacts of the state 
economic policy. 

Material and Methods 

The main aim of the paper is to evaluate the impact of economic performance of a 
defined set of small and medium-sized enterprises primarily oriented on e-commerce 
on selected indicators of regional development in the Czech Republic. The partial aims 
of the research are following: 

1) To evaluate the economic performance of small and medium-sized enterprises 
primarily oriented on e-commerce. 

2) To identify indicators of regional development for the territory of the Czech Republic for 
the purpose of this research. 

3) To evaluate the level and significance of influence of economic performance of the 
surveyed enterprises on regional development in the Czech Republic. 

To fulfil these objectives, methods of financial analysis for the years from 2011 to 2016 is 
used, drawing from financial statements of the surveyed enterprises. The years 2011 – 2016 
was chosen for the reason of publication of most up-to-date data of financial statements in the 
Commercial Register for that year. The paper further works with the notion of economic 
performance, for the purpose of the present research defined by the following indicators: 
Return on Equity (ROE), Return on Assets (ROA), current liquidity, long-term coverage 
indicator and Weighted Average Cost of Capital (WACC), as the same time used as the input 
indicators for identification of current financial strategy in the financial strategy model in e-
commerce (details see Svatošová, 2019b, Svatošová, 2019c). Economic performance is 
assessed by further methods of financial analysis, i.e. indicators of profitability, liquidity, 
indebtedness and activity. The various methods of assessment of economic performance are 
based on theory used. For the purpose of this paper, identification of economic performance 
derives from the previous researches (details see Svatošová, 2019b, Svatošová, 2019c) that 
have already defined the crucial indicators of economic performance in e-commerce. 

Furthermore, the selected indicators of regional development have been in this research 
used, i.e. the Gross Domestic Product (GDP) for the Czech Republic expressed such as a 
growth coefficient and European Competitiveness Index for the Czech Republic from 2011 to 
2016. These indicators are given for the purposes of this research in the form of index as the 
effective comparison and correlation between observed indicators. These selected indicators 
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reflect the comprehensive macroeconomic conditions of selected regions, therefore they have 
been used as complex indicators of regional development for purposes of this research (CSZO, 
2019; RCI, 2016; Žítek, Klímová, 2015). The example of graphic expression of RCI in 2016 for 
the Czech Republic compared to EU average illustrates the Figure 1. RCI is consisted of  the 
following indicators: Institutions, Macroeconomic Stability, Infrastructure, Health, Basic 
Education, Higher Education and Lifelong Learning, Labour Market Efficiency, Market Size, 
Technological Readiness, Business Sophistication, Innovation (RCI, 2016).  

 

Fig. 1: Regional Competitiveness Index for the CR compared to EU average in 
2016 (note: red: CR, blue: EU average)  

Source: RCI, 2016 

 

Furthermore, the main hypothesis is set for the purposes of the research: There is no 
relationship between the economic performance of small and medium sized enterprises 
primarily oriented on e-commerce and selected indicators of regional development in 
the Czech Republic. This hypothesis is tested using multiple regression analysis, details see 
in Results and Discussion. 

Research Sample  

The research sample of enterprises was identified according to the following criteria: 
Enterprises belonging to the category: SMEs primarily oriented on e-commerce (affiliated 
stone shops) - defined as e-shops or e-malls. Small and medium-sized enterprises are then 
compared to large enterprises. Enterprises that trade mainly through websites. Enterprises 
selling predominantly on the B2C market. Enterprises offering physical products (the most 
visible segment in the online market, online services not included, difficult to identify and 
measurable for the research file). Registered main seat in the Czech Republic (enterprises 
that are only domestic or with a minimum share of foreign capital). Legal form of business: 
Joint Stock Company, Limited Liability Company. Existence of enterprise on the market - 
at least 7 years (i.e. established in 2011 and earlier). Prerequisite is the trustworthiness and 
reliability of the enterprise (membership in Association for Electronic or certification of 
customer-verified award by Heuréka.cz). Enterprises that have at least one or more full-
featured e-shop. Based on the above-mentioned restrictive criteria, the research frame of 
enterprises consists of 367 enterprises. All enterprises were found in the Commercial Register. 
All enterprises in the population were addressed by the first phase by telephone (with owners, 
managers or other responsible persons). Finally, the research sample consists of 209 
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enterprises that responded to all inquiries in the survey. i.e. all enterprises that published their 
financial data from financial statements in Commercial Register for the most actual year 2016. 
The return of questionnaires was therefore 56.9% (details see Svatošová, 2019a).  

Results and Discussion 

The data for the financial analysis were used from the financial statements from 2011 to 
2016 published in the Commercial Register. For aggregate calculations, the balance sheet and 
profit and loss statement of surveyed were used (n = 209). Among the enterprises primarily 
oriented on e-commerce, the significant differences are identified, especially in the size of 
assets, the equity and debt ratio, as well as profit or loss. In general, smaller enterprises have 
lower profit rates and lower sales. In both years, current assets in the form of short-term 
receivables, regardless of their size of enterprises, dominate the total assets of selected 
enterprises. Liabilities are dominated by short-term liabilities (irrespective of the size of the 
enterprise in both years under review). In both years, it was shown that the most problematic 
area is the indicator of long-term coverage regardless the size of enterprises, which means 
that enterprises in e-commerce are undercapitalized in the long term, i.e. the portion of fixed 
assets is covered by short-term liabilities. This situation in the long term can cause liquidity 
and liquidity problems that can negatively affect the overall financial condition of enterprises in 
e-commerce. There is also an unbalanced capital structure, in which short-term liabilities 
dominate (regardless of the size of enterprises). Enterprises primarily oriented on e-commerce 
are mainly focused on short-term financing, which is closely related to the higher liquidity rate 
in both years under review (again regardless of the size of enterprises). It was also found that 
there was a mismatch between the receivables turnover, which is significantly lower than 
liabilities turnover. This situation can cause cash flow problems and stable short-term financing 
in e-commerce in the long term. Regardless of their size, enterprises primarily oriented on e-
commerce significantly underestimate the long-term financing, which is also evidenced by the 
long-term debt ratio, which is very low for all enterprises in both years. Surveyed enterprises 
focus primarily on ensuring short-term financial stability, but a comprehensive approach to 
long-term financing and overall financial policy in e-commerce is missing. It is therefore 
recommended to concentrate in the long term on the increase in the value of long-term 
liabilities and loans, which should lead to higher value of total assets and profitability, which 
can be used to investments of enterprises into further development and expansion into other 
markets, which is the current trend of e-commerce. The overall stable position of enterprises 
on the market and their stable economic situation makes it possible to increase the value of 
long-term liabilities in order to fulfil the strategy focused on development. It was also found that 
there was no significant difference between the general economic results achieved in 2016 
compared to 2011. Enterprises primarily focused on e-commerce did not change their 
approach to finance and financial policy; i.e. higher level of liquidity and lower profitability. This 
means that based on the findings of the financial analysis, enterprises primarily focused on e-
commerce should focus on market stabilization. However, this approach does not correspond 
to the most commonly applied e-commerce strategy focused on development (Svatošová, 
2019a; Svatošová, 2019c).  

Hypothesis verification  

The following chapter examines the main and partial hypotheses of the research. 
Hypothesis testing is performed at the significance level α = 0.05. The rejection or non-rejection 
of the verified hypothesis is decided by comparing the p-value, which is the minimum 
significance level for which the null hypothesis can be rejected and the significance level α. 
The Shapiro-Wilk test confirmed that the selection did not come from a normal probability 
distribution at significance level α = 0.05, since p ≤ α (based on Statistica program results). 
Because the normality condition is not met, neither the variance analysis nor correlation tests, 
such as the Pearson correlation coefficient, can be performed. The following non-parametric 
test of multiple regression analysis is selected for hypothesis testing. Verification of hypotheses 
is realized by the Statistica program (Kubanová, 2004). The hypotheses that we validate at 
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work are referred to as the null hypothesis (H0), which expresses no or zero difference between 
the data sets tested. If the null hypothesis cannot be confirmed, then the alternative hypothesis 
(H1) is tested against the null hypothesis. An alternative hypothesis expresses the existence 
of a difference between sets or the existence of a dependency between variables. (Kubanová, 
2004). 

Furthermore, the main (null and alternative) hypothesis is set for the purposes of the 
research that is tested using multiple regression analysis:  

H0: There is no relationship between the economic performance of small and 
medium sized enterprises primarily oriented on e-commerce and selected indicators of 
regional development in the Czech Republic. 

H1: There is a relationship between the economic performance of small and medium 
sized enterprises primarily oriented on e-commerce and selected indicators of regional 
development in the Czech Republic. 

For the hypothesis verification the data from Table 1 was used, i.e. the identified indicators 
of economic performance in e-commerce as average values for the whole research sample of 
enterprises (n=209), i.e. WACC, ROA, ROE, current liquidity and long-term coverage of the 
selected enterprises primarily oriented on e-commerce from 2011 to 2016. The impact of these 
indicators of economic performance is given for the selected indicators of regional 
development for the Czech Republic, i.e. Gross Domestic Product (GDP) expressed as growth 
coefficient and Regional Competitiveness Index for the Czech Republic from 2011 to 2016. 

Economic performance is assessed with the main indicators of profitability, liquidity, debt 
and cost of capital, i.e. using WACC, ROA, ROE, current liquidity, long-term coverage. This 
hypothesis is assessed by multiple regression analysis. Confirmation or rejection of the 
hypothesis is realized at the significance level α = 0.05, for which the null hypothesis can be 
rejected, i.e. if p ≤ α. The p-values for the following indicators are as follows (all statistically 
significant indicators of economic performance are marked in red; in brackets the indexes of 
determination R2 a correlation coefficients R providing the level of dependency are given): 

WACC: p = 0.19047 (R2 = 0.66896207; R = 0.81790102) 

ROA: p = 0.00991 (R2= 0.95385329; R = 0.97665413) 

ROE: p = 0.51820 (R2 = 0.35484174; R = 0.59568594) 

Current liquidity: p = 0.31134 (R2= 0.54063374; R = 0.73527800) 

Long-term coverage: p = 0.49752 (R2 = 0.37212685; R = 0.61002201) 

These correlation coefficients provide the medium and strong direct dependency on 
selected indicators of regional development. Tables 2, 3, 4, 5 and 6 provide a detailed analysis 
of the multiple regression for each indicator of economic performance using Statistica program. 
The example of graphic expression the level of dependency of indicators WACC and ROA on 
GDP and RCI are given in Figure 2 a 3. 

Summary: 

Some p-values of economic performance indicators (ROA) were evaluated as statistically 
insignificant because p>α, therefore we have to reject the null hypothesis. Therefore, it can be 
stated that there is a relationship between the economic performance of small and 
medium sized enterprises primarily oriented on e-commerce and selected indicators of 
regional development in the Czech Republic, expressed with the ROA indicator. 

 

Tab. 1: Input data for hypotheses verification 

Year 
WACC 

(average,  
n = 209) 

ROA 
(average, 
n = 209) 

ROE 
(average, 
n = 209) 

Current 
liquidity 

(average, 
n = 209) 

Long-term 
coverage 
(average,  
n = 209) 

GDP for 
the CR 
(growth 

coefficient) 

EU RCI for 
the CR 

2016 0.04 0.06 0.17 1.40 0.52 1.0259 0.49 

2015 0.06 0.08 0.10 3.18 0.83 1.0531 0.43 

2014 0.04 0.09 0.27 1.52 0.43 1.0272 0.45 
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2013 0.04 0.08 0.25 1.55 0.45 0.9952 0.52 

2012 0.04 0.11 0.18 2.28 0.68 0.992 0.48 

2011 0.03 0.03 0.14 1.20 0.48 1.0259 0.51 

Source: own processing based on own research and CSZO, 2019; RCI, 2016 

 

Tab. 2: Results of regression with dependent variable: WACC 

 Results of regression with dependent variable: WACC 
R= 0.81790102 R2= 0.66896207 modified R2= 0.44827012 

F(2,3)=3.0312 p< 0.19047 Standard estimation error: 0.00762 

N=6 
b* Error from b* b Stand. error from b t(3) p-value 

  -0.015595 0.249390 -0.06253 0.954071 

GDP 0.310721 0.443768 0.139382 0.199064 0.70019 0.534225 

RCI -0.578101 0.443768 -0.171233 0.131444 -1.30271 0.283654 

Source: own processing (in Statistica program) 

Point graph from more variables againts WACC

Table for calculation (average) 11v*6c

GDP 2016 = 0,9512+1,5472*x
RCI 2016 = 0,5975-2,6473*x
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Fig. 2: Point graph from more variables against WACC (regression analysis) 
Source: own processing (in Statistica program) 
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Tab. 3: Results of regression with dependent variable: ROA 

 Results of regression with dependent variable: ROA  
R= 0.97665413 R2= 0.95385329 modified R2= 0.92308881 

F(2,3)=31.005 p< 0.00991 Standard estimation error: 0.00711 

N=6 
b* Error from b* b Stand. error from b t(3) p-value 

  1.87680 0.232782 8.06247 0.003986 

GDP -1.21571 0.165687 -1.36334 0.185807 -7.33740 0.005230 

RCI -1.16067 0.165687 -0.85947 0.122690 -7.00520 0.005974 

Source: own processing (in Statistica program) 

 

Point graph from more variables against ROA

Table for caclulation (average) 11v*6c

GDP 2016 = 1,0492-0,3978*x
RCI 2016 = 0,5153-0,4788*x

 GDP 2016
 RCI 2016

0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11

ROA

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

 

Fig. 3: Point graph from more variables against ROA (regression analysis) 
Source: own processing (in Statistica program) 

 

 

Tab. 4: Results of regression with dependent variable: ROE 

 Results of regression with dependent variable: ROE  
R= 0.59568594 R2= 0.35484174 modified R2= ----- 

F(2,3)=0.82501 p< 0.51820 Standard estimation error: 0.06807 

N=6 
b* Error from b* b Stand. error from b t(3) p-value 

  2.43383 2.227274 1.09274 0.354403 

GDP -0.707343 0.619513 -2.02987 1.777819 -1.14177 0.336428 

RCI -0.196095 0.619513 -0.37158 1.173905 -0.31653 0.772346 

Source: own processing (in Statistica program) 
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Tab. 5: Results of regression with dependent variable: Current liquidity 

 Results of regression with dependent variable: Current liquidity  
R= 0.73527800 R2= 0.54063374 modified R2= 0.23438957 

F(2,3)=1.7654 p< 0.31134 Standard estimation error: 0.65113 

N=6 
b* Error from b* b Stand. error from b t(3) p-value 

  17,6743 21,30631 0,82953 0,467644 

GDP -0.210249 0,522753 -6,8400 17,00678 -0,40220 0,714482 

RCI -0.857648 0,522753 -18,4238 11,22969 -1,64064 0,199408 

Source: own processing (in Statistica program) 

 

Tab. 6: Results of regression with dependent variable: Long-term coverage 

 Results of regression with dependent variable: Long-term coverage  
R= 0.61002201 R2= 0.37212685 modified R2= ----- 

F(2,3)=0.88902 p< 0.49752 Standard estimation error: 0.16115 

N=6 
b* Error from b* b Stand. error from b t(3) p-value 

  2.46498 5.273208 0.46745 0.672036 

GDP -0.067610 0.611158 -0.46564 4.209096 -0.11063 0.918898 

RCI -0.652750 0.611158 -2.96844 2.779294 -1.06805 0.363808 

Source: own processing (in Statistica program) 

Summary and Conclusions 

Based on the results of the financial analysis, it can be stated that the most problematic 
area in the two observed years is the indicator of long-term coverage, which means that most 
of the enterprises primarily focused on e-commerce are undercapitalized in the long term. 
Furthermore, it was found that no significant differences were observed between the reference 
years (irrespective of the size of enterprises), meaning that the surveyed enterprises focus on 
a higher liquidity rate, which is achieved by a higher rate of short-term receivables. There was 
also a discrepancy between receivables turnover and liabilities receivables, which may cause 
cash flow problems. To sum up, enterprises primarily focused on e-commerce, regardless of 
their size, focus on short-term financing; long-term financing focused on development is not 
taken into account in most cases. This approach affects the overall lower economic 
performance achieved, which does not correspond to e-commerce strategy focused on 
development. These findings may negatively influence the economic performance of 
enterprises in e-commerce and their long-term competitiveness in the online market. 

Using the multiple regression analysis, it was proved that there is a relationship between 
the economic performance of small and medium sized enterprises primarily oriented on e-
commerce and selected indicators of regional development in the Czech Republic, especially 
expressed with ROA indicator. The analysis showed the medium and strong dependency of 
selected indicators of economic performance (WACC, ROA, ROE, current liquidity, long-term 
coverage) on selected indicators of regional development in the Czech Republic (GDP, RCI). 
This analysis has proven the area of e-commerce is gaining more importance in regional 
development and influences the overall economic development of the region. The main 
contribution of this paper is the identification and evaluation the economic performance of 
selected small and medium-sized enterprises in e-commerce and their importance in regional 
development in the Czech Republic. The results of this research are served for the other 
research activities focused on performance evaluation of SMEs in the context of regional 
development. The methodology and procedure of this research could be served for the other 
research sample of SMEs. Nevertheless, the research is limited to the area of e-commerce, it 
could offer meaningful findings on the importance of small and medium-sized enterprises on 
the regional development. 
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Nákladová disparita EU v sektoru zemědělství  

Cost disparity of EU in agricultural sector  

Jaroslav Svoboda, Jana Lososová, Radek Zdeněk 

Abstrakt:  

Rozdílný vývoj nákladů a jejich struktury v zemích EU je dán jednak jejich klimatickými 
podmínkami, strukturou výroby, ale také například i historickým vývojem dané země. Cílem 
příspěvku je zhodnotit tyto tendence v oblasti zemědělství u všech 28 zemí EU v letech 2004-
2017 pomocí dat FADN. Absolutní výše nákladů na průměrný podnik dosáhla v roce na 67 tis. 
EURO v roce 2017, přičemž průměrný celkový náklad na hektar v EU celkem činí 1 748 EURO 
při tempu růstu nákladů 1,8 % ročně. Z hlediska jejich struktury zaujímají cca 42% přímé 
náklady, 26% režie, 15% odpisy, 10% mzdy, 5% pachtovné a 2% úroky. Shluková analýza 
dále umožnila roztřídit země, pro které jsou charakteristické společné znaky. Z hlediska 
nákladovosti, kdy jsou náklady měřeny v poměru k produkci, hodnotu méně než 1 (podniky 
jsou ziskové) dosahuje pouze 17 z 28 států EU. V tomto případě se jedná o hrubou ziskovost 
(bez započtení bilance provozních dotací a daní).  

Klíčová slova:  

Náklady, efektivita nákladů, zemědělství, EU 

Abstract:  

The different development of costs and their structure in the EU countries is given by their 
climatic conditions, production structure, but also, for example, by the historical development 
of the country. The aim of the paper is to evaluate these trends in agriculture in all 28 EU 
countries in the years 2004-2017 using FADN data. The absolute amount of costs of average 
enterprise reached 67 th. EUR. The average total cost per hectare in the EU is 1 748 EUR at 
a cost growth rate of 1.8% per year. In terms of their structure, they account for approximately 
42% of specific costs, 26% of overheads, 15% of depreciation, 10% of wages, 5% of rent and 
2% of interest. Cluster analysis has also made it possible to classify countries that are 
characterized by common features. In terms of cost, when costs are measured in relation to 
production, only 17 out of the 28 EU countries are less than 1 (enterprises are profitable). In 
this case, it is gross profitability (excluding the balance of operating subsidies and taxes). 

Key words:  

Costs, efficiency, agriculture, EU 

2. Úvod 

Náklady jsou peněžním vyjádřením spotřeby majetku, včetně opotřebení dlouhodobého 
majetku, živé práce (mzdy) a cizích služeb nakoupených od jiných podniků. Náklady je nutné 
odlišit od peněžních výdajů, které představují úbytek peněžních fondů podniku (stavu 
hotovostí, peněz na účtech v bance) bez ohledu na účel jejich použití, např. nákup stroje, je 
peněžním výdajem, ale není nákladem (Synek et al., 2011).  

Zemědělství je jedním z odvětví materiální výroby, jehož finální výsledky vycházejí z 
bezprostředního působení společnosti na přírodu. Specifikem zemědělství je jeho produkční i 
neprodukční funkce a také nižší produktivita s omezenými možnostmi jejího zlepšení. Nízkou 
produktivitu ovlivňují technické a technologické možnosti ve srovnání s jinými odvětvími. 
Náklady na výrobu se promítají do spotřebitelských cen a ty se projevují jako sociálně-
ekonomické dopady (Vošta 2010).  
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Vymezení pojmů v oblasti kalkulací vlastních nákladů a systém kalkulačních metod nejsou 
v ekonomické literatuře, ani v hospodářské praxi jednotné, protože jednotná metodika 
kalkulací není předepsána právním předpisem. V zemědělství jde o složitou problematiku, kde 
je třeba zohlednit zejména dvě zásady: a) zásada využitelnosti kalkulace vlastních nákladů 
pro řízení a zhospodárňování výroby v podniku; b) zásada srovnatelnosti podnikových 
vlastních nákladů s jinými podniky, příp. s normativy apod. V této souvislosti je vhodné sledovat 
vedle finančních ukazatelů také naturální ukazatele, které umožní provádět variantní 
oceňování, popř. zohledňovat rozdílné technologické přístupy v pěstování plodin a v chovu 
zvířat (Poláčková et al., 2010). 

Hlavním úkolem při přípravě každé výroby je dosažení takového vztahu mezi tržbami, 
objemem produkce a náklady, aby bylo dosaženo přiměřeného zisku. Ekonomická výkonnost 
se může mezi zemědělskými podniky značně lišit, a to i v případě, že hospodaří za více či 
méně podobných podmínek. Rozdíly v hospodářských výsledcích jsou obvykle připisovány 
rozdílům v řízení, přičemž management lze považovat vedle půdy, práce a kapitálu, za čtvrtý 
výrobní faktor (Rougoor et al., 1998).  Pokud jsou ziskové marže omezené, pak i malé zvýšení 
výrobních nákladů často eliminuje očekávaný zisk a činí výrobu pasivní. Řízení nákladů by 
proto mělo být kontinuální, aby zůstalo na nízké úrovni. Obecně platí, že ekonomickým 
významem nákladů jsou celkové náklady, které vznikly za účelem výroby produktu (Bochtis et 
al., 2019). Podle studie Ren et al. (2019) má na ekonomickou efektivitu zemědělství podstatný 
vliv velikost farmy. Vzhledem k nedělitelnosti kapitálu, jako jsou fixní vstupy na strojní zařízení 
a znalosti, je obtížné snižovat průměrné vstupní náklady na plochu drobných zemědělských 
podniků (Manjunatha et al., 2013). V případě velkých zemědělských podniků je naopak pevná 
cena za řízený pozemek malá (Carter, 1984), což má za následek relativně vyšší efektivitu 
výroby (Rios a Shively, 2005).  

Mnoho studií se zabývá náklady na využívání životního prostředí, tzv. externality, které 
jsou vedlejšími účinky hospodářské činnosti a jejich náklady nejsou součástí cen zaplacených 
výrobci nebo spotřebiteli (Waibel et al., 1999; Tegtmeier, & Duffy, 2004; Pretty, et al. 2005; 
Knowler, & Bradshaw, 2007). Studie Pretty et al. (2000) hodnotí celkové externí náklady na 
životní prostředí a zdraví moderního zemědělství ve Velké Británii. Tvrdí, že celkové externí 
náklady zemědělství ve Velké Británii jsou podstatné, zahrnující 89% průměrného čistého 
zemědělského příjmu za rok 1996. Pokud externality nejsou zahrnuty v cenách, narušují trh 
tím, že povzbuzují činnosti, které jsou pro společnost nákladné, i když jsou soukromé výhody 
podstatné (Lewis, 1996; Brouwer, 1999, Pretty et al., 1999).  

3. Metodika 

Cílem této práce je porovnání výše, struktury a vývojových tendencí nákladů 
zemědělských podniků v jednotlivých členských státech Evropské unie. Jedná se o 
komparativní analýzu nákladů, z nich vycházející ukazatel efektivnosti produkce a jejich 
struktury. K tomu účelu byla využita databáze Farm Accountancy Data Network (FADN). 
Mezinárodní srovnání se opírá o standardizovaný výstup (SO), který je každoročně povinně 
předkládán jednotlivými členskými státy DG AGRI. Konečná srovnatelná data za všechny 
členské státy jsou vůči aktuálnímu stavu publikována s dvouletým zpožděním. Předkládaná 
analýza se opírá o konečná data za roky 2004 – 2017 (FADN 2019). 

Pro první část příspěvku budou data využita k analýze celkových nákladů a dále jejich 
struktury (výrobní spotřeba – zahrnující přímé náklady (specifické náklady – specific costs) a 
režie (nepřímé náklady, režie – overheads); odpisy (depreciations) a externí náklady (external 
factors) – tj. mzdy (wages), pachtovné (rents) a úroky (interests)). Při výpočtu standardních 
výsledků FADN se daně z farmy a další poplatky nezahrnují do celkových nákladů (jsou brány 
v úvahu v zůstatku Dotace a daně / dotace - daně / z běžných a dlouhodobých operací). Osobní 
daně držitele se nezaznamenávají na účty FADN. 

Pro tuto analýzu budou jednak využity standardní popisné statistické charakteristiky a dále 
shluková analýza. Ta umožní v rámci EU stanovit shluky (skupiny) státu, pro které jsou 
charakteristické společné znaky.  
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Na základě údajů zpracovaných klastrovou analýzou  mohla být provedena variabilní 
statistická metoda rozdělující velké skupiny pozorování na menší a homogennější skupiny. 
Proces shlukování lze zhruba rozdělit do tří kategorií - hierarchická, nehierarchická a 
dvoustupňová. V tomto článku byla použita Wardova metoda. Wardova metoda spojuje dva 
klastry A a B, které minimalizují nárůst součtu čtverců chyb v klastru, IAB (Rencher (2002), 
Řezanková, Húsek a Snášel, (2009), 

 

( )( )
TAB

AB A B A B

AB

nn
I
nn
= − −
+
yyyy

. 

kde nA, nB jsou počet bodů v A, B; jsou centroidy A, respektive B. Jako vzdálenostní funkce 
se používá eukleidovská vzdálenost mezi dvěma vektory x = (x1, x2, ..., xp) T a y = (y1, y2, ..., 
yp) T, definovaná jako (Rencher, 2002) 

( ) ( )( ),
T

d = − −xy xyxy. 

V další části příspěvku bude analýza nákladů rozšířená i další ukazatele (produkce, zisk 
– profit/loss), což umožní hodnotit stanovit ukazatel nákladovosti (total cost ratio; cost/revenue 
ratio) a určit efektivitu vynaložených nákladů. Celkem produkce je definována jako produkce 
plodin a rostlinných produktů, hospodářských zvířat a živočišných produktů jiných výkonů.   

 

Celkový zisk/ztráta = celková produkce - celkový vstup (náklady) 

Nákladovost = celkový vstup (náklady)/celkový produkce 

 

Používáme poměr nákladů a výnosů, který se počítá jako celkové náklady z výroby k 
celkovým výnosům z výroby (jako Davidova et al., 2002; Bojnec a Latruffe, 2013). Podle tohoto 
jsou farmy s poměrem menším než 1 rentabilní, zatímco farmy s poměrem větším než 1 jsou 
neziskové. Z výpočtu jsou vyloučeny dotace, aby byla posouzena skutečná ziskovost výroby. 

4. Výsledky 

4.1. Struktura nákladů 

Změny ve struktuře nákladů v zemědělství EU celkem jsou především v nárůstu podílu 
specifických nákladů o 2,73 procentních bodů a poklesu podílu odpisů o 1,8 p.b. a nákladových 
úroků o 1,3 p.b. (graf 1). 

2004 2017 

  

Figure 1: Struktura nákladů v EU (%) 2004 a 2017 

Source: authors‘ calculation on FADN data 
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Table 1: Struktura nákladů v jednotlivých státech (%) 2004 a 2017   

 
ZEMĚ 

2004 2017 
Přímé 

náklady Režie Odpisy 
Externí 
náklady 

Přímé 
náklady Režie Odpisy 

Externí 
náklady 

Austria 28,3 35,2 27,5 9,0 36,9 30,6 23,6 8,9 

Belgium 50,1 19,7 14,5 15,6 54,1 20,0 13,8 12,2 

Bulgaria1 46,3 23,0 9,7 21,0 36,0 18,6 13,3 32,1 

Croatia2 51,5 17,3 19,5 11,7 50,2 15,9 21,7 12,2 

Cyprus 46,4 18,2 18,0 17,4 54,8 20,8 9,0 15,3 

Czech Republic 43,8 26,3 7,7 22,2 41,4 24,0 10,9 23,7 

Denmark 40,3 19,5 12,5 27,6 46,9 19,5 10,2 23,4 

Estonia 49,4 23,1 11,8 15,8 42,0 26,7 12,9 18,4 

Finland 33,9 32,3 22,6 11,2 35,3 34,6 18,0 12,1 

France 32,0 30,2 18,7 19,1 33,6 32,0 17,2 17,2 

Germany 34,7 30,8 14,3 20,2 39,3 27,4 13,3 20,0 

Greece 40,7 21,8 20,4 17,1 38,8 27,3 18,5 15,5 

Hungary 38,2 29,0 12,0 20,8 47,9 24,1 9,2 18,8 

Ireland 41,7 25,8 20,0 12,5 55,7 25,6 9,4 9,3 

Italy 47,1 19,1 17,8 16,0 46,7 23,3 12,0 17,9 

Latvia 46,9 29,3 11,2 12,5 43,6 25,3 16,1 14,9 

Lithuania 55,9 22,8 13,7 7,6 43,7 21,4 23,2 11,7 

Luxembourg 33,5 25,6 28,4 12,5 37,9 24,1 26,3 11,7 

Malta 60,0 22,7 8,9 8,4 64,5 19,5 8,2 7,7 

Netherlands 38,1 26,1 13,4 22,4 46,9 22,1 11,8 19,2 

Poland 52,3 21,9 19,5 6,3 47,6 23,3 20,2 8,8 

Portugal 44,2 20,5 20,6 14,7 49,6 20,8 13,8 15,8 

Romania1 54,8 19,5 9,9 15,8 49,5 22,5 15,5 12,5 

Slovakia 39,1 26,3 16,1 18,5 39,4 21,9 12,6 26,1 

Slovenia 30,4 28,4 36,1 5,1 41,8 24,6 30,4 3,2 

Spain 48,7 20,2 8,6 22,5 44,1 26,4 8,8 20,8 

Sweden 38,3 27,1 19,2 15,4 44,9 26,9 12,6 15,6 

United 
Kingdom 42,0 25,9 12,0 20,1 47,4 23,8 11,8 17,0 

EU 39,9 25,9 15,9 18,4 42,6 25,9 14,1 17,4 
Zdroj: vlastní výpočty, dle FADN. Pozn.:Bulgaria, Romania od 2007, Croatia od 2013. 

 

Do celkových přímých nákladů jsou zahrnovány: vstupy specifické pro plodiny (semena a 
sazenice, hnojiva, přípravky na ochranu plodin aj), vstupy specifické pro hospodářská zvířata 
(zejm. krmivo) a náklady v lesnictví. Průměrná hodnota podílu přímých nákladů na celkových 
je za dobu sledování v EU 41,5 % při tempu růstu 2,7 %. Výrazně nad touto hranicí se pohybují 
Malta (s hodnotou 64,5% v roce 2017) a dále Belgium, Cyprus, Croatia, Ireland s podílem 
specifických nákladů nad 50% (v 2017). Nejrychlejším tempem roste podíl specifických 
nákladů v Ireland (1,35% p. b.), Netherlands (0,9% p.b.) a Hungary (0,84% p.b.); na druhé 
straně k výraznému snížení jejich podílu došlo v Bulgaria (-0,75% p.b.) a Lithuania (-0,64% 
p.b.).  

Režijní náklady jsou náklady na dodávky spojené s výrobní činností, ale nejsou spojeny 
se specifickými výrobními liniemi (tj. zejména práce vykonávané ve smluvním vztahu, běžná 
údržba strojů a zařízení, pohonné hmoty a mazadla, náklady na osobní automobily, běžná 
údržba pozemků a budov, elektrická energie, paliva, voda, pojištění, ostatní režijní náklady, 
pojištění budov). Z tabulky je vidět, že průměrná hodnota podílu režií je v roce 2004 a 2017 
stejná (25,9%), při detailnějším pohledu na jeho rozpětí je patrná stabilita tohoto ukazatele – 
minimální hodnota pro EU28 byla 25,4% a maximální 27,1%. Výrazně vyšší průměrný podíl 
(nad 30%) zde mají France and Austria and Finland. Naopak nejnižší podíl má Croatia (16%). 
Podíl režií rostl nejrychleji v Greece (0,47% p. b.) a Spain (0,36% b.), výrazný poklesu byl 
zaznamenán v Bulgaria (-0,61% p. b.) a Netherlands (-0,48% b.).  
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Odpisy představují přenos vstupní ceny dlouhodobého majetku do nákladů za účetní 
období. Jedná se o odpis majetku: trvalých plodin, hospodářských budov a fixního vybavení, 
strojů a zařízení a lesů. Nedochází zde k odpisům půdy. Průměrný podíl odpisů na celkových 
nákladech za dobu sledování poklesl o 1,8 %bodu na hodnotu 14,1%. V této nákladové 
položce však lze sledovat vetší rozdíly mezi jednotlivými státy – např. nad 20% se pohybují 
Croatia, Luxembourg, Lithuania, Austria, Poland, Finland and Slovenia s nejvyšší hodnotou 
30,4% (Slovenia). U států, kde podíl odpisů roste, lze předpokládat, že dochází v posledních 
letech k vyšší investiční činnosti a rozšíření vybavenosti majetkem. Podíl odpisů vzrostl během 
období 2004-2017 nejvíce v Lithuania (0,73% p. b.), Romania (0,53% b.) a Bulgaria (0,39% 
b.), k výraznému poklesu došlo v Ireland (-0,98% b.) a Cyprus (-0,67% b.). Zde tedy lze 
předpokládat útlum z hlediska investic do faremního majetku.  

Tato skupina nákladů – mzdy, stejně jako další dvě, jsou součástí tzv. externích faktorů, 
a zahrnuje hrubé mzdy a pojistné. Částky přijaté pracovníky považovanými za neplacené 
pracovníky se vylučují. Průměrný podíl u všech států dosahuje 9,4% při průměrném poklesu -
0,1% bodu ročně během 2004-2017. Mezi státy lze u podílu mzdových nákladů pozorovat 
variabilitu vyšší než u předchozích položek (variační koeficient 45%). Výraznější podíl lze 
vysledovat zejména v roce 2017 u Slovakia (20,8%, kde zároveň docházelo k růstu o 0,26% 
p.b. ročně) a Czech Republic (17,8%). V těchto zemích je nejvyšší podíl placené pracovní síly 
na celkové pracovní síle (Slovakia 93,8%, Czech Republic 76,8%). Ve státech s nízkým 
podílem placené pracovní síly (např. Slovenia 2,5%) je samozřejmě nízký i podíl mzdových 
nákladů. A samozřejmě důležitým faktorem, který vysvětluje variabilitu podílu mzdových 
nákladů, je variabilita mezd.  

Pachtovné představuje položky vzniklé z využití najatých zemědělských pozemků a 
budov. Nepředstavují významné hodnoty a pohybují se v průměru EU kolem 5 % podílu k 
celkovým nákladům s tempem růstu opět 0,04% bodu ročně. Nejvyšší podíl za platby pachtu 
mají v Bulgaria (v roce 2017 až 18,4%). Naopak na Malta nedosahují ani 1%. Na výši 
pachtovného působí jako výše půdní renty, tak proporce pronajaté půdy. Půdní renta (tedy 
pachtovné na hektar) se v roce 2017 pohybovalo od 41 EUR (Latvia) až do 1155 EUR 
(Netherlands) s průměrem 197 EUR. Podíl připachtované půdy byl nejnižší v Ireland (18,8%) 
a nejvyšší ve Slovakia (89,7%) s průměrem EU 54,2%.  

Zaplacené úroky jsou poslední analyzovanou formou nákladů. Jedná se o úroky a finanční 
poplatky placené z půjček získaných na nákup pozemků, budov, strojů a zařízení, 
hospodářských zvířat, oběžného kapitálu, úroků a finančních poplatků z dluhů. Tato skupina 
je nejméně zastoupenou v celkových nákladech – v průměru necelá 3%, od roku 2004 do 2017 
došlo k poklesu z 3,3 na 2%. Příčinou může být jednat nižší cena cizího kapitálu, omezování 
investic nebo preference jiných než cizích zdrojů.  Nejvyšší podíl na celkových nákladech mají 
v Denmark, který průměrně dosáhl 13%, kde se podíl úroků od roku 2008 (21,2%) plynule 
snižoval až na 8,5% v roce 2017. Do 1% (v průměru) je podíl úroků na nákladech v Greece, 
Italy, Portugal, Spain, Slovenia, Malta and Romania. Pro tyto státy je typická malá velikost 
farem – jedná se spíše o rodinné podniky, které patrně preferují jiné zdroje financování než 
úvěry, případně je u nich omezená dostupnost úvěrů.  

Za využití shlukové analýzy lze získat představu o relativně shodných státech EU z 
hlediska struktury jejich nákladů (graf 2). Pro hodnocení byly využity 4 shluky, které shlukují 
státy se stejným vývojem podílu všech hodnocených typů nákladů: 

Shluk 1 zahrnuje státy France, Luxembourg, Austria, Finland and  Slovenia. Pro tento 
shluk je typický nízký podíl přímých nákladů a mezd a vysoký podíl režie a odpisů.   

Shluk 2 zahrnuje státy Greece, Croatia, Ireland, Lithuania, Latvia, Poland, Portugal, 
Romania, Sweden and United Kingdom. Tento shluk je charakteristický vyšším podílem 
přímých nákladů a odpisů, zatímco režie a mzdy jsou na průměrné úrovni.  

Shluk 3 zahrnuje státy Belgium, Cyprus and Malta. Shluk se vyznačuje vysokým 
zastoupením přímých nákladů a současně nízkým podílem režie a odpisů. 
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Shluk 4 zahrnuje státy Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Spain, Estonia, Hungary, Italy, 
Germany, Slovakia and Netherlands. V tomto shluku vykazují státy slabší podíl přímých 
nákladů a odpisů, průměrné režie a vysoké mzdy, rostoucí pachtovné a klesající úroky.  

 

 Shluk 1
 Shluk 2
 Shluk 3
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Figure 2: Shluková analýza struktury nákladů (%) 2004 – 2017 

Zdroj: vlastní výpočty, dle FADN. 

 

Největší disproporce ve struktuře nákladů jsou jednoznačně u 3. shluku, který má nejvyšší  
přímých nákladů, ale naopak dosahuje nejnižších režijních nákladů na hektar. Zároveň odpisy 
a mzdy patří spíše k nižším. Opačná situace je u 1. shluku, kde země hospodaří s nejnižšími 
přímými náklady, ovšem režijní náklady a odpisů mají nejvyšší. Z hlediska mezd připadají 
nejvyšší náklady na 4. shluk. Velice obdobný vývoj u všech shluků je u nákladů na renty a 
úroků, zde je ovšem jejich podíl na celkových nákladech na hektar velice nízký.  

4.2. Celkové náklady 

Celková výše nákladů (v absolutní částce) v zemědělství EU vzrostla v průměrném 
zemědělském podniku z 53 tis. EUR v roce 2004 na 67 tis. EUR v roce 2017, přičemž průměrné 
tempo růstu je 1,8 % ročně. Přepočtením celkových nákladů na hektar využívané zemědělské 
půdy se tempo růstu nemění. V roce 2004 činily celkové náklady na1 515 EUR/ha a do roku 
2017 vzrostly na 1 914 EUR/ha. 

Vývoj celkových nákladů přepočtený na hektar zemědělské půdy hodnocený již podle 
shlukové analýzy zachycuje graf 3.  
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Graf průměrů všech shluků
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Figure 3: Shluková analýza celkových nákladů (EURO/ha) 2004 – 2017 
Zdroj: vlastní výpočty, dle FADN. 

 

Pro hodnocení byly využity opět 4 shluky, které shlukují státy se stejným vývojem objemu 
celkových nákladů na hektar využívané zemědělské půdy – viz tabulka 2. 

 

Table 2: Celkové průměrné náklady (EURO/ha) a tempo růstu (index) 2004 – 2017   

SHLUK 1 

Cyprus (3 410,0/1,001), Belgium (4 019,0/1,022), Denmark (4 076,7/1,025) 

Average total costs: 3 835,3 

SHLUK 2 

Germany (2 536,3/1,021), Greece (1 854,2/1,003), France (1 973,6/1,020), 
Croatia (1 344,7/1,008), Italy (2 182,6/1,001), Luxembourg (2 366,2/1,027), Austria 

(2 036,0/1,040), Finland (2 088,9/1,021), Sweden (1 904,2/1,030), Slovenia (2 
228,0/1,049) 

Average total costs: 2 116,3 

SHLUK 3 

Lithuania (639,2/1,068), Latvia (760,9/1,051), Estonia (787,6/1,067), Portugal 
(913,1/1,022), Romania (940,3/ 0964), Bulgaria (967,5/1,040), Spain (992,1/1,030), 
Ireland (1 066,3/1,037), Poland (1 214,5/1,028), Slovakia (1 218,3/1,052), Hungary 
(1 282,9/1,031), United Kingdom (1 412,1/1,024), Czech Republic (1 494,0/1,041) 

Average total costs: 1 092,1 

SHLUK 4 

Netherlands (10 779,8/1,031), Malta (11 382,6/1,019) 

Average total costs: 11 081,2 

Zdroj: vlastní výpočty, dle FADN. Pozn.:Bulgaria, Romania od 2007, Croatia od 2013. 

 

Průměrný celkový náklad na hektar v EU celkem činí 1 748 EUR. Průměrné tempo růstu 
nákladů ve sledovaném období, činilo 1,8 % ročně. Klesající celkové náklady lze pozorovat 
pouze u Italy o 4% a Romania o méně než 1 %. Náklady na Malta a Netherlands jsou ale v 
přepočtu na hektar využívané zemědělské půdy nejvyšší v EU, což lze vysvětlit vysokou 
intenzitou výroby. Nejrychlejší růst celkových nákladů je patrný u  Baltic Republic and Slovakia 
(cca 5-6%).   

Detailnější vývoj celkových nákladů přepočtených na hektar je zachycen v grafu 3. Jak už 
bylo uvedeno, je z něj patrný jednoznačný odklon 4 shluku - Netherlands and Malta, jejichž 
celkové náklady jsou až více jak 6x vyšší než průměr EU. Za touto skupinou následuje 1 shluk 
– Cyprus, Belgium and Denmark, které mají celkové náklady na hektar více jak 2 násobné. 
Naopak s nejnižšími celkovými náklady hospodaří 3 shluk – zejména Baltic Republic. Shluk 2 
pak hospodaří s náklady do 20% vyšší než průměr EU. V této skupinu lze nalézt i původní a 
největší země EU – Germany, France, Italy nebo Luxemburg.  
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Detailnější vývoj při zohlednění jednotlivých položek nákladů  - tedy přímých nákladů, 
režií, odpisů a nákladů na externí faktory je uveden v grafech 4 až 7. 

 

Shluk 1: Netherlands (4 522,3), Malta 
(7 233,2) 

Shluk 2: Denmark (1 812,3), Cyprus 
(1 783,2), Belgium (2 081,6) 

Shluk 3: Lithuania (303,2), Latvia 
(341,0), Estonia (352,2), Bulgaria (368,1), 

Portugal (443,2), Romania (453,6), Slovakia 
(455,9), Spain (465,5), Ireland (533,3), 

Hungary (557,9), Czech Republic (600,6), 
Poland (604,9) 

Shluk 4: Austria (655,1), United Kingdom 
(659,6), France (662,1), Croatia (696,1), 
Finland (709,4), Greece (747,8), Sweden 

(805,2), Luxembourg (856,9), Slovenia (914,5), 
Italy (936,9), Germany (1 002,6) 
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Figure 4: Shluková analýza - přímé náklady (EURO/ha) 2004 – 2017  
Zdroj: vlastní výpočty, dle FADN 

 

Shluk 1: France (614,4), Austria (691,0), 
Cyprus (701,9), Finland (713,5), Germany 
(728,4), Denmark (760,3), Belgium (801,2) 

Shluk 2: Malta (2 341), Netherlands 
(2 737,9) 

Shluk 3: Croatia (218,0), Czech Republic 
(405,8), Greece (448,9), Italy (483,8), Sweden 
(531,3), Slovenia (560,6), Luxembourg (586,8) 

Shluk 4: Lithuania (140,8), Portugal 
(185,9), Estonia (200,3), Latvia (206,8), 

Bulgaria (215,1), Romania (225,7), Spain 
(240,1), Ireland (275,9), Poland (281,5), 

Slovakia (299,4), Hungary (344,1), United 
Kingdom (344,6) 
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Figure 5: Shluková analýza - režijní náklady (EURO/ha) 2004 – 2017  
Zdroj: vlastní výpočty, dle FADN 
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Shluk 1: Netherlands (1 349,0) 

Shluk 2: Belgium (582,2), Luxembourg 
(640,3), Slovenia (668,1), Malta (908,9) 

Shluk 3: Croatia (279,9), Germany 
(335,2), France (346,9), Italy (374,3), Greece 

(376,0), Cyprus (416,6), Finland (426,2), 
Denmark (426,7), Austria (517,1) 

Shluk 4: Spain (92,6), Estonia (101,2), 
Latvia (110,4), Bulgaria (117,4), Lithuania 

(125,8), Hungary (128,8), Romania (131,9), 
Czech Republic (148,2), Portugal (152,2), 
Ireland (153,4), United Kingdom (171,4), 

Slovakia (177,8), Poland (228,5), Sweden 
(260,0) 
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Figure 6: Shluková analýza - náklady na odpisy (EURO/ha) 2004 – 2017  
Zdroj: vlastní výpočty, dle FADN 

 

Shluk 1: Croatia (150,7), Bulgaria 
(267,0), Greece (281,5), Luxembourg (282,3), 

Slovakia (285,2), Sweden (307,8), Czech 
Republic (339,4), France (350,2), Italy (387,5), 

Germany (470,2), Cyprus (508,4), Belgium 
(554,1) 

Shluk 2: Malta (899,3), Denmark 
(1 077,4) 

Shluk 3: Netherlands (2 170,6) 

Shluk 4: Romania (129,1), Portugal 
(131,8), Estonia (133,9), Austria (172,9), Spain 

(193,8), United Kingdom (236,5), Finland 
(239,8), Lithuania (69,4), Slovenia (84,9), 

Poland (99,6), Latvia (102,6), Ireland (103,7), 
Hungary (252,1) 
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Figure 7: Shluková analýza - náklady na externí faktory (EURO/ha) 2004 – 2017  
Zdroj: vlastní výpočty, dle FADN 

4.3. Hodnocení nákladovosti 

Ukazatel nákladovosti již dává do poměru náklady (input) a výstupy (produkcí) a jedná se 
tedy hodnocení nákladů v širším měřítku – tabulka 4.  

 

Table 4: Rozdělení států podle celkové nákladovosti 2004 – 2017 (%) 

< 80 Italy (66), Spain (72), Greece (73), Romania (73) 

80 – 100 

Portugal (81), Malta (83), Poland (84), Belgium (85), Cyprus (89), EU (89), 

Austria (91), Croatia (91), Netherlands (91), Lithuania (91), Ireland (96), France (97), 

Germany (98), Bulgaria (99) 

100 – 120 

Hungary (100), United Kingdom (100), Slovenia (105), Latvia (105), Denmark 

(106), Estonia (108), Luxembourg (109), Sweden (113), Czech Republic (114) 

> 120 Slovakia (131), Finland (134) 

Zdroj: vlastní výpočty, dle FADN 
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Pokud se hodnota ukazatele pohybuje do 1 (resp. 100%), podnik realizuje zisk. S 
hodnotou na 1 (resp. 100%) se pak dostává do ztráty. Z toho pohledu a dosažených výsledků 
byly státy EU rozděleny na dvě skupiny dosahující zisk (a do 20% a více jak 20%) a další dvě 
skupiny představují ztrátové podniky (opět se ztrátou do 20% a více jak 20.   

Velice pozitivně lze tedy z hlediska nákladovosti hodnotit státy Italy, Spain, Greece – což 
může být dáno zejména jejich příznivými klimatickými podmínkami, které umožňují vysokou 
intenzitu produkce a specifickým výrobním zaměřením na exportní komodity. Např. Greece 
20 % olivy a olej, Italy víno 15 %, Spain14 % zelenina, Malta 33 % zelenina a květiny. V případě 
Spain má vliv na nízkou nákladovost především nízká úroveň nákladů. S rostoucí zeměpisnou 
šířkou je patrný nárůst nákladovosti. Nejvyšší nákladovost realizuje Finland a Slovakia. 
Překvapivě Finland produkuje také zeleninu s podílem 16.5 %. Vysoká nákladovost na 
Slovakia není způsobena vysokými náklady, ale nízkou úrovní produkce. Podstatnou úlohu 
zde pochopitelně hrají dále cenové úrovně, soběstačnost daných zemí, kupní síla obyvatelstva 
aplikace nástrojů Společné zemědělské politiky – zejména v oblasti dotační politiky.  

Nákladovost je v pozitivním korelačním vztahu s velikostí farmy (r = 0,62). Otázka, zda 
malé farmy mají vyšší výkon než velké farmy, se často diskutuje. Bojnec a Latruffe (2013) 
tvrdili, že malé farmy nejsou postiženy problémy souvisejícími s dohledem a organizací práce 
a že rodinní pracovníci jsou vysoce motivováni zisky z farmy. Tento inverzní vztah je pravidelně 
zpochybňován, protože velké farmy by měly dosahovat úspor z rozsahu a využívat výhod 
preferenčního přístupu na trhy produkce a vstupů. 

5. Shrnutí 

Z analýzy dat FADN za roky 2004-2017 za členské státy EU bylo možné určit celkové 
náklady v průměrném zemědělském podniku EU, které dosáhly v posledním roce sledování 
hranice 67 tis. EUR (při tempu růstu 1,8%). Jejich pozvolné zvýšení je pochopitelné vzhledem 
k obecnému růstu cen vstupů jako u jiných sektorů hospodářství EU. Přepočet nákladů na 
hektar zemědělské půdy vyjadřuje jejich přesnější hodnocení vztažené k základnímu 
výrobnímu faktoru pro zemědělství a v EU v roce 2017 tato hodnota činí 1 914 EUR/ha. 
Absolutně nejvyšší náklady v zemědělství vykazuje Netherlands and Malta (cca 11 tis. 
EUR/ha), které jsou až více jak 6ti násobné ve srovnání s průměrem EU. Je nezbytné náklady 
hodnotit ve vztahu k specifikům daných zemí – zejména klimatickým podmínkám a struktuře 
výroby. Země s nejvyššími hektarovými náklady v zemědělství jsou zaměřené na produkci 
zeleniny a květin, a tedy velmi intenzivní způsob hospodaření charakteristický vysokými 
vstupy, ale také vysokými výstupy. Nejrychlejší růst celkových nákladů je patrný u států s 
nejnižšími hektarovými náklady, což jsou Baltic Republic, kde se náklady pohybují okolo 700 
EUR/ha. Tyto státy jsou z hlediska výrobní struktury zaměřeny na produkci obilovin a mléka. 
V tomto případě nárůst souvisí spíše se změnou vnějších podmínek hospodaření.  

Největší disproporce ve struktuře nákladů jsou jednoznačně u Belgium, Cyprus and Malta 
(shluk 3). Tyto země mají nejvyšší podíl režií (průměr EU  je cca 42%), ale naopak dosahují 
nejnižšího podílu režijních nákladů na hektar (průměr EU 26%). Zároveň odpisy (průměrný 
podíl na celkových nákladech EU je 15%) patří k nižším. Opačná situace je u France, 
Luxembourg, Austria, Finland and Slovenia (shluk 1). Tyto země hospodaří s nejnižšími 
přímými a mzdovými náklady, ale podíl režijních nákladů a odpisů mají nejvyšší.  

Mzdové náklady zaujímají v průměru cca 10% podíl na celkových nákladech, přičemž 
nejvyšší podíl mzdových nákladů má Slovakia (20,8 %) a Czech Republic (17,8 %). 
Problematika mzdové nákladovosti je pro tyto země velice specifikou a má dopad v dalším 
hodnocení. V těchto zemích je nejvyšší podíl placené pracovní síly na celkové pracovní síle 
(Slovakia 93,8%, Czech Republic 76,8%), což souvisí s historickým vývojem zemědělství v 
době nucené kolektivizace zemědělství. Důsledkem je pro EU neobvyklá velikostní struktura 
farem, např. v ČR farmy o velikosti (in European Size Unit) větší než 500 000 ESU, kterých je 
10,4 % z celkového počtu obhospodařují 62,9 % UAA. 

Velice obdobný je vývoj podílu nákladů na pachtovné (pro EU je 5%) a úroky (pro EU je 
2-3%). Podstatný faktor, který zde působí je velikost farem. Pro země Greece, Italy, Portugal, 
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Spain, Slovenia, Malta and Romania je typická malá velikost farem, kromě Spain je výměra 
průměrné farmy výrazně pod průměrem EU (34,87 v roce 2017). Jedná se tedy spíše o rodinné 
podniky, které patrně preferují jiné zdroje financování než úvěry, případně je u nich omezená 
dostupnost úvěrů. 

Z hlediska nákladovosti, kdy jsou náklady měřeny v poměru k produkci, lze v první řadě 
vysledovat, že hodnotu méně než 1 (podniky jsou ziskové) dosahuje pouze 17 z 28 států EU. 
To bohužel nelze považovat za pozitivní zjištění. Je zde nutné doplnit, že se jedná o hrubou 
ziskovost (bez bilance provozních dotací a daní). Nákladovost nižší než 0,8 vykazují země 
jižní Evropy (Spain, Italy, Greece and Romania) se specifickou výrobní strukturou zaměřenou 
na víno, zeleninu a olivy. Ve státech zejména severní Evropy (Finland, Sweden, Estonia, 
Denmark) je nákladovost vyšší než 1. Dále také u Slovakia a Czech Republic, jejichž příčiny 
negativních výsledků byly již uváděny.  

Literatura:  

Bojnec, Š., & Latruffe, L. (2013). Farm size, agricultural subsidies and farm performance in 
Slovenia. Land use policy, 32, 207-217. 

Brouwer, R. (1999). Market integration of agricultural externalities: a rapid assessment across 
EU countries. Report for European Environment Agency, Copenhagen. 

Carter, M. R. (1984). Identification of the inverse relationship between farm size and 
productivity: an empirical analysis of peasant agricultural production. Oxford Economic 
Papers, 36(1), 131-145. 

Davidova, S., Gorton, M., Ratinger, T., Zawalinska, K., Iraizoz, B., Kovács, B., & Mizo, T. 
(2002). An analysis of competitiveness at the farm level in the CEECs. Joint Research 
Project IDARA, Working Paper, 2(11). 

Knowler, D., & Bradshaw, B. (2007). Farmers’ adoption of conservation agriculture: A review 
and synthesis of recent research. Food policy, 32(1), 25-48. 

Lewis, T.R., 1996. Protecting the environment when costs and benefits are privately known. 
Rand Journal of Economics 27 (4), Winter, 819–847. 

Manjunatha, A. V., Anik, A. R., Speelman, S., & Nuppenau, E. A. (2013). Impact of land 
fragmentation, farm size, land ownership and crop diversity on profit and efficiency of 
irrigated farms in India. Land Use Policy, 31, 397-405. 

Poláčková, J., Boudný, J., Janotová, B., & Novák, J. (2010). Metodika kalkulací nákladů a 
výnosů v zemědělství. Ústav zemědělské ekonomiky a informací. 

Pretty, J. N., Ball, A. S., Lang, T., & Morison, J. I. (2005). Farm costs and food miles: An 
assessment of the full cost of the UK weekly food basket. Food policy, 30(1), 1-19. 

Pretty, J., Hine, R., Gee, D., & Vaz, S. (1999). The externalities of European agriculture: 
towards fair and efficient pricing. European Environment Agency, Copenhagen. 

Rencher, A. C. 2002. Methods of Multivariate Analysis (2nd ed.). Hoboken: Wiley. ISBN 0-471-
41889-7. 

Rios, A. R., & Shively, G. E. (2005). Farm size and nonparametric efficiency measurements 
for coffee farms in Vietnam. 

Rougoor, C. W., Trip, G., Huirne, R. B., & Renkema, J. A. (1998). How to define and study 
farmers' management capacity: theory and use in agricultural economics. Agricultural 
economics, 18(3), 261-272. 

Řezanková, H., Húsek, D., Snášel, V., 2009. Shluková analýza dat (2nd ed.). Praha: 
Professional Publishing. ISBN 978-80-86946-81-8. 

Synek, M., Dvořáček, J., Dvořák, J., Kislingerová, E., & Tomek, G. (2011). Manažerská 
ekonomika (Managerial economics). Praha: Grada. 

Tegtmeier, E. M., & Duffy, M. D. (2004). External costs of agricultural production in the United 
States. International Journal of agricultural sustainability, 2(1), 1-20. 

The Farm Accountancy Data Network (FADN): standard results. [on-line]. [cit. 2018-02-19] 
Available at http://ec.europa.eu/agriculture/ricaprod/database/database_en.cfm 

Vošta, M. (2010). Společná zemědělská politika EU a její aplikace v České republice. 
Současná Evropa, 2, 127-142. 



398 

 

Waibel, H., Fleischner, G., & Becker, H. (1999). ABHANDLUNGEN-The Economic Benefits of 
Pesticides: A Case Study from Germany. Agrarwirtschaft, 48(6), 219-229. 

 
 

Autoři děkují Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky za poskytování 
institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj JU EF katedry účetnictví a financí 

(RVO160). 

Kontaktní adresa autora:  

Ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická 
fakulta, Studentská 13, 370 05 České Budějovice, svoboda@ef.jcu.cz 

Ing. Jana Lososová, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 
Studentská 13, 370 05 České Budějovice, lososova@ef.jcu.cz. 

Ing. Radek Zdeněk, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, 
Studentská 13, 370 05 České Budějovice, zdenek@ef.jcu.cz. 

 
  



399 

 

Rozdílná viditelnost regionů ve zpravodajských relacích 
v České republice  

Different Visibility of Regions in News reporting in the 
Czech Republic  

Jaroslav Urminský 

 

Abstrakt:  

Masové sdělovací prostředky zprostředkovávají publiku informace o hospodářském dění 
v konkrétních územních jednotkách. Činí je viditelnými pro široké spektrum aktérů, a to včetně 
aktérů s minimální či žádnou osobní interakcí s daným územím. Dostupnost informací působí 
na utváření našich představ o stavu a vývoji prostředí v regionech. Ovlivňují vnímání existence 
konkrétních území v našich myslích, jeho podobu a charakteristiky. Tyto představy vstupují do 
našeho rozhodování, včetně rozhodování o prostorových aktivitách s hospodářskými 
konsekvencemi. Příspěvek je zaměřen na identifikaci a zhodnocení viditelnosti regionů České 
republiky ve vybraných zpravodajských relacích největších televizních stanic v souvislosti 
s hospodářskými informacemi. Empirický výzkum je založen na analýze kontingenční tabulky. 
Identifikovány byly odlišné regionální vzorce pokrytí hospodářských informací ve vybraných 
zpravodajských relacích. Diskrepance pozorujeme především mezi komerčními organizacemi 
a veřejnoprávní Českou televizí. Populačně nejpočetnější teritoria jsou intenzivněji pokryta 
v případě České televize. Celkově evidujeme odlišnou dostupnost informací o regionálních 
ekonomikách pro publikum v závislosti na sledované zpravodajské relaci. 

Klíčová slova:  

Regiony, Masová média, Zpravodajství, Instituce, Post-hoc analýza 

Abstract:  

Mass media provide audience with information about economic epizodes from particular 
territorial units. They make them visible to a wide range of actors, including those with little or 
no personal interaction with territory. Availability of information affects perception of the 
existence of particular territories in our minds, their form and characteristics. Resulting images 
come into our decision-making, including decisions about spatial activities with economic 
consequences. The paper focuses on identification and evaluation of region visibility in the 
Czech Republic within selected TV news reporting of largest TV stations in connection with 
economic information. Empirical research is based on contingency table analysis. Different 
regional patterns of economic information coverage were identified among selected news 
reporting. Main discrepancies are contemplated between commercial organizations and public 
organization Czech Television. Largest population territories are more intensely covered by 
Czech Television. In sum, we can see a different availability of information about regional 
economies for the audience. It depends on the news sessions being watched.  

Key words:  

Regions, Mass media, News reporting, Institutions, Post-hoc analysis 
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Úvod  

Image lze obecně vnímat jako subjektivní, zvnitřněné představy. Boulding (1956) ve své 
publikaci uvádí, že chceme-li porozumět lidskému chování, musíme porozumět představám, 
které si lidé vytvářejí o svém fyzickém i nefyzickém prostředí. Vychází z přesvědčení, že živé 
organismy (lidé) nejsou schopny zachytit realitu ve své komplexnosti a ani nereagují přímo na 
realitu. Přijímání informací z okolního prostředí probíhá selektivně. Rezultátem jsou naše 
představy či spíše komplex představ o podobě a vlastnostech prostředí. Formování představ 
(image) podléhá percepci, zpracování a evaluaci informací z vnitřního a vnějšího prostředí. 
Jedince nelze v této souvislosti redukovat na dokonale racionálně fungující lidský stroj. Člověk 
je celková osobnost, se svými kognitivními limity a emocemi (viz Jurečka, 2003). Sílu emocí 
nelze podceňovat. Při zpracování informací a utváření postojů sehrávají emocionální efekty 
podstatnou roli, stejně jako efekty kognitivní (Kühne a Schemer, 2015). Výsledná podoba 
představ je tedy založena na kombinaci znalostí, idejí, pocitů, přesvědčení, jednání a chování 
vůči objektu. Za objekt lze považovat rovněž konkrétní územní celek.  

Nehmotná povaha územní image sehrává nezanedbatelnou roli v procesu 
institucionalizace regionů (Paasi, 1991 či 2000). Stejně tak představuje nehmotnou 
komponentu působící na lokalizaci socioekonomických aktivit v prostoru, ovlivňující celkový 
vývoj konkrétních regionů. Relevance nehmotné složky vystupuje do popředí v souvislosti 
s rozvíjející se informační společností a snahou o posun ekonomického systému směrem ke 
znalostní ekonomice (Lux, Horvath, et al., 2018 či Hartley, 2002). V kontextu postupného 
odbourávání bariér volného toku kapitálu, pracovní síly, výrobků a informací nelze význam 
územní image bagatelizovat. Naopak, problematiku konstrukce územní image je možno 
považovat za užitečnou komponentu při snaze o pochopení prostorového chování působícího 
na formování prostorových struktur. Stejně tak při vyvíjení úsilí o její kultivaci jako prorůstového 
či rozvojového prvku každého území. Subjektivní představy o území a jeho relativní pozice 
vůči ostatním v myslích nejen ekonomických aktérů, se stává v lepším případě nehmotným 
aktivem. Anholt (2011) zdůrazňuje, že dobrá reputace představuje nehmotné aktivum 
stimulující hospodářský růst či působící jako bariéra vstupu na trh. Dobrou reputaci území tak 
lze považovat za konkurenční výhodu a zdroj, charakteristický vzácností, nesubstituovatelností 
a nedokonalou napodobitelností (Ashworth a Kavaratzis, 2010 či Barney, 1991). Není 
překvapivé, že aktivní úsilí o budování dobré reputace území se stává integrální součástí 
rozvojových strategií teritoriálního managementu. Na druhé straně se rovněž negativní image 
může projevit v pozitivním duchu. A to ve vztahu k vnitřním aktérům, jako motivační faktor pro 
aktivizaci endogenního potenciálu (Sucháček, 2019). 

Principy ekonomické konkurence pronikají do managementu teritorií bez ohledu na 
prostorovou úroveň. Reakce se projevují nejen ve snaze o aktivizaci vlastních kapacit, ale také 
v aktivním zacílení na externí zdroje, jakými jsou podniky, korporace, investoři, obyvatelstvo, 
turisté a další. Stěžejní je v tomto kontextu oslovit, přesvědčit a přilákat externí zdroje na 
unikátnost prostředí v teritoriu. Jinými slovy vyvolat představy a očekávání o tom, že příslušné 
území disponuje takovými atributy, které poskytují výhody oproti prostředí stávajícímu, s 
vyšším potenciálem zhodnocení vzácných zdrojů. Příslušný management v tomto ohledu 
disponuje samostatnými kompetencemi. Konkrétní komunikační strategie představuje 
formalizovaný přístup, jak oslovit a ovlivnit specifikované externí skupiny. Avšak cílená 
komunikace, kde je relativně zřejmé, kdo komunikuje a komu jsou informace určeny má své 
meze. Existuje širší spektrum aktérů zajišťující informační toky a působící na celkovou podobu 
a proměnu územní image ve vztahu zejména k externím subjektům. Zařadit zde lze masové 
sdělovací prostředky, prostřednictvím svých produktů šířící informace spjaté s konkrétním 
územím (viz Riddle, 2010 či Scheufele a Tewksbury, 2007). Konkrétní produkt s vysokou 
relevancí představuje zpravodajství. 

Gartner (1994, str. 197) relevantní aktéry působící na formování územní image označuje 
za agenty, představující: „… síly produkující specifické výsledky“. Někteří agenti jsou dle něj 
ve vztahu k příslušnému území autonomní. Autonomní agenty dělí na zpravodajství a 
populární kulturu. Zpravodajství přitom považuje za nejobvyklejšího autonomního agenta, 
organicky působícího na formování územní image. Relevance zpravodajství vystupuje do 
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popředí především v demokratických systémech. Institucionalizované normativní požadavky 
jako je nestrannost, vyváženost či objektivita evokují důvěryhodnost poskytovaných informací. 
Zdůrazněme, že jednotlivé zpravodajské příspěvky obsahují informace o fyzickogeografických 
i socioekonomických charakteristikách a vývoji s konkrétním prostorovým určením. Obvykle je 
zde zmiňován název místa, regionu či jejich ekvivalenty spolu s tematickým obsahem. Dochází 
k vytváření asociací mezi konkrétní teritoriální jednotkou a tematickým obsahem či šířeji 
tematickou kategorií. Podstatnou roli sehrává frekvence spojení názvu teritoria jako symbolu 
a tematické kategorie. Četnost příspěvků o regionu v dané kategorii lze vnímat jako viditelnost 
tohoto regionu, respektive dostupnost regionu pro příjemce sdělení, za určitý časový úsek 
(Van Dalen et al., 2015). Je zapotřebí zdůraznit, že výběr konkrétních událostí pro zařazení 
do zpravodajských relací musí podléhat selekci (Luhmann, 2014). V tomto kontextu výskyt 
regionu ve zpravodajských relacích signalizuje jeho význam v rámci tematické kategorie a 
rovněž jeho význam vůči ostatním regionům. Výsledkem je nehmotná podoba hierarchie 
regionů ve virtuálním prostředí. Teritoriálně ukotvené informace vysílané ve zpravodajských 
relacích tak dopadají nejen na úroveň poznání a hodnocení konkrétních územních jednotek, 
ale z dlouhodobé perspektivy působí na naše očekávání vystavěné vůči těmto jednotkám. 
Přičteme-li předpoklad o působení mentálních zkratek při našem rozhodování, např. heuristiku 
dostupnosti (Tversky a Kahneman, 1973), lze považovat masová média za aktivního aktéra 
ovlivňujícího rozvoj územních celků, hodného pozornosti.  

Cíl a metodický postup  

Cílem příspěvku je identifikovat a zhodnotit viditelnost regionů České republiky ve 
vybraných zpravodajských relacích největších televizních stanic v České republice 
v souvislosti s hospodářskými informacemi.  

Zdrojem vstupních dat je mezinárodní společnost Media Tenor, s.r.o. Data zahrnují 
regionálně orientované zpravodajské příspěvky, informující o dění v ekonomické, sociální a 
environmentální oblasti. Zpravodajské příspěvky byly odvysílány v rámci zpravodajských 
relací Zprávy (FTV Prima), Televizní noviny (TV Nova), Události a Události, komentáře (Česká 
televize). Jednalo se o nejsledovanější zpravodajské relace v České republice v 
analyzovaném časovém období mezi lety 2005-2011. V empirickém výzkumu respektujeme 
duální uspořádání mediálního prostředí v České republice. Zabýváme se jak zástupci 
komerčního sektoru, tak veřejnoprávní organizací poskytující veřejnou službu. 

Celková četnost činila 52 255 zpravodajských příspěvků s konkrétním regionálním 
určením. Hospodářské tématice byla věnována pozornost v necelých 13 % případů (6 692). 
Hospodářskou kategorii lze zařadit mezi standardní tematické kategorie zpravodajských 
příspěvků (viz Jirák a Köpplová, 2009).  Regiony představují v předkládaném příspěvku kraje 
České republiky. Standardní počet čtrnácti krajů byl redukován na třináct, sloučením hlavního 
města Prahy a Středočeského kraje (viz postup Sucháček et al., 2015 a 2016 či Urminský, 
2018). 

 Vzhledem k charakteru vstupních dat je empirická část příspěvku založena na analýze 
kontingenční tabulky zahrnující kategorie dvou proměnných. Kontingenční tabulka reflektuje 
vztah mezi zpravodajskými relacemi vybraných televizních stanic a regionálním určením zde 
vysílaných příspěvků s hospodářským zaměřením.  

Metodický postup lze shrnout následovně. Na základě kontingenčních tabulek je možno měřit 
a testovat míry asociace mezi proměnnými, přičemž základní míru asociace představuje  
statistika. Z této statistiky vychází neparametrický Pearsonův chí-kvadrát test dobré shody (viz 
Hendl, 2012), napomáhající identifikovat případnou ne/závislost mezi proměnnými 
z celkového pohledu. Tento test však má svá omezení, spočívající například v citlivosti na 
velikost vzorku. Vzhledem k velikosti vzorku N=6692 aplikujeme rovněž alternativní index 
vyjadřující relativní míru shody modelů RMSEA. Hodnoty RMSEA se obvykle pohybují 
v intervalu 0 a 1, přičemž platí, že čím nižší je hodnota, tím je model považován za kvalitnější 
(viz Friedrich, 2017). Především pro vizualizaci zkoumaných vztahů užíváme vícerozměrnou 
statistickou metodu korespondenční analýzy (viz Greenacre, 2017). Princip metody spočívá 
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v rozkladu  statistiky v ortogonální faktory, tzv. dimenze. Korespondenční analýza, mimo 
jiné, umožňuje vizualizovat asociační a komparační vztahy ve formě dvourozměrného grafu.  

Dojde-li k zamítnutí nulové hypotézy o nezávislosti v případě Personova chí-kvadrát testu, 
věnujeme bližší pozornost vztahům mezi jednotlivými kategoriemi vzájemně testovaných 
proměnných. Post-hoc analýzu provádíme na základě metodického postupu vycházejícího 
z adjustovaných standardizovaných reziduí, uvedeného v příspěvku Beasley a Schumacker 
(1995). 

Výsledky 

Empirická část předkládaného příspěvku je zaměřena na identifikaci viditelnosti regionů ve 
zpravodajských relacích a posouzení odlišností v regionálních vzorcích pokrytí mezi 
zpravodajskými relacemi televizních organizací. Nejprve se zabýváme diferencemi mezi 
komerčními organizacemi a organizací veřejnoprávní z celkového pohledu. Následně jsou 
identifikovány a porovnány rozdílnosti mezi zpravodajským pokrytím regionů v České 
republice v rámci jednotlivých zpravodajských relací. 

Viditelnost regionu ve zpravodajských relacích či šířeji ve virtuálním prostředí, ovlivňuje 
samotné vnímání a evaluaci tohoto území u příjemců sdělení. Neméně podstatným aspektem 
je, že zároveň dochází k potvrzení a reprodukci samotné existence územního celku. 
Institucionalizace regionů prostřednictvím kognitivních a afektivních asociací je podstatnou 
imanentní vlastností našeho prostorového uspořádání vnějšího světa.  

Masová média, jako organizace zřízené k zajištění informačních toků, zde z dlouhodobé 
perspektivy sehrávají podstatnou roli. Danou perspektivu lze vztáhnout rovněž na 
administrativně-správní regiony. Příslušnost k formálně či uměle vytvořeným regionům je 
stejnou součástí našeho prostorového ukotvení a interakcí jako náš přirozený prostorový 
vzorec. Základní komponentou v tomto procesu jsou informace, respektive dostupnost a 
kvalita informací. Souhrnné proporcionální rozložení intenzity pokrytí jednotlivých regionů 
z perspektivy komerčně/veřejnoprávních televizních organizací je zachyceno v Grafu 1. Pořadí 
regionů v grafu reflektuje celkovou absolutní velikost mediální pozornosti kladené jednotlivým 
regionům za sledované období. 

 

Graf 1: Zpravodajské pokrytí regionů v televizních organizacích 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Uvedený graf odráží viditelnost jednotlivých regionů na televizních obrazovkách v rámci 
večerních zpravodajských relacích v souvislosti s informacemi o regionálním hospodářství. 
Komerční organizace byly v tomto kontextu aktivnější. Ve zpravodajských relacích TV Nova a 
FTV Prima bylo publikováno 58% příspěvků. Vyšší pozornost kladená regionálně zaměřeným 
událostem z absolutní perspektivy, se projevuje u všech regionů vyjma Jihočeského kraje. 
Zapotřebí je upozornit na programovou strukturu České televize. Česká televize poskytuje 
specifický produkt ve formě regionálního zpravodajství vysílaného v regionech a určeného 
převážně regionálnímu publiku. Jedná se o hierarchicky nižší úroveň v porovnání 
s celostátním vysíláním, ve kterém jsou informace z konkrétních regionů šířeny publiku na 
celém území České republiky, a kterému věnujeme pozornost v tomto příspěvku. Daný aspekt 
lze považovat za jednu z mnoha institucionálně-organizačně odlišných charakteristik média 
veřejné služby a komerčně zaměřených médií v České republice (viz Urminský, 2019).  

Bez ohledu na odlišnosti je evidentní, že informace o hospodářském dění byly pro publikum 
dostupné ze všech regionů v České republice. Hospodářské události v regionech Střední 
Čechy, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji upoutaly mediální pozornost nejvíce. Avšak 
vyšší relativní důraz na tyto regiony evidujeme ve zpravodajských relacích České televize. 
Naopak vyšší relativní pozornost byla ze strany komerčních médií věnována především kraji 
Libereckému, Pardubickému a Ústeckému. Celkově je možno pozorovat odlišnosti v intenzitě 
zájmu o jednotlivé regiony mezi komerčními subjekty a subjektem veřejnoprávním. Je možno 
konstatovat, že z pohledu publika se dostupnost informací o regionech v hospodářských 
souvislostech liší ve své celkové intenzitě a rovněž na základě preferencí, tedy zdali publikum 
sledovalo zpravodajství komerčních médií či média veřejné služby. Daný vztah bude blíže 
konkretizován na základě následující hypotézy: 

 

H1: Existuje závislost mezi zpravodajskými relacemi a regiony.  

 

Výsledky testu (Tab.1) ukazují na zamítnutí nulové hypotézy. Nebyla zde prokázána statisticky 
významná nezávislost na hladině významnosti α=0,05.  

 

Tab. 1: Vztah mezi zpravodajským relacemi a regiony 

 hodnoty volnost p-hodnota 

Pearsonův Chí-kvadrát 192,807 36 0,000 

RMSEA 0,026   

Rozsah souboru 6 692   

Zdroj: vlastní výpočty 

 

Nelze tedy naši alternativní hypotézu H1 o existenci vzájemné závislosti mezi zpravodajskými 
relacemi a regiony vyloučit. Hodnoty alternativního indexu shody modelů RMSEA lze pokládat 
za velmi dobré (viz Kline, 2005). Výsledky zkoumaných vztahů indikují významné diference ve 
zpravodajském pokrytí regionů v souvislosti s jednotlivými zpravodajskými relacemi. 

Na základě kombinace řádkových a sloupcových profilů dále sledujeme ne/podobnost 
regionálních vzorců pokrytí mezi jednotlivými zpravodajskými relacemi. Strukturu vazeb mezi 
13 regiony a zpravodajskými relacemi vizualizovanou prostřednictvím dvourozměrného 
korespondenčního grafu lze nalézt na Obrázku 1. Korespondenční analýza zachycuje 94,5 % 
informací z původní kontingenční tabulky. Danou hodnotu lze považovat za velmi vysokou. 
První dimenze pokrývá 72,7 % inercie a dimenze druhá 21,8 %.  

Zpravodajství média veřejné služby, Události (Czech TVa) a Události, komentáře (Czech 
TVb) situovány na levé straně Obr. 1, pokrývá hospodářské události spíše z regionů s vyšším 
počtem obyvatel, tj. především ze Středních Čech, Moravskoslezského a Jihomoravského 
kraje. Vzájemnou blízkost pozorujeme rovněž s Jihočeským krajem a Vysočinou. 
Zpravodajské relace komerčních stanic, Zprávy (TV Prima) a Televizní noviny (TV Nova), 
nacházející se na pravé straně Obr. 1, více akcentují spíše populačně slabší regiony. Tento 
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vztah je patrný zejména v případě TV Nova referující o hospodářských událostech ze 
Zlínského, Královehradeckého, Ústeckého, Pardubického a Libereckého regionu. V případě 
TV Prima pozorujeme blízkost především s Olomouckým a Plzeňským krajem.  

Zobrazené vztahy lze vnímat jako určitou “mapu” mediální pozornosti věnované 
jednotlivým regionům České republiky v souvislosti s hospodářským děním ve sledovaném 
období. Regionální vzorce pokrytí se zřetelně liší. Kontrastně působí především při porovnání 
zpravodajských relací České televize a TV Nova. Zobrazené vztahy je však vhodné vnímat 
spíše orientačně. Nelze je považovat ze statistického pohledu za signifikantní. Součástí 
korespondenční analýzy není testování statistické významnosti. Jako žádoucí, se jeví za tímto 
účelem provést post-hoc analýzu.  

 

 
Obrázek 1: Regionální vzorce pokrytí 

Zdroj: vlastní zpracování (Urminský, 2018) 

 

Signifikantní rozdíly zpravodajského pokrytí konkrétních regionů v jednotlivých 
zpravodajských relacích jsou zachyceny v tab. 2. Podíváme-li se na dosažené výsledky, tak 
lze vyslovit závěr, že žádná zpravodajská relace nepokrývala regiony zcela homogenně. 
Jinými slovy, v každé zpravodajské relaci byly některé regiony upozaděny či intenzivněji 
pokryty v porovnání s celkovou mediální pozorností věnované regionům. Publikum tedy bylo 
konfrontováno s hospodářskými informacemi v odlišných prostorových vzorcích, a to v 
závislosti na preferované zpravodajské relaci. 
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Tab. 2: Signifikantní rozdíly zpravodajského pokrytí regionů 

TV stanice 
Regionální pokrytí 

Podproporcionální Nadproporcionální 

Česká Televize_a  

(Události) 
Liberecký, Ústecký Moravskoslezský 

Česká Televize_b 

(Události, komentáře) 
Královehradecký Střední Čechy 

TV Nova 

(Televizní noviny) 
Jihomoravský Ústecký, Královehradecký 

FTV Prima 

(Zprávy) 
Střední Čechy   

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Za nejvyváženější je možno považovat regionální vzorec zpravodajského pokrytí v případě 
zpravodajské relace Zprávy komerční organizace FTV Prima. Zde je patrné podproporcionální 
pokrytí pouze v případě agregovaného regionu Střední Čechy. Tento výsledek působí 
poněkud překvapivě. Zvláště uvědomíme-li si, že zde samotná televize sídlí a disponuje tak 
potenciálně nižšími výrobním a transakčním náklady vyplývajícími z fyzické a kulturně-
kognitivní blízkosti. Signifikantně vyšší zájem o hospodářské události z regionu Střední Čechy 
pozorujeme v případě zpravodajské relace Události, komentáře (Česká televize_b). Naopak 
podproporcionální pozornost zde byla věnována Královehradeckému kraji. V rámci 
zpravodajské relace Televizní noviny, druhého zástupce komerčních organizací TV Nova, je 
patrný vyšší důraz kladený na hospodářské události z kraje Ústeckého a Královehradeckého. 
Naopak kraj Jihomoravský se netěšil přílišné pozornosti. Informace o hospodářských 
charakteristikách Moravskoslezského kraje byly nadproporcionálně pokryty ve zpravodajské 
relaci Události (Česká televize_a). Nižší pozornost byla v této zpravodajské relaci věnována 
kraji Libereckému a Ústeckému. Souhrnně lze konstatovat, že se signifikantně lišila viditelnost 
a dostupnost informací o hospodářských charakteristikách regionů v závislosti na sledované 
zpravodajské relaci.  

Zdá se tedy, že záleží na tom, kterou zpravodajskou relaci publikum sleduje v souvislosti 
s utvářením územní image. Zapotřebí je zdůraznit statickou povahu analýzy. Role času jako 
samostatné proměnné je zřejmým limitem předkládaného příspěvku a zároveň podnětem pro 
navazující výzkum v této oblasti. 

Závěr  

Je zřejmé, že teritoriální aktéři disponují omezenými kompetencemi ve vztahu k šíření 
informací o daném území. Vyvíjení aktivní snahy působit na dobrou pověst teritoria ze strany 
např. aktérů veřejné správy tedy nelze považovat za jediný element formující výslednou 
podobu územní image. Samostatné organizace zajišťující masovou komunikaci zde sehrávají 
nezanedbatelnou roli. Prostřednictvím svých produktů rozšiřují spektrum našeho poznání 
okolního světa. Předkládají nám vybrané a upravené informace o fyzickogeografických i 
socioekonomických charakteristikách konkrétních území. Jedná se o zprostředkované 
informace dostupné našim smyslovým orgánům. V této souvislosti disponujeme schopnostmi 
konstruovat si mentální propojení konkrétních objektů a událostí. Výsledné vlastní představy 
o podobě a charakteristikách materiální i nemateriální povahy území a dějů v něm 
probíhajících mají vždy modelový charakter. Opíráme se o ně při našem uvažování a 
rozhodování, jak postupovat, respektive jednat. Viditelnost regionů na televizních obrazovkách 
tak lze vnímat jako nehmotnou komponentu, působící na podobu a proměnu územní image. 
V této souvislosti jsme dospěli k následujícím závěrům. 

Je možno konstatovat, že mezi komerčně orientovanými organizacemi a organizací 
veřejnoprávní pozorujeme rozdílnosti z hlediska pokrytí regionů ve zpravodajských relacích. 
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Stanovenou hypotézu H1 o potenciální závislosti mezi zpravodajskými relacemi a regiony 
nelze vyloučit. Identifikovány byly odlišné regionální vzorce pokrytí hospodářských informací 
v rámci zpravodajských relací televizních stanic ve sledovaném období. Aplikace 
korespondenční analýzy ukázala, že zpravodajské relace České televize inklinují k událostem 
hospodářského charakteru především z populačně silnějších regionů v České republice. 
Populačně slabším regionům byl intenzivnější zájem věnován v případě Televizních novin (TV 
Nova).  

Na základě bližšího pohledu na jednotlivé vztahy skrze post-hoc analýzu lze konstatovat, 
že každá zpravodajská relace měla signifikantně odlišné regionální vzorce pokrytí 
hospodářských informací. Viditelnost regionů ve zpravodajských relacích a rovněž dostupnost 
informací o těchto regionech pro publikum byla odlišná. Celkově vykazuje nejvyváženější 
regionální vzorec pokrytí hospodářských informací zpravodajská relace Zprávy (FTV Prima). 
Přesto zde byly, poněkud překvapivě, upozaděny informace o hospodářském dění 
z centrálního regionu Střední Čechy. Publikum sledující zpravodajské relace České televize 
bylo ve sledovaném období nadproporcionálně vystaveno hospodářským informacím z 
Moravskoslezského kraje (Události) a centrálního regionu Střední Čechy (Události, 
komentáře). Na druhé straně zde byly upozaděny kraje Liberecký a Ústecký (Události) a kraj 
Královehradecký (Události, komentáře). Nadproporcionální dostupnost hospodářských 
informací o Ústeckém a Královehradeckém kraji evidujeme v případě zpravodajské relace TV 
Nova. Signifikantně nižší pozornost vystupuje do popředí u kraje Jihomoravského.  

Závěrem je možno konstatovat, že se zdá být podstatné, kterou zpravodajskou relaci 
publikum sleduje. Důvodem je signifikantně odlišná dostupnost informací o hospodářských 
charakteristikách regionů v analyzovaném období, a to v závislosti na sledované zpravodajské 
relaci. 
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Vývoj produkce cukrové řepy v zemích EU v kontextu změn 
prostředí agrárního trhu 

Development of sugar beet production in EU countries 
within the context of changes in agrarian market  

Martin Vaněk, Věra Bečvářová, Ivo Zdráhal 

 

Abstrakt: 

Příspěvek se zabývá hodnocením vývoje a změnami produkce cukrové řepy jako jednoho 
z rozhodujících segmentů globalizujících se agrárních trhů, a to v kontextu vývoje světové 
produkce této komodity od počátku devadesátých let dvacátého století. Analyzuje vývoj 
v Evropské unii (EU) jako celku, ve skupině původní EU 15 a v nových členských zemích, 
včetně komparace výsledků ČR a vybraných členských států EU. Specifikuje rozhodující 
faktory rozdílného vývoje v produkci cukrové řepy u původních a nových členských států a 
předpoklady aktivního přístupu z hlediska konkurenceschopnosti a zapojení v komoditní 
vertikále.   

Klíčová slova: 

Agrobyznys, agrární trh, cukr, cukrová řepa, komoditní vertikála, konkurenceschopnost, 
společná zemědělská politika  

Abstract: 

The sugar beet production is one of the significant segments of globalizing agrarian markets. 
This paper analyses and evaluates changes in the sugar beet production in the European 
Union (EU) in the context of the changes in the world production of this commodity since the 
early 1990s. It analyses the changes in the total EU production, as well as in the sub-groups 
of member states (in original EU 15 and in the new Member States). Within this context, the 
changes in the Czech Republic’s sugar beet production have been evaluated. Based on the 
results of the analysis, the key factors playing role in the different changes in the beet 
production in the old and new Member States are concluded as well as the prerequisites for 
an active approach in terms of competitiveness and integration in the commodity chain. 

Key words: 

Agribusiness, agrarian market, sugar, sugar beet, commodity vertical, competitiveness, 
common agricultural policy 

Úvod  

Mezi typické plodiny českého zemědělství se již dlouhodobě řadí právě cukrová řepa. 
Historie jejího pěstování sahá až do roku 1831, kdy byl otevřen i první cukrovar na našem 
území. Vhodné klimatické a agroekologické podmínky umožňovaly úspěšný rozvoj produkce 
této komodity. Největšího rozmachu se produkce cukrové řepy u nás dočkala v období první 
republiky, kdy byla dokonce dominující plodinou. Průměrná osevní plocha cukrové řepy v 
letech 1920 – 1929 činila 207 tis. ha. Vlivem hospodářské krize a následné změny struktury 
českého zemědělství její osevní plochy klesaly. V roce 1980 osevní plocha cukrové řepy byla 
157 tis. ha. Po roce 1989 začaly osevní plochy cukrovky klesat výrazněji. Celková plocha, ze 
které byla sklizena v hospodářském roce 2017/2018, dosáhla 66 284 ha. Z této plochy bylo 58 
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122 ha při průměrném výnosu bulev 73,85 t/ha použito na výrobu cukru. (MZe, 2019). Zbývající 
plocha, 8 182 ha cukrové řepy, byla použita pro výrobu kvasného lihu, který se dále 
zpracovává na potravinářský a nepotravinářský líh (např. jako palivo nebo příměs do paliva).  

Kromě využití cukrové řepy v potravinářském průmyslu i v nepotravinářské oblasti se dnes 
začíná znovu prosazovat a objektivně uznávat i její významný vliv jako zlepšující plodiny 
v samotném zemědělství. Jedná se o plodinu s vysokou hodnotou pro následné plodiny 
v rámci osevního postupu produkčního zemědělství. Pozitivně zasahuje do úzkých osevních 
sledů opakovaného pěstování obilovin, olejnin a kukuřice seté. Jako okopanina využívá 
v rámci aplikace adekvátní technologie i hnojení organickými hnojivy, které zlepšují fyzikální i 
chemické vlastnosti půdy. Díky hlubokému kořenovému systému tak trvale dochází k 
provzdušení půdy do hlubších vrstev, k podpoře mineralizace a lepší infiltraci vody. Vlivem 
šlechtění má cukrová řepa větší listový aparát a tím dochází k větší sekvestraci CO2 ze 
vzduchu a následné produkci O2. Právě v těchto souvislostech se hodnotí jako plodina 
přátelská k životnímu prostředí, jejíž pěstování přispívá významnou měrou k systému trvalé 
udržitelnosti krajiny.  

Celkově je však cukrová řepa z hlediska produkce i pozice na trzích agrobyznysu 
hodnocena především jako surovina pro výrobu cukru. Jak známo, cukr se kromě cukrové 
řepy vyrábí i z cukrové třtiny. Cukrová třtina je však i z hlediska výhodnějších klimatických 
podmínek pěstována v tropických a subtropických podmínkách. Tedy i z těchto důvodů se 
cukrová řepa pěstuje v klimatických podmínkách mírného pásu, případně v subtropech. Na 
základě těchto aspektů je právě Evropa hlavním pěstitelem cukrové řepy na světě. Jedná se 
zhruba o dvě třetiny celkové produkce cukrové řepy, kde významnou roli hrají právě producenti 
v členských státech Evropské unie. Mezi další světové regiony s produkcí cukrovky patří 
Severní Amerika a východní a západní regiony Asie.  

Změny podnikatelského prostředí v posledních dekádách související s formováním a 
globalizací agrárních trhů se logicky promítaly i do utváření podmínek a samotného vývoje trhu 
cukrové řepy, což mělo zásadní vliv i na postavení a konkurenceschopnost EU jako celku i 
jeho jednotlivých členských států včetně České republiky. Vzhledem k významnosti této 
komodity a objektivnosti hodnocení jejího vývoje je vhodné zabývat se vývojem této produkce 
podrobněji. 

Cíl, metodika a faktografická základna výzkumu 

 Cílem příspěvku je prohloubení poznání o vývoji a změnách produkce cukrové řepy jako 
jednoho z rozhodujících segmentů globalizujících se agrárních trhů, a to v kontextu vývoje 
světové produkce této komodity od počátku devadesátých let dvacátého století. Za tímto 
účelem vyhodnotit vývoj produkce v EU jako celku, ve skupině zemí původní EU 15 a změny, 
ke kterým docházelo před vstupem a po vstupu do společného trhu u nových členských států, 
včetně komparace výsledků produkce ČR a dalších vybraných členských států EU.  

Metodicky se analýza opírá o vyhodnocení vývoje produkce cukrové řepy v období let 
1993-2017. Uvedené dlouhé časové období 24 let umožňuje zachytit nejen základní tendence 
vývoje produkce cukrové řepy v původních členských státech EU 15 (i v reakci a souvislostech 
reforem SZP od počátku devadesátých let dvacátého století, ale současně hodnotit vývoj 
rozměru produkce této komodity před a po vstupu do Společenství u nových členských států, 
které přistoupily v roce 2004 (EU 10), resp. i u Bulharska a Rumunska (vstoupily v roce 2007) 
a Chorvatska (vstoupilo 2013), tedy EU 13.  

Výsledky analýz jsou uspořádány tak, aby umožnily prezentovat ucelenější pohled na 
vývoj a změny v postavení zemědělství EU jako jednoho z rozhodujících segmentů 
globalizujících se agrárních trhů v kontextu vývoje světové produkce cukrové řepy. Dále pak 
zhodnotit vývoj produkce cukrové řepy v rámci EU jako celku, ve skupině zemí původních EU 
15 a nově přistoupivších po roce 2004 a upozornit na státy s nejvýraznější změnou ve vývoji. 
V těchto souvislostech zhodnotit vývoj v České republice. Výsledky jsou proto prezentovány 
ve struktuře umožňující komparovat celkový vývoj světové produkce cukrové řepy a postavení 
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EU, vývoj ve skupině původních a nových členských zemích a zabývat se regionálními znaky 
vývoje na bázi výsledků analýz vybraných členských zemí EU. 

Analýza i komparace se opírají o dostupná empirická data i o jejich vyhodnocení pomocí 
relevantních ekonomických vztahů a adekvátních ukazatelů. V analýzách byly použity údaje 
FAO. Pro sledování dynamiky vývoje fyzického objemu produkce jednotlivých komodit je vedle 
empirických dat využito bazických indexů se základem 1,00 = 1993.  

Analýza a diskuse  

Produkce cukrové řepy i vývoj trhů zaznamenaly v průběhu sledovaného období výrazné 
změny. Dle údajů FAO, světová produkce cukrové řepy vzrostla z 282,2 mil. tun v roce 1993 
na 301,0 mil tun v roce 2017 (+6,7 %). Ty se týkají nejen vývoje produkce v EU a její pozice 
v souvislosti se změnami světové produkce na globalizujících se trzích, ale zejména vnitřní 
diferenciace ve vývoji jednotlivých členských zemí Evropské unie.  

Celkový vývoj objemu produkce EU v komparaci se světovým vývojem v základních 
proporcích v období 1993-2017 charakterizují údaje v grafu 1. 

 

 

Graf 1: Vývoj světové produkce cukrovky, postavení EU, starých a nových 
členských zemí a ČR v období 1993-2017, 1993=1,00 

Zdroj: Zpracováno na základě dat z FAOSTAT 

 

Jak je dokumentováno v grafu 1 produkce v zemích mimo EU28 od roku 2001 trvale 
narůstá. Konkrétně, v současnosti je o 24,3 % vyšší ve srovnání s rokem 1993.  

Tento vývoj je dán především vývojem produkce u dalších významných producentů ze 
zemí mimo EU28, zejména Ruska, USA, Turecka a Egypta. I zde však vývoj zaznamenal určité 
výkyvy. Kupř. v Rusku došlo k poklesu produkce mezi lety 1993 (25,5 mil. tun) a 1998 (10,8 
mil. tun). V následném období však produkce v Rusku významně roste a v současnosti 
dosahuje 51,9 mil. tun a Rusko se stává největším producentem cukrové řepy na světě.  

V USA naopak dochází ke kontinuálnímu nárůstu produkce a v současnosti činí 32,0 mil. 
tun. (vůči 23,8 mil. tun v roce 1993). Podobně se produkce zvýšila v Turecku (15,6 mil. tun v 
roce 1993, 20,828 mil. tun v roce 2017). K významnému nárůstu výroby dochází v Egyptě (0,8 
mil. tun v roce 1993, 12,1 mil. tun v roce 2017). K poklesu výroby naopak došlo na Ukrajině (z 
33,7 mil. tun na 14,9 mil. tun) a v Číně (z 12,0 mil. tun na 9,4 mil. tun). 

Produkce cukrové řepy v EU a její vývoj v posledních více než dvaceti letech zaznamenaly 
poněkud rozdílné tendence a znamenaly i změny podílů v celkových proporcích i úrovni této 
produkce z hlediska světového vývoje. Za sledované období celkově podíl EU28 na této 
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produkci klesl z původních 51,6 % (při produkci EU28 145,5 mil. tun bulev) v roce 1993 na 
42,8 % v roce 2017 (produkce 134,2 mil. tun bulev).  

V tomto vývoji lze však specifikovat tři různé vývojové fáze.  

• v první části sledovaného období, přibližně do přelomu tisíciletí, si země EU28 jako 
celek držely přibližně stejný rozměr výroby, naopak produkce v zemích mimo EU28 
poklesla o 20 %. Tím se v tomto období i navýšil i podíl EU na světové produkci až na 
55 %.  

• v následujících letech však dochází k významné změně proporce. Dochází k poklesu 
produkce v EU28, a to až zhruba do roku 2008, 

• od roku 2008 opět dochází k nárůstu produkce. Její výše však zatím ještě nedosahuje 
hodnot roku 1993, což potvrzují následující údaje. 

 

Tab. 1: Vývoj podílu EU na světové produkci řepných bulev (%) 

Zdroj: pracováno na základě dat z FAOSTAT 

Konkrétně k vývoji produkce cukrové řepy v EU  

Prezentovaná data o vývoji produkce cukrové řepy (graf 2 a graf 3) potvrzují, že v EU 
došlo k rozdílnému vývoji v produkci cukrové řepy u původních a nových členských států. 
Původní členské státy EU 15 byly již od počátku sledovaného období ovlivněny tržními zásahy 
v rámci Společné zemědělské politiky (SZP) EU, která byla v komoditě cukrové řepy a cukru 
založena primárně na kvótách pro výrobu cukru a minimální výkupní ceně cukrové řepy. 
Naproti tomu nové členské státy EU10, případně EU13 v době před vstupem (kromě 
předvstupního období) nebyly v podstatě omezovány ve své produkci.  

 

Graf 2: Vývoj produkce cukrové řepy, postavení EU, starých a nových členských 
zemí a ČR v období 1993-2017, 1993=1,00 

Zdroj: Zpracováno na základě dat z FAOSTAT 

Pro vývoj produkce cukrové řepy ve všech členských zemích však byla klíčová reforma 
SZP z roku 2006, která se zavázala výrazně snížit produkci cukru a tím i produkci cukrové 
řepy (Szajner et al. 2016). Reforma si dala za cíl nejen snížit produkci cukru snížením kvóty 
na výrobu cukru o 35,5 %, ale hlavně zvýšit efektivnost celého odvětví. Z toho vyplývá, že 
perspektiva a úspěšnost podnikatelských subjektů v regionálních souvislostech a současně i 

  1993 1995 1997 1999 2001 2003 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017 

EU25 50,7 51,2 55,1 55,5 53,5 52,1 52,5 43,2 45,4 45,2 42,1 47,2 39,5 42,8 

EU28 51,6 52,5 56,5 56,5 54,3 52,7 53,3 44,3 46,3 46,1 42,7 48,3 40,3 43,6 
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argumentace z hlediska vyjednávací pozice jednotlivých členských států v rámci změn a užití 
kvót byly do značné míry podmíněny konkurenceschopností a předpokladem růstu 
efektivnosti/intenzity využití ploch cukrové řepy. Celkový vývoj společného trhu cukrovky EU 
ve sledovaném období a jeho rozhodující fáze z hlediska vývoje ploch i produkce je 
charakterizován na následujícím grafu (graf 3). 

 

 

Graf 3: Vývoj produkce cukrové řepy a výnosu cukru v EU, se zachycením dopadu 
reformy společného trhu s cukrem z roku 2006 

Zdroj: CEFS (2016) 

Jak dokládá graf 3, státy v původní EU 15 byly nuceny dodržovat SZP, která si mezi roky 
1990 – 2000 nekladla důraz na růst konkurenceschopnosti odvětví, který můžeme hodnotit na 
základě výnosu cukru z hektaru. Od roku 2000 musely státy nacházející se v předvstupním 
období do EU začít dodržovat a aplikovat náležitosti týkající se SZP. Od této doby jsou patrné 
náznaky na růst konkurenceschopnosti odvětví, avšak při zachování vysokých osevních ploch 
cukrové řepy. Od reformy z roku 2006 je tedy patrný vysoký důraz na nárůst 
konkurenceschopnosti celého odvětví. Tuto skutečnost potvrzuje konec sledovaného období, 
kdy v období 2014 – 2015 byla osevní plocha cukrové řepy necelých 1,6 mil. hektarů při výnosu 
cukru přes 12,5 t/ha v porovnání s obdobím 1990 – 1991 kdy osevní plocha dosahovala 2,1 
mil. hektarů při výnosu cukru 7 t/ha. Údaje charakterizující konkrétní vývoj a základní ukazatele 
produkce cukrové řepy v České republice ve sledovaném období jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Důsledky tohoto kroku v rámci tlaku na celkové snížení produkce, tedy aplikace kvót, 
chtěla EU dosáhnout vyplácením kompenzačních plateb cukrovarnickým společnostem, které 
se vzdají výroby cukru. Již v této fázi tedy bylo využito vazeb a role navazující fáze vertikály, 
zpracovatelského/cukrovarnického průmyslu s jeho pozitivními i negativními dopady v dalším 
formování jednotného trhu mj. právě v regionálních souvislostech změn prostředí. Právě zde 
se již podepsal vliv nadnárodních korporací hlavně z původních členských států EU, které se 
postupem času dostaly do majetkových struktur cukrovarů v nově přistoupených státech EU 
(Benešová et al., 2015). Tlak na zvýšení konkurenceschopnosti neustály státy, kde byly horší 
podmínky pro pěstování cukrové řepy, nebo se zde výrazně promítla rozhodnutí nových 
vlastníků, nadnárodních korporací, o tom, kde budou uzavřeny jimi vlastněné cukrovary. Jednu 
z rozhodujících rolí zde sehrála právě velikost zpracovatelských kapacit, tedy navazující fáze 
zpracování (cukrovarů). Právě v původních členských státech EU 15 převládaly cukrovary s 
vyšší zpracovatelskou kapacitou od 8000 – 12 000 tun cukrové řepy za den. V nových 
členských státech EU 13 naopak existovaly především cukrovary se zpracovatelskou 
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kapacitou do 8 000 cukrové řepy za den. Je logické, že cukrovary lépe technologicky vybavené 
a s větší zpracovatelskou kapacitou byly schopny lépe obstát tlaku na vyšší 
konkurenceschopnost tohoto odvětví. V České republice se počet cukrovarů, především v 
důsledku výše uvedených změn podnikatelského prostředí, včetně aplikace reforem SOT, 
snížil z původních 50 aktivních v roce 1989 na současných 7 fungujících cukrovarů. 

Celkový proces formování podmínek společného trhu a výše uvedené faktory se promítly 
v rozdílném snížení produkce cukrové řepy mezi původními a novými státy EU. Jak vyplývá 
z provedených analýz a komparací (viz. grafy 2, 3 a 4) u původních členských států EU 15 
došlo ke snížení produkce k roku 2008 o 26,5 % vůči roku 1993. U nových členských států, 
patřících do EU 13, však toto snížení činilo 43,7 %. Navíc, v důsledku reformy z roku 2006 
postupně 5 států ukončilo produkci cukrové řepy, a to konkrétně Estonsko, Litva, Slovinsko, 
Bulharsko, Irsko (Smutka, 2013). Jde tedy hlavně o nově přistoupené státy. V dalších šesti 
státech došlo k výraznému snížení produkce, jedná se konkrétně o Finsko, Španělsko, 
Portugalsko, Itálii, Maďarsko a Rumunsko. V tomto případě je již poměr mezi původními a 
novými členskými státy stejný, jednalo se především o státy s horšími agroekologickými 
podmínkami pro pěstování cukrové řepy.  

 

 

Graf 4: Vývoj produkce cukrové řepy ve vybraných státech EU 
v období 1993-2017, 1993=1,00 
Zdroj: Zpracováno na základě dat z FAOSTAT 

Shrnutí 

Jak vyplývá z provedených analýz vývoje zkoumané komoditní vertikály v EU, a to jak 
vývoje ve skupině původní EU 15 a v nových členských zemích, tak i vymezených komparací 
výsledků ČR a vybraných členských států EU od počátku devadesátých let dvacátého století, 
je nesporné, že právě v odvětví s cukrovou řepou se v EU projevily typické znaky globalizace 
trhů a důsledky formování agrobyznysu. Otevírání trhu bílého cukru spolu s rostoucím vlivem 
nadnárodních korporací se promítaly do podmínek produkce základní suroviny – cukrové řepy 
a v procesech přeměny národních agrárních trhů do nadnárodních komoditních vertikál. Svou 
významnou roli, s rozdílnými východisky, pozicí a využitím v původních a nových členských 
zemích, sehrála ve sledovaném období rovněž reformující se společná zemědělská politika, 
která zrušením produkčních kvót u této komodity omezila ingerenci státu a posílila kritéria 
efektivnosti v produkci základní suroviny, cukrové řepy, v prostředí širší konkurence. 
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Rozhodující vliv nadnárodních organizací přešel na finální články těchto vertikál a tedy 
konkrétní cukrovary (schopné obstát v konkurenčním prostředí evropského trhu) a jejich 
lokalizace, se tak staly rozhodujícími články v podstatě určujícími podíl na výrobě cukrové řepy 
v jednotlivých zemích EU. V těchto souvislostech jsou právě a především nadnárodní 
korporace schopny dosahovat efektivnějších výsledků (větší výnos bílého cukru z hektaru) a 
tím i odolávat tlaku konkurence na světových trzích vůči zemím mimo EU, které k produkci 
cukru mohou využívat výhodnější komoditu, tj. cukrovou třtinu. 

Výše uvedený přehled poukazuje nejen na rostoucí podíl ostatních regionů Světa na 
celkové produkci (graf 1), ale taktéž specifikuje trend růstu produkce cukrovky v EU28 (i když 
s významnou vnitřní diferencí). To lze vnímat nejen jako reakci na tržní vývoj v poslední 
dekádě, ale i jako důsledky systematické přípravy (především významných producentů EU28) 
na zrušení kvót jako takových (říjen 2017). Zrušení cukerných kvót s aktuální 
stagnací/poklesem světového trhu s cukrem tak přináší další výzvu pro členské státy včetně 
ČR aktivně se vyrovnat s tlakem na zvýšení efektivnosti celého procesu v rámci vertikály a tím 
i konkurenceschopnosti producentů a zpracovatelů cukrové řepy v rámci evropského a 
světového trhu.  
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Příloha č. 1 

Tab. 2: Vývoj osevních ploch, výnosu a cukernatosti cukrové řepy v ČR 

Období Osevní plocha (ha) Výnos kořene (t/ha) Cukernatost (%) 

1989 127 890 36,01 14,75 

1990 120 130 33,86 16,33 

1991 119 000 32,35 17,54 

1992 125 630 31,95 16,02 

1993 110 810 39,22 16,79 

1994 91 110 33,86 15,59 

1995 93 870 40,72 15,96 

1996 103 690 42,06 16,99 

1997 95 770 39,76 16,56 

1998 79 200 44,88 15,83 

1999 57 900 46,94 17,28 

2000 60 300 47,44 17,66 

2001 78 900 49,79 15,66 

2002 76 900 50,49 16,13 

2003 74 000 45,46** 18,21** 

2004 69 000 50,57** 18,53** 

2005 63 200 54,31** 18,70** 

2006/2007 55 801 53,64 18,41 

2007/2008 45 146 54,71 16,47 

2008/2009 45 146 53,81 18,04 

2009/2010 44 131 60,94 16,85 

2010/2011 43 914 59,34 16,65 

2011/2012 46 886 71,26 17,32 

2012/2013 49 235 67,16 17 

2013/2014 49 702 62,79 17,59 

2014/2015 48 056 78,11 15,91 

2015/2016 43 252 60,94 18,2 

2016/2017 51 353 71,23 18,2 

2017/2018** 58 300 73,85 17,5 

2018/2019*,** 57 924 - 18,3 

(pozn.: * odhad, ** zdroj Listy cukrovarnické a řepařské) 
Zdroj: zpracováno na základě dat z Situační a výhledové zprávy Ministerstva zemědělství, Listy 

cukrovarnické        a řepařské, 2019 

 

 
  



416 

 

Hodnoty krajiny z různých perspektiv 

Various perspectives of landscape values 

Hana Vavrouchová 

 

Abstrakt: 

Tento článek se zaměřuje na shrnutí možných přístupů k definici a mapování krajinných 
hodnot. Představuje různá pojetí autorů a  aplikované metody mapování hodnot krajiny ve 
spolupráci s veřejností. Představen  je také metodologický a koncepční základ chystaného 
šetření mezi žáky základních škol a víceletých gymnázií. Cílem této aktivity je tvorba veřejné 
databáze a mapy obsahující krajinné hodnoty a problémová místa  v Jihomoravském kraji 
optikou této cílové skupiny.  

Klíčová slova: 

hodnoty krajiny, vnímání krajiny, ochrana krajiny, mentální mapa, lokální identita 

Abstract: 

This article presents the methodological and conceptual background of landscape values 
definitions and survey atitudes, the particular focus is aimed to the survey of unique landscape 
features perceived by children. The goal of this activity is to develop database on unique 
landscape features in South Moravia Region. The project outcome will have the form of on-
line meta database of landscape values and conflicts of interest for planning experts and the 
interactive map for public.  

Key words: 

landscape values, landscape perspective, landscape protection, perception map, local identity 

 

Úvod 

Vliv lidské společnosti na krajinu je enormní a negativně se projevuje zejména  
v dlouhodobém měřítku. Do určité míry je tento stav předurčen nedostatečnou znalostí 
souvislostí mezi lidskými aktivitami a fungováním krajiny. Ochrana a efektivní management 
území jsou také komplikovány vnímáním společnosti, která nemá zakořeněnou stabilní 
krajinnou mozaiku jako hodnotu samu o sobě. Společnost bez přímé vazby na půdu ztratila 
povědomí o přirozeném vývoji krajiny a tomu odpovídají myšlenkové vzorce postrádající 
kontinuitu v plánování vývoje krajinného prostoru.  

Tento článek prezentuje různé teoretické přístupy vnímání hodnot krajiny z hlediska 
perspektivy jejich uživatelů. Ohnisko zájmu je zaměřeno na expertní pohled na krajinu 
konfrontovaný s pohledem uživatelů krajiny retrospektivní a perspektivní optikou (viz dále). 
Všechny tyto pohledy by měly mít svoji roli v plánování krajinného prostoru. 
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Hodnoty krajiny v legistaltivní praxi 

Pojem „hodnota krajiny“ je v odborné literatuře často užíván, nicméně jeho podstata zde 
není jednoznačně definována. Současné literární zdroje pracují s uvedeným pojmem 
v různých souvislostech – např. ekonomická hodnota krajiny, mimoprodukční hodnota krajiny 
(podrobněji viz dále), vymezení podstaty pojmu však zůstává stranou a stále častěji se ozývá 
názor podložený kazuistikou, který poukazuje na nutnost vymezit hodnoty krajiny vždy 
individuálně ke každé konkrétní krajině a ve spolupráci se stakeholdery. Nicméně pro ochranu 
těchto hodnotných segmentů krajiny, je vždy nutná alespoň rámcová definice pojmu, ideálně 
v rámci legislativního procesu. 

Výše uvedenému konceptu (individuálně definované hodnoty ve spolupráci s veřejností) 
odpovídají „cílové kvality krajiny (CKK, v originále landscape quality objective) zavedené 
Evropskou úmluvou o krajině. CKK představují dle Evropské úmluvy o krajině oficiální 
formulaci cílového stavu krajiny po konzultaci s místním obyvatelstvem. CKK jsou dle 
stavebního zákona (183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) obligatorní 
součástí územně plánovací dokumentace každého kraje. Pro každý kraj jsou tedy již CKK 
formulovány. Zpracování této části Zásad však v době svého vzniku způsobilo značný chaos 
zapříčiněný absencí jednotného metodického pokynu ke zpracování CKK a míry zapojení 
veřejnosti. Formulace těchto pasáží je pak spíše formálním plněním neodpovídající 
původnímu záměru Úmluvy. V rámci koncepčního dokumentu kraje je zpravidla kapitola 
věnovaná CKK zpracovávána formálním způsobem s jediným cílem splnit požadavky zákona 
v nutném minimu (Vavrouchová, 2018).  

Ve stavebním zákoně je hojně uváděným pojmem spojení „hodnota území“, zejména 
v kontextu části průzkumů a rozborů. Rozvinut je pak tento pojem ve vyhlášce č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti. Vyhláška využívá obdobně stavebnímu zákonu slovní spojení 
„hodnota/hodnoty území“ pouze jako jednu z kategorií evidovaných v územně analytických 
podkladech. Pro účely ochrany a plánování krajiny by však bylo potřeba pojem rozšířit na 
zastřešující kategorii hodnoty krajiny a jejich výčet rozšířit nad rámec hodnot sledovaných ve 
stavebním zákoně. Pojem „hodnota krajiny“ je užit v Evropské úmluvě o krajině, chybí zde 
však bližší specifikace.  

Hodnoty krajiny v literatuře – expertní pohled 

Hodnota krajiny je dána souborem znaků, které podmiňují její využití (vystupuje v roli 
limitu či vstupního faktoru rozvoje). Lze ji kategorizovat na subjektivní hodnoty (dle 
hodnotících soudů hodnotícího subjektu) a objektivní hodnoty, které lze expertně 
objektivizovat na základě právních norem a koncensu ve společnosti (Vavrouchová, H., 2018). 
Mezi objektivní hodnoty lze zařadit např. chráněná území, kulturní památky apod. – více 
např. viz tabulka 1). Subjektivní hodnoty pak představují soubor hodnot, které je potřeba 
zjišťovat na lokální úrovni ve spolupráci s veřejností. Mezi subjektivní hodnoty lze zařadit 
hodnoty retrospektivní a perspektivní. Retrospektivní subjektivní hodnoty představujíí 
hodnoty existující v krajině v minulosti a zaznamenané ve vzpomínkách obyvatel, perspektivní 
hodnoty souvisejí s formulací cílových kvalit krajiny a lze do nich promítnout jak hodnoty 
zjištěné retrospektivně, tak i např. hodnoty v krajině chybějící. 

Vymezením hodnot krajiny se autoři zabývají jak na teoreticko-metodologické bázi (např. 
Kupka, 2010; Heide, Heijman, 2013), tak i na aplikované úrovni – např. v kontextu lesní krajiny 
(Kupka, 2018; Dudek, 2018). Typologií a klasifikací krajinných hodnot na obecné úrovni se 
zabývá také např. Brown (2012, 2014). Častěji se objevují teorie založené na vyjádření 
ekonomické hodnoty krajiny obsahující metody oceňování jak ekosystémových služeb, tak i 
přírodních zdrojů (např. Heide, Heijman, 2013; Vanslembrouck, I., van Huylenbroeck, G., 
2005; Estruch-Guitart, Vallés-Planells, 2017; Tieskens,et all., 2017) nebo kalkulace hodnoty 
krajiny ve vztahu k jejímu potenciálnímu poškození (např.  Ponce, Vásquez, Stehr, Debels, 
Orihuela, 2011).   

 

https://www.worldcat.org/search?q=au%3AVanslembrouck%2C+Isabel.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AHuylenbroeck%2C+Guido+van.&qt=hot_author
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Tieskens%2C%20K.F.%22%7C%7Csl~~rl','');
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Tab. 1: Příklady hodnot, které lze identifikovat v krajině 

Kulturní hodnoty  Duchovní a náboženské hodnoty sakrální stavby, poutní místa, symboly v krajině, genius loci 
atd. 

 Kulturní hodnoty nehmotné asociativní místa, území spojené s významnými osobnostmi, 
událostmi, pověstmi, pohádkami, filmováním apod. 

Kulturní hodnoty uznané v režimu ochrany zákona 20/1987 Sb., o státní památkové 
péči (kulturní památky/národní kulturní památky, památkové 
reservace, památkové zóny); UNESCO 

Kulturní hodnoty neformální ostatní hodnoty spojené s kulturou člověka, specifická 
krajinná struktura, komponovaná krajina, prostupnost krajiny, 
technické památky, rituální objekty, sakrální památky, 
archeologická naleziště apod. 

Architektonické a urbanistické hodnoty cenné stavby, soubory staveb, významná stavební 
dominanta, zachovalá urbanistická struktura sídla 

Sociální hodnoty Hodnoty pro rozvoj mezilidských 
vztahů 

náměstí, místa setkávání, kulturní dům, parky… 

 

 Hodnoty pro rozvoj obecního 
společenství 

škola, vzdělávací centrum, informační centrum, ekologické 
centrum 

Rekreační 
hodnoty 

Lázeňské hodnoty léčivé prameny, jiné léčivé zdroje 

 Hodnota rekreačního potenciálu území splňující hygienické normy, rekreační zóny, geopark 

Hodnoty 
funkčního 
charakteru 

Meliorační krajinářská opaření protierozní opatření, vybraná protipovodňová opatření 
(poldry, retenční nádrže apod.), zpevnění svahů, krajinářské 
úpravy apod. 

Přírodní hodnoty Přírodní hodnoty uznané ZCHÚ, VKP, PP, ÚSES, krajinná památková zóna, soustava 
Natura 2000, CHOPAV 

 Přírodní hodnoty neformální cenné ekosystémy bez ochranného režimu, přírodě blízké 
biotopy, specifické geologické jevy či útvary, migrační koridory 

         Zdroj: Vavrouchová (2017) 

 
Gerber, Hess (2017) rozlišují hodnoty s užitkem pro společnost a vnitřní hodnoty krajiny 

(podobně též Baylen, Karadeniz, 2018). Autoři hledají vztah mezi těmito dvěma skupinami 
hodnot a identifikují potenciální střety a rizika. Managementem rizik a ochranou hodnot se 
zabývá také např. La Rosa, Martinico (2013), Ernoul et all. (2018). Podobný přístup volí i 
Paszkiewicz-Jasińska (2014), která na základě vyjádření vnitřní hodnoty krajiny navrhuje 
vhodný management společenstev v daném území. 

V kontextu tohoto příspěvku nabízí zajímavý pohled autorský kolektiv Ruskule, 
Nikodemus, Kasparinskis, Bell, Urtane (2013) – hodnoty krajiny zde v konkrétních územích 
nalézají jak expertně, tak i na bázi optiky pamětníků. Cílem je na základě retrospektivního 
pohledu na hodnotu krajiny vytvořit návrh managementu krajiny v dalším období. 

Také autoři Brown, Brabyn (2012) zdůrazňují, že hodnoty krajiny je třeba nalézat ve 
spolupráci s veřejností a tuto tezi naplňují formou PPGIS metody (public participation GIS) na 
modelových územích na Novém Zélandu. Ve finském prostředí aplikuje tuto metodu např. 
Puolamäki L. (2017), která aplikovala metodu na děti a mládež.  Baylen, E., Karadeniz, N. 
(2018) považuje jako řada jiných autorů (např. MacDonald et all., 2013) práci s veřejností za 
standardní součást plánovacího procesu (v rámci konceptu tzv. „kolaborativního plánování)”. 
Totéž lze nalézt i u dalších autorů (např. Garcia-Martin, 2017; Šťastná, 2018). 

 

Identifikace hodnot  

V plánovací praxi by měly být zohledněny obě úrovně hodnot – objektivní i subjektivní 
(retrospektivní a perspektivní), které pomohou komplexně popsat území a vymezit rámec pro 
jeho ochranu a management na lokální úrovni. V první fázi jsou hodnoty krajiny identifikovány 
dle objektivizované šablony v rámci průzkumů a rozborů (objektivní hodnoty krajiny). Následně 
jsou zjišťovány hodnoty krajiny vnímané místními obyvateli (subjektivní hodnoty) např. formou 
polostandardizovaných rozhovorů, anket či jiných sociologických metod sběru dat, akcentován 
je historický detail. Cílová skupina residentů by neměla být omezována na výběrové okruhy 
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např. dle věku, zapojeny by měly být všechny věkové kategorie. Pro každou z nich je však 
účelné volit jinou techniku sběru dat, stejně tak je potřeba přizpůsobit výběr věkové skupiny 
typu zjišťovaných hodnot (retrospektivní/perspektivní).  

Hodnoty perspektivní  

Hodnoty perspektivní lze zjišťovat např. šetřením mezi předškolními a školními dětmi. 
Mendelova univerzita v Brně společně s Masarykovou univerzitou zahajuje tento rok pilotní 
šetření mezi žáky 2. stupně základních škol a studenty nižšího stupně víceletých gymnázií 
v Jihomoravském kraji. Sběr dat je realizován formou identifikace hodnotných a problémových 
míst v obci, které žáci zanášejí pod vedením učitele přímo do mapové aplikace vytvořené za 
tímto účelem.  Předmětem sběru dat jsou: 
 

• hodnotná místa v zastavěné části obce a ve volné krajině (hodnotným místem je 
myšleno např. místo, kterému lze přisoudit vysoký význam z přírodního nebo 
společenského hlediska – zachovalé části krajiny, typický krajinný ráz, oblíbené místo 
v krajině, místo setkávání apod.), 

• problémová místa v zastavěné části obce a ve volné krajině (problémovým místem je 
myšleno např. místo, které vykazuje nedostatky z hlediska vzhledu či funkčnosti 
krajiny, narušuje ráz krajiny, znečišťuje území, znemožňuje migraci živočichů apod.). 

 

Jedním z  výstupů aktivity je mapa se specializovaným obsahem s názvem Hodnoty 
krajiny optikou jejích budoucích uživatelů. Tato aktivita si klade za cíl podnícení zájmu o 
krajinu a uvědomění si její hodnoty. Výsledek bude mít podobu interaktivní mapové aplikace 
shrnující veškerá zjištění z šetření mezi základními školami a nižšími stupni gymnázií (mapa 
Jihomoravského kraje bude interaktivní pro jednotlivé zapojené obce, ke kterým bude 
provedena sumarizace identifikovaných hodnot krajiny, včetně textové a grafické 
dokumentace). 

Retrospektivní identifikace hodnot 

Mezi retrospektivní zjišťování hodnot lez zařadit koncept Moderní kroniky obce (MKO), 
který je postaven na zachycení mizejícího svědectví o podobě české kulturní krajiny v období 
po II. světové válce a o jejích pozdějších proměnách, přičemž hlavním cílem MKO je uchovat 
a aktivně zprostředkovat takovýto obraz krajiny pro další generace. Základním principem je 
dokumentace obrazu krajiny zaznamenaného ve vzpomínkách starší generace. Vedlejším 
cílem je upozornit právě na nenávratnost mizejícího svědectví o podobě české poválečné 
krajiny, samozřejmě se zřetelem ke značně subjektivnímu vnímání tohoto obrazu samotnými 
nositeli vzpomínek.   

Výsledná podoba Moderní kroniky obce má formu dokumentu obsahujícího datové, 
textové, obrazové a zvukové záznamy o mentálním obraze historické a současné krajinné 
struktury a o hodnotách krajiny subjektivně vnímaných residenty. První fází tvorby moderní 
kroniky obce je analýza krajinné mikrostruktury a makrostruktury na úrovni správního obvodu 
obce a v kontextu širších vztahů. Dalším krokem je identifikace objektivních hodnot (expertně 
ustanovených na základě právních norem a konsenzu ve společnosti) a jejich komparace 
s hodnotami označovanými respondenty (rodáky ve věkové kategorii 65 a více let) 
v individuálně vedených rozhovorech (Vavrouchová, 2015). 

Závěr 

V současné době je pro územně plánovací praxi důležité v souladu s dynamicky se 
vyvíjející společností a tomu odpovídajícími změnami krajinného systému orientovat se na 
včasnou identifikaci rizik a zmírňování negativních dopadů. Tyto aspekty jsou velmi dobře 
upraveny legislativou a po odborné stránce jsou garantovány odborníky zejména z řad 
územního a strategického plánování a posuzování vlivů na životní prostředí. Pro plnou 
funkčnost územně plánovacího systému založeného na odpovědném přístupu je však nutná 
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akceptace přijímaných opatření širokou veřejností, vnímání stabilní krajiny jako hodnoty (a 
veřejného zájmu) a uvědomování si vlastní odpovědnosti na stavu krajiny. Tyto vzorce 
uvažování je pro udržitelný vývoj krajiny potřeba vytvářet již od raného věku, důležité je právě 
zapojování informované veřejnosti do rozhodovacích procesů. Cílem je: 

• upozornění na synergické a kumulativní vztahy a vazby v krajinném systému a jejich 
možné projevy v podobě rizik či benefitů (propojení společenských aktivit a jejich 
reflexe ve fungování krajiny v povědomí široké veřejnosti), 

• doplnění objektivních hodnot krajiny o subjektivně vnímané hodnoty krajiny zpravidla 
se podílející významnou měrou na lokální identitě, 

• posílení znalostního a odpovědnostního přístupu k plánování v krajině. 
 
Článek vznikl s podporou Technologické agentury ČR v rámci programu Éta a projektu 
Vizualizace územních vztahů - nástroj pro pochopení fungování krajiny (TL02000076). 
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Choroby dýchacej sústavy ako aspekt zdravotného stavu 
obyvateľstva Slovenska  

Diseases of the Respiratory System as Aspect of Health 
Status the Slovak Population  

Katarína Vilinová, Gabriela Repaská 

Abstrakt: 

Úmrtnosť obyvateľstva je jedným z demografických procesov, ktorý do určitej miery vyvoláva 
zmeny v geografických a sociálnych štruktúrach. Patrí medzi základné ukazovatele 
zdravotného stavu obyvateľstva. Tento proces má svoje špecifická, či už z aspektu 
najčastejších príčin, ktoré na Slovensku dominujú (choroby obehovej sústavy, nádorové 
ochorenia, choroby tráviacej sústavy, vonkajšie príčiny úmrtnosti a choroby dýchacej sústavy) 
ale aj priestorových odlišnosti v jednotlivých okresoch Slovenska. Cieľom príspevku je analýza 
a zhodnotenie priestorových odlišností jednej z najčastejších príčin smrti a to konkrétne 
chorôb dýchacej sústavy. Charakteristika skúmaného javu bude zameraná na okresy 
Slovenska a to v troch časových horizontoch (1996-2006, 2007-2016 a 1996-2016). Dôraz bol 
daný na štruktúru obyvateľstva podľa pohlavia a ich priestorové disparity. V príspevku budú 
využité prevažne analytické, syntetické, grafické a kartografické metódy.  

Kľúčové slová: 

Zdravotný stav obyvateľstva, úmrtnosť, choroby dýchacej sústavy, okres, Slovensko.   

Abstract:  

Population mortality is one of the demographic processes that induces changes in 
geographical and social structures. It is one of the basic indicators of population health. This 
process has its specific, either from the aspect of the most common causes that dominate in 
Slovakia (circulatory system diseases, cancer, digestive system diseases, external causes of 
mortality and respiratory system diseases), but also spatial differences in individual districts of 
Slovakia. The aim of the paper is to analyze and evaluate spatial differences of one of the most 
common causes of death, namely respiratory diseases. Characteristics of the examined 
phenomenon will be focused on the districts of Slovakia in three time horizons (1996-2006, 
2007-2016 and 1996-2016). Emphasis was placed on population structure by gender and their 
spatial disparity. The paper will mainly use analytical, synthetic, graphic and cartographic 
methods.  

Key words:  

Health status of population, mortality, respiratory system diseases, district, Slovakia.  

Úvod 

Zdravotný stav obyvateľstva patrí medzi základne priority každej spoločnosti. Jeho 
nepriaznivý stav vytvára jeden z globálnych problémov sveta. Zlé ekonomické, demografické 
ale aj sociálne podmienky týchto oblastí vedú k zhoršovaniu zdravotnej úrovne obyvateľov. 
Otázka zdravia, či zdravotného stavu by mala byť veľmi dôležitá pre každého jedinca, pretože 
zanedbávanie zdravotného stavu vedie k chorobnosti, ktorá v niektorých prípadoch končí 
smrťou. Zdravá populácia vytvára dobrú situáciu na trhu práce a aktívnu participáciu na 
rôznych rozvojových, v prospech kvality života orientovaných programov v rámci spoločnosti 
(Ira, 2005).  
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Jedným z dôležitých aspektov zdravotného stavu obyvateľstva je úmrtnosť obyvateľstva, 
ktorá sa prejavuje rôznou štruktúrou príčin smrti. Úmrtnostné pomery na Slovensku sú 
ukazovateľom zdravotnej a socioekonomickej situácie obyvateľstva. Úroveň zdravia je 
znakom prosperity spoločnosti, jej ekonomickej, politickej a humánnej vyspelosti. Má základný 
význam pre reprodukčný proces a rozvoj pracovného potenciálu a tým aj pre celkový 
ekonomický rast krajiny (Mészároš, 2008). Cieľom príspevku je analýza a zhodnotenie 
priestorových odlišností jednej z najčastejších príčin smrti a to konkrétne chorôb dýchacej 
sústavy s dôrazom na pohlavnú štruktúru. Charakteristika skúmaného javu bude zameraná na 
okresy Slovenska a to v troch časových horizontoch (1996-2006, 2007-2016 a 1996-2016).  

Teoreticko - metodické východiská problematiky 

Pod vývin zdravotného stavu obyvateľov Slovenska sa v uplynulých 50-tich rokoch  
podpísal dejinný vývoj, pri ktorom sa prudko menili ekonomické, demografické a 
psychosociálne faktory.  

Dlhodobo pôsobiaci totalitný systém  vytvoril špecifickú situáciu, pri ktorej vystúpili do 
popredia rizikové faktory, napr. nedostatočná zdravotná starostlivosť, zlá životospráva, 
nesprávny životný štýl a iné, ktoré v demokratických spoločnostiach neboli rozšírené 
Spoločensko-politické zmeny po roku 1989 boli veľmi výrazné. Adaptácia  časti spoločnosti na 
podmienky trhovej ekonomiky sa ukázala ako problematická a to najmä na nové fenomémy 
akými boli vysoká nezamestnanosť, príjmová nerovnosť či politická nestabilita, ktoré môžu mať 
negatívny odraz na zdravotnom stave obyvateľstva. Zároveň možno zdravotný stav 
obyvateľstva chápať ako určitý súhrn zdravia jednotlivcov vymedzenej populácie (Ginter, 
2000). Okrem iného je dôležité poznamenať, že práve zdravotný stav  závisí aj od ekologickej 
stability krajiny, ktorá sa mení transformáciou v jednotlivých obdobiach (Boltižiar et al, 2016, 
Ivanová et al, 2013).    

Štruktúra príčin smrti ako aj odlišné vývojové trendy v úmrtnostných pomeroch spôsobili 
opätovné prehlbovanie diferencií. Hlavným hnacím prvkom pozitívneho vývoja v úmrtnostných 
pomeroch v západnom bloku bolo najmä znižovanie úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenie, 
niektoré formy onkologických ochorení a tiež posuny v prevencii ochorení spojených s 
niektorými behaviorálnymi faktormi ako je napríklad fajčenie, konzumácia alkoholu a pod. 
Dominantné postavenie kardiovaskulárnych a onkologických ochorení spolu s ďalšími 
zmenami v epidemiologickej situácii spôsobili, že intenzitou sa ostatné skupiny príčin smrti už 
od seba príliš neodlišujú. V prvom desaťročí po druhej svetovej vojne bol na Slovensku 
dovŕšený pokles úmrtnosti na infekčné a epidemiologické ochorenia. Ich intenzita sa už v 60. 
rokoch stabilizovala na veľmi nízkej úrovni a v súčasnosti prispievajú zanedbateľnou mierou k 
celkovej úmrtnosti. Približne až do polovice 80. rokov zostávala pomerne nepriaznivá situácia 
v prípade ochorení dýchacej sústavy (Šprocha et al, 2015).  

Úmrtnosť na choroby dýchacej sústavy je predmetom záujmu aj viacerých zahraničných 
autorov, ktorí túto problematiku analyzujú na príklade rôznych štátov ako napr. Enrique, 2018 
v Španielsku, Filippidis et al, 2016 v Grécku.  

V predkladanom príspevku bola úmrtnosť obyvateľstva na choroby dýchacej sústavy ako 
jednej z príčin smrti sledovaná v zmysle pohlavnej štruktúry. Časový horizont sledovaného 
javu bol realizovaný v období rokov 1996 až 2016. Našu observačnú jednotku predstavuje  
Slovensko s regionálnou úrovňou (okresy). Pre kvalitatívne znázornenie priestorových disparít 
sme využili ukazovateľ hrubej miery úmrtnosti na choroby dýchacej sústavy. Databázu o 
úmrtnosti na choroby dýchacej sústavy v okresoch Slovenska sme čerpali zo stránky 
Štatistického úradu. Vzhľadom k špecifikám daného javu sme pristúpili k selekcii údajov z 
pohľadu pohlavnej štruktúry a časového aspektu.   

 

Najčastejších príčin smrti na Slovensku 

Príčina smrti je dôležitý aspekt z kvalitatívnej stránky úmrtnosti. Úmrtia sú štatisticky 
spracované na základe prvotnej príčiny smrti. Príčinou smrti nazývame chorobu alebo inú 
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udalosť (napr. úraz, nehoda), ktorou sa začal rad chorobných dejov vedúcich priamo k smrti. 
Všetky takéto príčiny majú svoj kód, ktorý je zahrnutý v zoznamoch Medzinárodnej klasifikácie 
chorôb, úrazov a príčin smrti, a sú pridelené ku každému úmrtiu (Šulcová et al, 2012). V roku 
1996 bola úmrtnosť na choroby obehovej sústavy na prvom mieste medzi príčinami smrti. 
Podobne tomu bolo aj v roku 2016. V roku 1996 úmrtnosť na tieto choroby predstavovala 54,4 
% zo všetkých úmrtí. Na druhom mieste boli s percentuálnym podielom 21,7 % nádory. K 
ďalším najčastejším príčinám smrti na Slovensku v roku 1996 patrili choroby dýchacej sústavy, 
choroby tráviacej sústavy a vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti, ktoré spolu s 
civilizačnými ochoreniami tvorili až 94,7 % všetkých úmrtí. Medzi ostatné choroby, ktoré 
zapríčinili smrť obyvateľov Slovenska patrili napríklad choroby močovej a pohlavnej sústavy, 
choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok alebo subjektívne a objektívne 
príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde. Porovnávanie 
štruktúry najčastejších príčin smrti v rokoch 1996 a 2016 veľké rozdiely v podieloch príčin smrti 
nevykazuje, avšak v roku 2016 dochádza k poklesu percentuálneho podielu chorôb obehovej 
sústavy na 48,2 % a taktiež klesá podiel chorôb dýchacej sústavy a vonkajších príčin 
chorobnosti a úmrtnosti (obr. 1). Naproti tomu sa zvyšuje úmrtnosť na nádory (25,9 %), 
choroby tráviacej sústavy (5,4 %) a ostatné príčiny úmrtnosti (8,4 %).  

 

Obr. 1: Najčastejšie príčiny úmrtnosti obyvateľov Slovenskej republiky v rokoch 
1996 a 2016 

                                                                  Zdroj: ŠÚ SR, 2018 

 

Štruktúra úmrtnosti mužov a žien na najčastejšie príčiny úmrtnosti v roku 1996 a 2016 
bola podobná. V roku 1996 zomrelo 13 475 (48,9 %) mužov na choroby obehovej sústavy a 6 
747 (24,5 %) na nádory. Na obr. 2 vidíme, že na tretej pozícii príčin úmrtnosti boli u mužov 
vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti s percentuálnym podielom 9,2 %, na štvrtom mieste 
choroby dýchacej sústavy a piata príčina v poradí boli choroby tráviacej sústavy. V roku 2016 
sledujeme výrazný pokles úmrtí na choroby obehovej sústavy až o 6,7 % oproti roku 1996, 
avšak zároveň nárast úmrtnosti na nádory na 28,5 %. Ostatné príčiny úmrtnosti nadobúdajú 
takmer rovnaké hodnoty ako v roku 1996, pričom choroby dýchacej sústavy a choroby tráviacej 
sústavy nadobúdajú mierne vyššie hodnoty, zatiaľ čo hodnoty vonkajších príčin chorobnosti a 
úmrtnosti sa znížili. 

Čo sa týka úmrtnosti žien v roku 1996 dosahovali v porovnaní s mužmi choroby obehovej 
sústavy omnoho vyšší podiel, a to až 60,9 %, na druhom mieste úmrtnosť na nádory s 
podielom 18,5 %. Oproti mužom bolo u žien omnoho menej smrtí zapríčinených vonkajšími 
príčinami chorobnosti a úmrtnosti, na treťom mieste sa u nich vyskytovali choroby dýchacej 
sústavy s podielom 7,6 %. V roku 2016 sledujeme na obr. 3 podobnú zmenu ako u mužov, a 
to zníženie úmrtnosti na choroby obehovej sústavy (54,5 %) a súčasné zvýšenie úmrtnosti na 
nádory (23,2 %). Znížila sa tiež úmrtnosť spojená s chorobami dýchacej sústavy a vonkajšími 
príčinami chorobnosti a úmrtnosti, naproti tomu nastáva mierne zvýšenie úmrtnosti na choroby 
tráviacej sústavy o 1,2 %.  

 



425 

 

 

Obr. 2: Najčastejšie príčiny úmrtnosti mužov Slovenskej republiky v rokoch  

1996 a 2016  
Zdroj: ŠÚ SR, 2018 

 

                   
Obr. 3: Najčastejšie príčiny úmrtnosti mužov Slovenskej republiky v rokoch 

1996 a 2016  
Zdroj: ŠÚ SR, 201 

 

Priestorové disparity chorôb dýchacej sústavy na Slovensku 

Príčiny regionálnych rozdielov v okresoch Slovenska možno hľadať v mnohostranných 
väzbách samotných javov s celým súborom biologických, ekonomických, kultúrnych, 
historických faktorov. Tieto faktory sa diferencovane prejavujú nielen v časovom vývoji, ale aj 
v ich veľkej regionálnej diferencovanosti. Z geografického aspektu a faktorov je dôležitá 
identifikácia urbánneho faktora, čiže stupňa urbanizácie. Je možné predpokladať, že v 
urbánnom prostredí sa uplatňuje vplyv informovanosti obyvateľstva, dobrého vybavenia 
medicínskou infraštruktúrou a pod. Na tieto rozdiely tiež vplýva stupeň ekonomického rozvoja, 
najmä prostredníctvom úrovne nezamestnanosti obyvateľstva v jednotlivých okresoch. Nie je 
zanedbateľný ani vplyv národnostnej a vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva. Za vplyvný faktor 
mortality sa tiež považuje kvalita životného prostredia, najmä jeho prírodných zložiek. Medzi 
tie patrí najmä negatívne pôsobenie znečisteného ovzdušia, znečistenej pitnej vody, 
kontaminovaných pôd, nameraného hluku a ďalších faktorov (Mládek, 2011).  

Problematiku priestorových odlišností na príklade nádorových ochorení sledujú 
v slovenskej literatúre Vilinová, Dubcová, 2019, Vilinová et al, 2017. Úmrtnosť obyvateľstva na 
choroby dýchacej sústavy na Slovensku v rokoch 1996-2006 bola v jednotlivých okresoch 
Slovenska pomerne odlišná, čo dokumentuje obr. 4. Najvyššie hodnoty úmrtnosti v tomto 
sledovanom období rokov nadobúdali okresy stredného Slovenska, kde sa tiahne rozsiahle 
pásmo úmrtnosti s hodnotami viac ako 7,51 zomretých/ 10 tis. obyv. Toto pásmo pokračuje v 
južnej časti Slovenska smerom na východ až po okres Košice – okolie. Najvyššie hodnoty 
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v tejto východnej časti Slovenska nadobúda okres Medzilaborce, ku ktorému sa pridávajú 
okresy Kežmarok a Levoča. Na západe Slovenska sa nachádza oblasť vysokej úmrtnosti na 
choroby dýchacej sústavy, zložená s okresov Malacky, Senica, Myjava, Piešťany a Topoľčany. 
V tomto období rokov 1996-2006 bola najvyššia hodnota úmrtnosti na túto príčinu 
zaznamenaná v okrese Ružomberok. Úroveň úmrtnosti dosiahla hodnotu 16,6 zomretých/10 
tis. obyvateľov. Z hľadiska nižších hodnôt úmrtnosti bola najpriaznivejšia situácia vo viacerých 
okresoch východného Slovenska ako aj v oblasti Podunajskej nížiny. Práve okresy 
lokalizované v oblasti Podunajskej nížiny (Bratislava II, IV, V, Dunajská streda a Zlaté 
Moravce) dosahujú najnižšie hodnoty úmrtnosti na túto príčinu. Na východnom Slovensku sú 
to najmä okresy Vranov nad Topľou, Bardejov, Humenné, Poprad a Snina. Medzi okresy s 
najnižšou úmrtnosťou patria aj okresy Košice II a Košice III. V rámci celého Slovenska bola 
najnižšia hodnota (1,85 zomretých/10 tis. obyv.) zaznamenaná v okrese Bratislava V.  

Hodnotenie úmrtnosti na choroby dýchacej sústavy je dôležité aj z pohľadu pohlavnej 
štruktúry ako to uvádza Enrique, 2013. Sledovanie tejto štruktúry nám poukazuje na to, že  v 
51 okresoch Slovenska prevažuje úmrtnosť mužov nad úmrtnosťou žien, v troch okresoch je 
počet zomretých na choroby dýchacej sústavy rovnaký a v 25 okresoch prevažuje úmrtnosť 
žien. Výraznú prevahu mužov v úmrtnosti majú okresy Prievidza, Komárno, Banská Bystrica, 
Košice – okolie a Rimavská Sobota, kde zomrelo až o 25 mužov viac ako žien. Naopak v 
okresoch Michalovce, Detva, Dolný Kubín a Senica prevažuje úmrtnosť žien nad úmrtnosťou 
mužov.  

Úmrtnosť na choroby dýchacej sústavy v druhom sledovanom období rokov 2007-2016 je 
v porovnaní s predchádazajúcim obdobím rokov 1996-2006 v jednotlivých okresoch Slovenska 
odlišná. Okresy s najvyššími hodnotami úmrtnosti na choroby dýchacej sústavy sa nachádzajú 
najmä v severovýchodnej časti Slovenska, ako aj v niektorých okresoch južného Slovenska. 
Oblasti s najnižšími hodnotami sú mozaikovito rozmiestnené na území Slovenska, najmä v 
Košickom samosprávnom kraji a rozsiahlejšie územia s pomerne nízkymi hodnotami úmrtnosti 
sa nachádzajú aj v západnej časti Slovenska. Podobnú situáciu evidujeme aj v najsevernejších 
okresoch Slovenska. Medzi okresy, v ktorých úroveň úmrtnosti prevýšila 10 zomretých/ 10 tis. 
obyvateľov patria Medzilaborce, Stropkov, Svidník, Veľký Krtíš. Práve Turčianske Teplice, 
dosiahli hodnotu 12,44 zomretých/ 10 tis. obyvateľov. Priaznivá situácia v úmrtnosti na túto 
príčinu je zazanmenaná v okresoch Humenné, Sobrance, Košice II, Zlaté Moravce, Senec a 
Bratislava IV a V. Tieto okresy boli charakteristické s najnižšími hodnotami úmrtnosti na 
choroby dýchacej sústavy. Z nich najnižšia hodnota (2,06 zomretých/ 10 tis. obyvateľov) bola 
lokalizovaná v okrese Humenné.  

Čo sa týka úmrtnosti z aspektu pohlavnej štruktúry v tomto sledovanom období je 
charakteristická práve tým, že oproti predchádzajúcemu obdobiu sa zvýšil počet okresov, v 
ktorých prevládajú v úmrtnosti muži. V tomto období bola táto nadúmrtnosť mužov 
zaznamenaná v prípade 58 okresov. Nadúmrtnosť žien bola charakteristická pre 16 okresov a 
v piatich okresoch bol počet zomretých rovnaký pre obe pohlavia. Najvýraznejšia prevaha 
úmrtnosti mužov bola zaznamenaná v okresoch Levice, Nitra, Nové Zámky a Prešov.  

Zmeny v úmrtnosti na choroby dýchacej sústavy sú pri porovnaní dvoch období dosť 
výrazné. Ako príklad uvádzame okres Nitra, kde počet úmrtí stúpol o 26 úmrtí u mužov. 
Naopak v okresoch kde je úmrtnosť žien prevažujúca nad úmrtnosťou mužov sú tieto rozdiely 
menšie. Medzi tieto okresy patria napríklad Bratislava I, Senec alebo Bardejov, kde bol rozdiel 
najvyšší, a to o 12 viac zomretých žien ako mužov.  
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1996-2006 

 

2007-2016 

 
1996-2016 

 
Obr. 4: Úmrtnosť na choroby dýchacej sústavy na Slovensku  

(1996-2006, 2007-2016, 1996-2016) 
Zdroj: ŠÚ SR, 2018 
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1996-2006 

 
2007-2016 

 
1996-2016 

 
Obr. 5: Úmrtnosť na choroby dýchacej sústavy na Slovensku  

(1996-2006, 2007-2016, 1996-2016) - muži 
Zdroj: ŠÚ SR, 2018 
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1996-2006 

 

2007-2016 

 

1996-2016 

 

Obr. 6: Úmrtnosť na choroby dýchacej sústavy na Slovensku  

(1996-2006, 2007-2016, 1996-2016) - ženy 
Zdroj: ŠÚ SR, 2018 
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Úmrtnosť mužov na choroby dýchacej sústavy v roku 1996 je charakteristická vo väčšine 
okresov hodnotami prevyšujúcimi hrubú mieru úmrtnosti 7,5 mužov/ 10 tis. obyv.(obr. 5). Sú 
to najmä okresy stredného Slovenska, s vysokými hodnotami úmrtnosti prevažujúcimi aj na 
východnom Slovensku, okrem okresov Košice II, Košice III, Vranov nad Topľou, Michalovce, 
Sobrance a Snina, kde sa naopak vyskytujú najnižšie hodnoty (mapa č. 13). Nízke hodnoty sa 
nachádzajú aj na západnom Slovensku, kde ich reprezentujú okresy Bánovce nad Bebravou, 
Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec a Šaľa. Najvyššiu hodnotu úmrtnosti (18,55) dosahuje 
okres Ružomberok, najnižšiu (0,64) okres Košice III. Úmrtnosť mužov dosahuje v roku 2016 
oproti roku 1996 podľa mapy č. 14 v mnohých okresoch vyššie hodnoty. 

Úmrtnosť žien na choroby dýchacej sústavy je podľa obr. 6 v roku 1996 charakteristická 
v mnohých okresoch buď hodnotami vysoko prevyšujúcimi priemer, alebo hodnotami nižšími 
ako 4,5 zomretých žien/ 10 tis. obyv. Podľa obr. 6 môžeme vidieť, že len 27 okresov sa z 
hľadiska úmrtnosti na tieto choroby nachádza medzi hodnotami 4,5 a 7,5. Medzi okresy s 
najnižšou úmrtnosťou v tomto roku patria najmä okresy južnej časti západného a severnej 
časti východného Slovenska. Hodnotu nižšiu ako 2 zomreté ženy/ 10 000 obyv. dosahujú 
okresy Bratislava V a Snina. Vysoké hodnoty úmrtnosti znova dosahujú okresy stredného 
Slovenska a k nim sa pripájajú okresy v severnej časti západného Slovenska. Z nich najvyššie 
hodnoty boli v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Krupina a Detva, kde úmrtnosť 
presiahla 14 zomretých na /10 tis obyvateľov, pričom v Detve dosiahla až hodnotu 19,79.  

 

Zhrnutie 

Viaceré okresy, ktoré dosiahli vysokú úmrtnosť na ochorenia dýchacej sústavy sa 
nachádzajú svojim územím v zaťažených oblastiach Slovenskej republiky. Najviac zaťažené 
oblasti na Slovensku boli identifikované na základe environmentálnej regionalizácie 
Slovenska, ktorá je dôležitým zdrojom informácií o stave životného prostredia v Slovenskej 
republike (Pucherová, 2005). 

Environmentálna regionalizácia predstavuje kategorizáciu územia podľa kvality životného 
prostredia a vyčleňuje územia vyžadujúce prioritné riešenie problémov, ktoré súvisia so 
životným prostredím. Na základe úrovne životného prostredia bolo v roku 2001 územie 
Slovenska kategorizované do piatich tried: I. prostredie vysokej úrovne II. prostredie 
vyhovujúce III. prostredie narušené IV – V. prostredie silno až extrémne narušené. Na 
Slovensku žije až 55 % obyvateľstva v narušenom prostredí, z toho až 41 % v prostredí silne 
až extrémne narušenom. Na základe toho boli vyčlenené zaťažené oblasti Slovenska: 
Bratislavská, Hornopovažska, Dolnopovažská, Dolnonitrianska, Hornonitrianska, 
Strednopohronská, Strednogemerská, Spišská, Košicko-prešovská a Zemplínska (Klinda et 
al, 2016).  

Priestorové disparity chorôb dýchacej sústavy analyzované v tomto príspevku identifikujú 
okresy Slovenska, ktoré dosahujú z hľadiska úmrtnosti na choroby dýchacej sústavy najvyššie 
a najnižšie hodnoty. Tie sa v sledovanom období 1996 – 2016 vyskytovali najmä v okresoch 
stredného Slovenska a v okresoch Šaľa a Rožňava. Viaceré okresy, ktoré dosiahli vysoké 
hodnoty úmrtnosti sa nachádzajú v oblastiach so silne narušeným životným prostredím – v 
zaťažených oblastiach Slovenska. Ovzdušie v týchto okresoch je znečisťované najmä 
chemickým, strojárskym, drevárskym a energetickým priemyslom, automobilovou dopravou a 
lokálnymi vykurovacími systémami. Sledujeme nadúmrtnosť mužov, ktorá je charakteristická 
pre pomerne veľkú časť okresov Slovenska.   
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Posílení lokální identity prostřednictvím governance a 
marketingu: případová studie z Jihočeského kraje   

Strengthening of Local Identity Through Governance and 
Marketing: Case Study the South Bohemian Region 

Soňa Vrábelová, Michaela Franková, Ondřej Konečný 

 

Abstrakt: 

Governance stojí na odvaze převzít odpovědnost za rozvoj a směřování území, která je 
pevnější v území, vykazující silnou lokální identitu. Místní akční skupiny se staly nástrojem 
podpory venkovské governance i v Českém prostředí po roce 2004. Příspěvek si proto klade 
za cíl odhalit jakým způsobem a zda vůbec MAS podporují svými aktivitami lokální identitu. 
Prostřednictvím analýzy strategií, projektů spolupráce a rozhovory s vybranými MAS 
Jihočeského kraje jsme zjistili, že MAS si úlohu v této oblasti uvědomují. Podpora lokální 
identity je obsažena v jejich strategiích, loga a názvy institucí mají předpoklad identitu cíleně 
budovat. MAS využívají i další nástroje komunikačního mixu, avšak dostatečně nenaplňují 
potenciál pořádání akcí. Realizované projekty spolupráce byly primárně zaměřeny na oblasti, 
které pomáhají místní identitu upevňovat (cestovní ruch, kulturní dědictví, tradice). 

 

Klíčová slova: 

Governance, identita, rozvoj venkova, marketing, místní akční skupina, komunikace, projekty  

 

Abstract: 

Governance is based on the courage to assume responsibility for the development and 
direction of a territory that is stronger in an area, where a strong local identity is present. The 
LAGs have become an instrument of support for rural governance also in the Czech 
environment after 2004. Therefore, the paper aims to reveal how and whether the LAGs 
support local identity through their activities. Based on analysis of strategies, cooperation 
projects and interviews with selected LAGs of the South Bohemian Region, we found that 
LAGs are aware of the role in this topic. Local identity support is included in their strategies; 
the logos and names of institutions have the prerequisite to build identity. LAGs also use other 
tools of the communication mix, but they do not sufficiently fulfil the potential of organizing 
events. The implemented cooperation projects were primarily focused on areas that help to 
strengthen local identity (tourism, cultural heritage, traditions). 

Key words: 

Governance, identity, rural development, marketing, local action group, communication, 
projects 

Úvod 

Pojem identita je používán v mnoha vědních oborech, univerzální definici však nemá. 
Identita obecně vyjadřuje vztah k sobě samému, jak si jedinec či skupina uvědomují a cítí svoji 
jedinečnost ve vztahu k území (Waack a kol., 2012). Zich (2003) uvádí, že jednou 
z nejdůležitějších identit je vztah člověka k prostoru, a to zejména k prostoru, ve kterém člověk 
dlouhodobě žije nebo žil. Prostorový aspekt se do identity promítá zejména jako nástroj při 
odlišování se oproti okolí. Podle Vencálka (1998) je identita spjata s přijetím hodnot, ideálů a 
motivů od jiných a dokázat se s nimi ztotožnit. Jedná se o aktivní vztah člověka k určitému 
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prostoru a společně k lidem, kteří v něm žijí. Identita uspokojuje jednu z přirozených potřeb 
obyvatel někam nebo k někomu patřit, respektive něčeho být součástí. Z tohoto tvrzení 
vyplývá, že základním kamenem pro určování identity území je jeho obyvatelstvo (Chromý a 
kol., 2014).  

Identita území je velice proměnlivá v čase, může být ovlivněna různými silami, například 
politickými nebo technologickými změnami. Identitu lze cíleně budovat a mezi jednotlivé 
nástroje lze podle Waacka a kol. (2012) zařadit Evropskou regionální politiku (považována za 
jeden z hlavních nástrojů pro nepřímé vytváření regionální identity) či tzv. bottom-up přístupy.  
Právě takto orientované přístupy jsou spojovány s posilováním governance v území a činností 
MAS (Convery a kol., 2010; Esparcia a kol., 2015). Podle Paasi (2001) regionální identita může 
být ideální nebo věcná. Ideální identita je tvořena nabídkou v médiích a různých institucích, 
která nemusí odpovídat skutečnosti. Naopak věcná identita je projevem občanské aktivity, na 
základě aktivního zapojení obyvatel nebo institucí do dění na vybraném území. Zde mohou 
sehrát aktivní roli MAS jako místní společenství aktivně působící v území.  

Šifta (2012) uvádí, že formování regionální identity je procesem, který je provázen čtyřmi 
fázemi. První fází je získání prostorového tvaru daného území, v této fázi  
se vymezují jeho hranice. Ve druhé fázi se se utváří symbolika území, jedná  
se například o název, znak, logo a celkový jednotný styl prezentování. Třetí fáze  
je charakteristická vznikem institucí a organizací v rámci daného území (samospráva, muzea, 
informační centra nebo rozvojové agentury). V poslední čtvrté fázi již je území zakotveno jak 
v prostoru, tak i v myslích obyvatel a jeho role je již jasně vymezena  
ve vyšších strukturách (kraj, stát). MAS vznikající po roce 2000 si musely tímto procesem 
projít. Při formování regionální identity mají podle Šifty a Chromý (2014) nezastupitelnou roli 
prvky, které jsou významné pro místní společenství. Jedná se například o krajinný ráz, jelikož 
vzhled a přírodní symboly se promítají do vědomí obyvatel, ale také do vnějšího obrazu 
regionu. Důležité jsou i architektonické prvky, kulturní dědictví apod. Podle Leimgruber a 
Chang (2019), zachování kulturního dědictví spojuje lidi s jejich minulostí a pomáhá poznat 
jejich původ. Velice důležitá je i geografická poloha regionu, z pohledu periferní či jádrové 
oblasti, vnitrozemí nebo pohraničí.  

Za hlavní protisměrné síly při vývoji identity Vencálek (1998) uvádí posilování tradic a 
rozvoj inovací. Místní akční skupiny jsou inovací posilující venkovskou governance a zároveň 
jsou formovány na základu tradičních vazeb v území. Jak uvádí Svobodová a kol. (2011), 
pokud je jasně dána identita území, tak z této identity vyvstává schopnost obyvatel řešit 
rozvojové problémy. Schopnost řešit problémy lokalit je právě přisuzována MAS coby jejich 
velká výhoda vůči řešení problémů z národní úrovně. 

Za velice důležitý prvek při formování identity považují Anděl a kol. (2014) komunikaci. A 
to ve smyslu komunikace s okolními obcemi/regiony/MAS, komunikace uvnitř území i 
s místními komunitami. Bez této komunikace je podle autorů naprosto nemožné vybudovat si 
určitou identitu v myslích lidí. Naprosto nezbytná je tedy propagace území jak obyvateli, úřady 
tak i institucemi (MAS). Podle Delína a Pospěcha (2016) hraje marketing v rámci regionální 
identity významnou roli. Díky němu se území dostává do povědomí lidí. Důležitým prvkem 
podle Šifty a Chromého (2014) je v rámci identity název regionu (MAS) a logo, které označují 
jedinečnost a specifika dané oblasti. Díky nim se lidé s místem jednodušeji identifikují a 
prezentují je na venek. Jak uvádí Pelcl (2008), je velice důležité, aby byl zvolený vhodný název, 
pod kterým si každý dokáže představit něco, co je spojeno s daným územím. Je vhodné 
zaujmout jednotným a originálním grafickým stylem. Logo by mělo být jednoduché, atraktivní 
a mělo by mít jasně vypovídající hodnotu o místě a činnosti, které MAS provádí. Tržně 
zhodnocující role regionální identity je zaměřena na propagaci regionálních značení a 
následném prodeji regionálních produktů (Delín a Pospěch, 2016). Regionální značení 
považují některé MAS jako nástroj pro zvýšení potenciálu svého území (Kašková a Chromý, 
2014). Regionální značení je velice důležité při vymezování identity území, avšak musí mít 
určité charakteristiky. Jednou z nich je, že musí mít identifikační funkci daného produktu. 
Zákazníci ho musí lehce identifikovat a vědět, o jaký produkt se jedná a jakou přidanou 
hodnotu obnáší.  
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Místní akční skupiny, které fungují na našem území již od počátku 21. století mají potenciál 
aktivně posilovat lokální identitu. Práce zaměřené na roli MAS v budování identity v českém 
prostředí chybí. Konferenční příspěvek si proto klade za cíl zhodnotit, jakým způsobem se 
projevuje zesilující lokální governance v budování místní identity, konkrétně na příkladu čtyř 
místních společenství z Jihočeského kraje. 

Metody, data a území 

Předložený konferenční příspěvek je založen na kvalifikační práci Vrábelové (2019), která 
vznikla jako součást projektu Interní grantové agentury FRRMS. Jako hlavní techniky výzkumu 
byly využity pozorování a dotazování. Za tímto účelem byl vybrán vzorek několika MAS z 
Jihočeského kraje. Autorka vyselektovala ty místní akční skupiny, které se v rámci své 
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje silně zabývaly lokální identitou na svém území 
(viz Vrábelová 2019). Bylo hodnoceno, zda je identita ukotvena v jednotlivých cílech 
zmíněného dokumentu. Protože je-li lokální identita rozpracovaná do jednotlivých cílů místní 
akční skupiny, dá se usuzovat, že si jsou MAS vědomy jejího přínosu pro území a snaží se ji 
podporovat. Na základě tohoto výběru jsou v této práci analyzovány tři místní akční skupiny. 
Jedná se o MAS Lužnice, Sdružení Růže a Šumavsko. Poslední sledovaná MAS Rozkvět 
neměla lokální identitu uvedenu jako cíl, ale důsledně s ní pracovala v rámci své strategie. 
Tato MAS je specifická poměrně územně nesourodým územím (Obrázek 1). Z toho plyne 
otázka, zda je takto koncipovaná MAS schopna posilovat jednotně lokální identitu.  

Analýza přístupů vybraných místních akčních skupin k podpoře identity v jejich území je 
založena na realizovaných osobních (polostrukturovaných) rozhovorech s manažerkami 
vybraných MAS. Tato metoda výzkumu poskytuje výzkumníkovi možnost v případě určitých 
nejasností otázku respondentovi dovysvětlit, nebo pokládat doplňující otázky k tématu v 
průběhu celého rozhovoru. Rozhovory byly rámovány tématy: účel vzniku MAS, výběr názvu 
a loga, využívání propagace a regionálního značení i podporovaní místních akcí. Analýza 
projektů spolupráce byla provedena v rámci již ukončeného programového období (2007-
2013), na základě podkladů Státního zemědělského intervenčního fondu. Dále je využito 
analýzy jednotlivých Strategií komunitně vedeného místního rozvoje, z pohledu současného 
zaměření místních akčních skupin na tuto problematiku. Strategie byly získány z internetových 
stránek MAS. 
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Obrázek 5: Loga sledovaných MAS 
Zdroj: Český statistický úřad (2019), Národní síť MAS (2019) 

 

Na území Jihočeského kraje působí celkem 16 místních akčních skupin. Jen malá část 
kraje není součástí některé z MAS. Většina místních MAS vznikla před rokem 2007 a pouze 4 
z nich nebyly podpořeny v programovacím období 2007-2013. Přestože počtem obyvatel až 
na jednu MAS nepřesahují 50 tisíc obyvatel (Tabulka 1), rozlohou a počtem obcí se řadí 
většina z nich k velkým MAS na území Česka. Pouze ve třech MAS se nachází město s vice 
než deseti tisíci obyvateli. Povahou se tak jedná o venkovské území (hustota zalidnění 
nepřevyšuje 72 obyvatel na kilometr čtvereční), pět z nich by bylo možno klasifikovat jako 
periferní. Sledované MAS vznikly všechny shodně v roce 2004, počet obcí se pohybuje od 26-
54 a dle rozlohy se řadí k velkým MAS. Protože však počet obyvatel ani v jednom ze 
společenství nepřekračuje 50 tisíc, hustota zalidnění je velmi nízká. 

Tabulka 1 Vybrané charakteristiky sledovaných MAS v roce 2016 

Název MAS Sídlo obec 
Počet 

obcí 
Počet 

obyv.  
Rozloha 

MAS (ha) 
Hustota 

zalidnění  

MAS Sdružení Růže  Borovany 26 
31 

997 83 263 38,4 

MAS Šumavsko Malenice 54 
43 

641 111 367 39,2 

MAS Rozkvět Lhenice 30 
24 

750 83 907 29,5 

MAS Lužnice 
Sudoměřice u 

Bechyně 43 
25 

344 46 373 54,7 

Zdroj: Český statistický úřad (2019), Národní síť MAS (2019) 
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Výsledky 

Pohled na lokální identitu 

Vnímání lokální identity je postaveno na místních specificích, na které mohou být 
obyvatelé hrdí. Např. MAS Rozkvět působí v ovocnářské oblasti a představitelé instituce se 
pyšní svým úspěchem v tomto oboru. Jak uvedli: „Kamkoli jedeme, vezeme s sebou Lhenickou 
ovocnou šťávu.“ Sami pociťují oddanost a sounáležitost obyvatel k danému území. Jak je 
uvedeno ve strategii (SCLLD) dané MAS, snaží se stavět rozvoj svého území na posilování 
lokální identity a současně si předkládá za cíl zvýšení jejího vnímání. V jednotlivých 
rozhovorech představitelky MAS vždy zmiňovaly „na našem území“, „my jako Jihočeši, stojíme 
při sobě“ apod. Z toho plyne, že jsou s jejich územím ztotožněni a mají zájem o jeho další 
rozvoj. 

Prostřednictvím CLLD místní akční skupiny věnují největší pozornost přímé podpoře obcí, 
podnikatelů, zemědělců či škol. Jak vyšlo z rozhovorů, chtěly by podporovat i konkrétnější 
aktivity na podporu lokální identity, jako je podpora kulturního života, podpora spolků, 
historické atraktivity a řemesla. Limitem je však nedostatek prostředků k jejich podpoře, jelikož 
většina výše zmíněných aktivit nebyla dána do rámce podporovaných témat řídícími orgány. 
Jak jedna z manažerek MAS uvádí: „V současné době není příliš mnoho výzev a možností 
čerpání, které jsou zaměřeny na podporu identity. Například chybí přímá možnost podpořit 
jednotlivé spolky nebo komunity. A pokud již jsou nějaké možnosti, konkrétní zaměření je táhne 
jiným směrem.“ V konkrétním případě možnosti podpořit komunitní centra, daná pravidla jsou 
stanovená tak, že tyto centra budou sloužit primárně sociálně slabším obyvatelům. Z toho 
vyplývá, že prvoplánový záměr byl pro občany žádaný, ale konkrétní zaměření podpory již ne.  

Z hlediska podpory identitu je důležité, zda-li ji MAS chtějí cíleně podporovat a mají to 
uvedeno ve svých strategiích. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je základním 
dokumentem určující priority rozvoje území místní akční skupiny v programovém období 
2014–2020. Je-li regionální identita rozpracovaná do jednotlivých cílů místních akčních skupin, 
dá se usuzovat, že si jsou MAS vědomy jejího přínosu pro území a snaží se ji podporovat. 
Níže uvedená tabulka 2 poskytuje přehled ať již strategických nebo specifických cílů, které 
naplňují ideu podpory identity. V prvním kroku bylo zkoumáno, zda MAS mají ve svých cílech 
přímo ukotvenou podporu lokální identity (první řádek (tučně) v tabulce). Následně byly 
identifikovány další stanovené cíle, které napomáhají k podpoře regionální identity, jež mají 
vybrané MAS ve svých strategiích. 

Každá z analyzovaných MAS měla nepřímo ukotvenou regionální identitu v mnoha cílech, 
s odlišnou četností. Nejvíce uvedených cílů v rámci SCLLD směřující k podpoře regionální 
identity měla MAS Šumavsko. Je potřeba uvést, že v rámci předloženého příspěvku není 
možné měřit skutečný přínos jednotlivých cílů před koncem programového období. Reálné 
srovnání lze uskutečnit po jeho skončení, v rámci ex-post hodnocení a evaluací. Hodnocení 
posílení lokální identity je však značně obtížné a analýza např. finanční alokace či počtu 
projektů odkryje pouze nepatrnou část. 
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Tabulka 2 Regionální identita zakotvena v cílech Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje  

Oblast cílů 
L

U 
R

O 
S

R 
Š

U 

Posilování regionální identity a soudržnosti  
obyvatel 

x - x x 

Ochrana přírodního a kulturního dědictví x x x x 

Podpora cestovního ruchu x x x x 

Podpora komunit a místních spolků x - - x 

Podpora spolupráce - x x x 

Podpora vzdělávání x - x x 

Rozvoj kultury, kulturních a společenských akcí a trávení volného 
času 

x - x - 

Rozvoj lidové výroby, řemesel a tradic - - - x 

Rozvoj veřejných a sociálních služeb x x x x 

Zdroj: Vrábelová 2019, zpracování podle SCLLD jednotlivých MAS 

Pokud je uvedeno „x“, daný cíl je uveden v SCLLD vybrané MAS, pokud je uvedeno „-“, daný cíl nebyl 
uveden v SCLLD vybrané MAS. 

Svou činnost však MAS spojují především s dotační podporou. MAS se považují za 
významného aktéra v regionu, s jehož pomocí se žadatelé dostanou snadněji k finančním 
prostředkům, než kdyby se snažili sami dostat přímou cestou k jednotlivým operačním 
programům. Díky dlouholeté spolupráci již mají pracovníci území zmapované a znají jeho 
problémy, mohou napomoci k směřování financí do oblastí, které to nejvíce potřebují. Za další 
přínos MAS považují, že díky jejich spolupráci na daném území vznikají úspěšné projekty, 
které jsou ve většině případů dlouhodobě udržitelné a prosperující. Jak uvedla jedna 
z manažerek MAS: „Myslím si, že poskytnuté finance byly využity dobře. Šli jsme cestou 
malých projektů, ale ve velkém množství, a to považujeme za přínos“. Lokální identitu však 
MAS podporují celou řadou jiných aktivit, zejména prostřednictvím marketingu, třebaže si to 
tolik neuvědomují. 

Marketing a lokální identita 

Vhodný název místní akční skupiny má potenciál podpořit místní identitu. Výběr je 
hodnocen ještě pozitivněji, pokud je spojen s historií území a vyzdvihuje jeho minulost. Tímto 
se posiluje identita MAS v myslích obyvatel, a to zejména rodáků. MAS Lužnice a MAS 
Šumavsko mají na geografii založený název, který odkazuje k danému území. Svoji identitu 
MAS postavily na výběru názvu dvou území obecně známých v Česku. Naopak u MAS 
Rozkvět a MAS Sdružení růže není na první pohled patrný jejich odkaz. Původ názvu MAS 
Sdružení růže odkazuje na dobu Rožmberků, jenž měli ve znaku růži odlišných barev. 
V případě MAS Rozkvět byl vnik iniciován skrze mikroregion Chelčicko-Lhenicka, který je 
typický svojí ovocnářskou tradicí. Název je odvozen od této sadařské oblasti. Subjekty ve 
snaze najít odpovídající název často přistupují jeho změně. Tento případ nastal u MAS 
Šumavsko, která byla založena v roce 2004 pod názvem Občanské sdružení MAS 
Vlachovobřezska. Tento název byl změněn již o šest měsíců později Valnou hromadou na 
název CHANCE IN NATURE o.s. – Local Action Group, který nese nulovou informaci V roce 
2014 byl opět změněn na aktuální MAS Šumavsko. Představitelka MAS usuzuje, že „poslední 
změna názvu proběhla z toho důvodu, že byl těžko vyslovitelný a pro některé lidi v anglickém 
jazyce i naprosto neznámý. Bylo tím pádem naprosto nemožné si vytvořit k tomuto názvu určitý 
postoj, když mu někteří lidé ani nerozuměli“. 

Dalším důležitým prvkem podporující lokální identitu je logo (Obrázek 2). Tři ze čtyř 
analyzovaných místních akčních skupin mají ve svém logu prvek, který charakterizuje dané 
území. Na logu MAS Lužnice je vyobrazena dominanta spádového města Bechyně, a to most 
s názvem Bechyňská duha. V logu místní akční skupiny Rozkvět se nalézá vodní hladina, obilí, 
ovocný strom a barokní dům. Uvedené prvky by měly charakterizovat dané území a její historii. 
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Původ loga MAS Sdružení Růže odkazuje více ke kořenům dané oblasti. Název je převzat ze 
stejnojmenného mikroregionu, který již působil na tomto území. Původ se datuje do dob 
Rožmberků, jenž měli ve znaku růži odlišných barev. Logo MAS Šumavsko je naproti tomu 
jednoduché a přímé. MAS vsadila zejména na název dominantní oblasti, na kterém působí, 
bez doplnění nějakými grafickými prvky. V nápise jsou použity barvy, které jsou 
charakteristicky spojeny s přírodou.  

 

Obrázek 6: Loga sledovaných MAS 
Zdroj: upraveno podle Vrábelová, 2019  

 

Na známosti názvu a loga a jeho místopisnému odkazu je postaven koncept regionálních 
značek (regional branding), který má taktéž potenciál budovat místní identitu. Na území 
Jihočeského kraje se nachází celkem tři regionální značení. Na základě provedených 
rozhovorů je vybrané MAS nijak zvláště nevnímají za podstatnou potencionální výhodu na 
svém území. Zejména pro MAS Rozkvět je mnohem důležitější Chráněné zeměpisné označení 
Evropské Unie pro ovoce pěstované v oblasti Chelčicka-Lhenicka (Obrázek 3). Označení je 
uváděno na ovocných produktech vyprodukovaných právě na tomto území, které je součástí 
MAS Rozkvět. Jak zmiňuje představitelka MAS: „Zeměpisné označení místa původu nám 
trvalo získat téměř sedm let a je to pro nás nejcennější značka, bereme ji pozitivněji než 
originální produkt Šumava“. Jak bylo uvedeno dále, je to zejména díky tomu, že při získání 
tohoto označení je zapotřebí udržet si určitý standard a tento produkt nesmí nikdo napodobit.  

 

Obrázek 7: Označení Chelčicko-Lhenického ovoce  a Chráněné zeměpisné 
označení 

Zdroj: upraveno podle Vrábelová, 2019  

 

Lokální identitu MAS pomáhají posilovat i prostřednictvím reklamy a public relations. V 
rámci své činnosti MAS vydávají řady propagačních letáků, brožur i novin. Na webových 
stránkách zveřejňují výroční zprávy a zpravodaje. Za důležité považuje MAS Lužnice a 
Rozkvět účast na nejvýznamnějším agrosalonu Země živitelka, kde se snaží propagovat její 
činnost a marketingově zaujmout potencionální žadatele, obyvatele. Uvědomění si důležitosti 
práce na komunikačním mixu potvrdila MAS Šumavsko. Ta se snaží reprezentovat i na 
různých akcích, kde informují občany o možnostech čerpání a svých aktivitách. Avšak jak 
sama představitelka MAS uvedla, je velice pravděpodobné, že běžný občan ani neví o 
fungování MAS na jeho území. Proto se snaží zapsat do myslí obyvatel různými způsoby 
(Obrázek 4). MAS cíleně využívá partnerství. Na propagaci Šumavska, zejména cestovního 
ruchu, je zaměřena Kancelář destinačního managementu. MAS Šumavsko byla jejím 
zakládajícím členem a v současné době působí již jako samostatná organizace. Vznikla z toho 
důvodu, že v rámci činnosti MAS nebylo již na tuto aktivitu dostatek času a chtěla, aby se na 
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tuto oblast specializovala jedna organizace. Také MAS Rozkvět se zaměřuje zejména na 
propagaci cestovního ruchu. V rámci své činnosti vytvořila mobilní průvodce regionem i 
aplikace interaktivních map. Díky tomu, že se MAS Sdružení Růže nachází v ovocnářské 
oblasti, vybudovala si za pomoci projektu spolupráce moštárnu na zpracování ovoce. 
Moštování ovoce poskytuje jako službu pro obyvatele, která podle slov představitelky MAS 
přispívá k vytváření dobrého jména instituce.  

 

Obrázek 8: Příklady komunikace MAS Šumavsko 
Zdroj: Vrábelová, 2019 

Vytváření pozitivního obrazu instituce a následné posilování identity může napomoci 
organizace a spolupořádání akcí pro místní obyvatele. Z výsledků rozhovorů vyplynulo, že 
kromě MAS Rozkvět žádné další místní akční skupiny vlastní akce nepořádají, ale spíše se 
podílí na jejich spoluorganizování nebo podporují různé spolky, které akce pořádají. MAS 
Sdružení Růže pořádá v rámci svých aktivit různé kurzy nebo exkurze. Jak uvádí 
představitelka MAS: „Letos jsme poprvé zorganizovali program s názvem Talent v MASce, 
jedná se o program podporující talentované děti a mládež, který byl pro nás velkou příležitostí 
pro zviditelnění“. Naopak MAS Rozkvět pořádá a spoluorganizuje jednotlivé akce v rámci 
animace svého území. Nejčastěji jsou akce pořádány pro mikroregiony, ať se již jedná o akce 
sportovní nebo kulturní. Jak uvádí představitelka této MAS: „Často se setkáváme se situací, 
kdy nám lidé napíší požadavky k organizaci své akce (například požadavky na různé vybavení) 
a my se jim snažíme poradit, kde si jednotlivé vybavení mohou zajistit. Zejména jim pomáháme 
zpropagovat jejich stánek na různých akcích.“ Jako příklad dobré praxe MAS Rozkvět lze uvést 
každoročně pořádanou akci s názvem „Pečeme, vaříme, smažíme regionální potraviny a 
seznamujeme se s jejich vznikem“, která se koná v obci Pištín. Na tuto akci jsou zvaní 
producenti z celého okolí. Akce poskytuje pro návštěvníky bohatý program, který zahrnuje jak 
ukázky lidových tanců, tak i ukázky zpracování tradičních potravin, jejich ochutnávky a prodej. 
V roce 2016 získala tato akce cenu hejtmana v krajském kole soutěže Vesnice roku v 
Programu obnovy venkova. Limitem pomoci s propagací „cizích akcí“ je to, že sice podporují 
místní dění a druhotně posilují identitu obyvatel, ale ta nemá vliv na spoluutváření image 
institucionalizované formy místního společenství. 

 

Podpora identity prostřednictvím projektové činnosti 

Hlavní činnost MAS je spojována s dotační podporou projektů, jejichž žadateli jsou místní 
aktéři, obyvatelé, podnikatelé, organizace. Vzhledem k omezenému rozsahu článku se tomuto 
tématu nebude zabývat, ale rádi bychom ve zkratce zachytili význam vlastní projektové 
činnosti sledovaných MAS. MAS totiž nejen vypisují výzvy, ale také se stávají nositeli projektů. 
Jednou z významných forem v programovacím období 2007-2013 se staly tzv. projekty 
spolupráce mající za cíl podporu kooperace mezi MAS a výměnu zkušeností. Výstupy z těchto 
projektů přináší trvalou hodnotu obyvatelům nebo návštěvníkům území a vytváří určité vazby 
mezi jednotlivými MAS a jejich obyvateli. Celkem sledované MAS realizovaly 21 projektů 
spolupráce.  Nejvíce projektů směřovalo do oblasti vzdělávání a cestovního ruchu (Obrázek 
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5). Na území JČK se nalézá řada atraktivních turistických cílů, proto není překvapivé, že právě 
do této tematické oblasti směřovalo nejvíce projektů spolupráce. Velký podíl projektů byl také 
zaměřen na kulturní dědictví a podporu tradice v území. Takto zaměřené projekty mají 
potenciál posílit lokální identitu obyvatel. 

 

Obrázek 9: Tematické oblasti projektů spolupráce ve sledovaných MAS v období 
2007-2013 

Zdroj: Vrábelová, 2019 

 

Jedním ze příkladových projektů spolupráce místních akčních skupin je projekt s názvem 
„Kovářství včera a dnes“. Při jeho realizaci spolupracují místní akční skupiny Sdružení Růže, 
Pomalší a LEADER Loucko. Projekt si kladl za cíl využít specifického kulturního dědictví 
daného území ve prospěch cestovního ruchu a dosáhnout rozvoji kovářského řemesla a 
podpořit jeho konkurenceschopnost. Výstupem projektu je rozšíření muzea řemesel, vznik 
naučné stezky o historii a současnosti kovářského řemesla, realizace kurzů pro kováře, několik 
akcí pro veřejnost a vydání řady propagačních materiálů. Projekt má pozitivní dopady v oblasti 
zvýšení nabídky akcí pro veřejnost, zlepšení soudružnosti obyvatel a zachování tradic v 
regionu (MAS Sdružení Růže, z.s., 2019). V rámci své společné spolupráce MAS Šumavsko 
a MAS Rozkvět zrealizovaly projekt s názvem „Dědictví regionu: po stopách předků“. Projekt 
si kladl za cíl podpořit využívání přírodního a kulturního dědictví na daném území, zmapovat 
region z hlediska historických souvislostí a předat tyto poznatky současným i budoucím 
generacím. Cílem byla také snaha o vytvoření sítě podpory cestovního ruchu a turismu na 
území regionu. Konkrétním výstupem projektu je například vybudování památníku Petra 
Chelčického, publikace, brožury a mapy o architektonickém dědictví i historických 
osobnostech daného území.  

Závěr 

MAS mají v rukou všechny předpoklady, aby pomáhaly úspěšně tvořit regionální identitu 
a propojit tak posílení lokální governance a soudržnosti obyvatel s územím. Představené 
výsledky ukázaly, že MAS si uvědomují potřebu podpory lokální identity na jejich území. Jako 
cíle je zakomponovávají do svých strategií komunitně vedeného místního rozvoje. Projekty 
spolupráce, v nichž byly MAS nositeli podpory, se často zaměřily na oblasti jako kulturní 
dědictví, tradice či cestovní ruch, které jsou vhodně využitelné k budování lokální identity. Za 
své působení si sledované MAS našly odpovídající název a logo, vycházející z místních 
specifik. Nastavený komunikační mix je u MAS rozdílný. PR se postupně rozvíjí. Marketing 
event je spíše nevyužitý, nicméně i v něm lze najít pozitivní příklady ukazující na postupné 
uvědomění vedení a managementu MAS budovat místní identitu i tímto způsobem. 
Z rozhovorů vyplynulo, že občané žijící na území dané MAS by měli vědět o existenci místních 
akčních skupiny (díky propagaci apod.), avšak otázkou je, zda ví, jaké činnosti vykonává. MAS 
mohou vynakládat úsilí a finanční prostředky, avšak obyvatelé jejich výsledky práce nemusejí 
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vnímat jako snahu o upevnění lokální identity. Takové neuvědomění nemusí být 
problematické, pokud cesta lokální governance povede k nevědomému posílení místní 
identity. Je však negativem pro MAS, že toto se neodrazí v budování jejich image. 

 

Předkládaný příspěvek vznikl za podpory IGA FRRMS Mendelovy univerzity v Brně 
(Podpora governance na regionální úrovni (2019/14)). 
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Nové trendy v oblasti vztahů měst a venkova jako základ 
pro koncipování územní soudržnosti a nové generace 

politik rozvoje venkova 

New trends in urban-rural relations as a basis for the 
design of territorial cohesion and the new generation of 

rural development  

René Wokoun 

 

Abstrakt:  

Nové trendy v oblasti vztahů měst a venkova je nutné vidět ve vývojovém kontextu, a to zvláště 
pro evropskou a pro národní úroveň. Evropská unie začala věnovat pozornost těmto otázkám 
víceméně v posledních dvaceti – třiceti letech. V širším kontextu a zejména v souvislosti s 
konkurenceschopností EU vůči světu (zejména USA, Japonsku i Číně) byly postupně 
formulovány rozvojové strategie, v nichž se tato problematika začala ve větší míře objevovat. 

V současnosti lze identifikovat následující trendy: přetrvává výrazné napojení venkova na 
problematiku zemědělské výroby v řadě evropských i českých regionů, posilování dopravní 
obslužnosti ve vztahu mezi městy a venkovem, cestovní ruch a příměstská rekreace, posilující 
suburbanizační procesy apod. Hlavním cílem článku je určit nové trendy v oblasti vztahů měst 
a venkova ve vývojovém kontextu. 

Klíčová slova:  

města, venkov, konkurenceschopnost, rozvojové strategie, územní soudržnost. 

Abstract:  

New trends in urban-rural relations need to be seen in the developmental context, especially 
for the European and national levels. The European Union has started to pay attention to these 
issues in the last twenty - thirty years. In a broader context, and particularly in the context of 
the EU's competitiveness towards the world (the US, Japan and China), development 
strategies have gradually been formulated, in which this issue has become more widespread. 

At present, the following trends can be identified: a significant rural connection to the issue of 
agricultural production in several European and Czech regions persists, strengthening of 
transport services in the relationship between cities and the countryside, tourism and suburban 
recreation, strengthening suburbanization processes, etc. The main aim of the article is to 
identify new trends in urban-rural relations in the development context.  

Key words:  

cities, rural areas, competitiveness, development strategies, territorial cohesion. 

 

Úvod  

Vztah měst a venkova se dlouhodobě proměňuje, přičemž přibližně za posledních padesát 
let došlo k výrazným změnám, kdy došlo k prolnutí městského a venkovského   způsobu 
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života. Ale kilometrické vzdálenosti zůstaly, časová dostupnost se ovšem zkrátila. Objevily se 
nové trendy v konkurenceschopnosti jak venkovských regionů, tak i urbánních oblastí. 
Nicméně zemědělská funkce venkovu zůstala i když v určité transformované podobě. Vztahu 
venkova a měst se začala Evropská unie věnovat cca před dvaceti – třiceti lety (viz např. 
Wokoun a kol., 2010; Pělucha a kol., 2012, EC, 2011).  

Venkovské regiony zvláště v zázemí měst prodělaly značné množství změn. 
K venkovským regionům, a tedy i vztahům mezi městy a venkovem a pohledu na ně se 
vztahuje celá řada stereotypů, které jsou s nimi obvykle spojovány. Pořád jsou považovány 
především za poskytovatele potravin a jako rekreační zázemí pro městské obyvatele, případně 
jako obytné zázemí. Tedy je pohlíženo na vztahy měst a venkova z pohledu pracovních zdrojů 
(dojíždějící osoby za prací, kulturou a službami a nákupy), jako zdroj vody, alternativní energie 
nebo zachycování uhlíku. Rovněž se objevují ne zcela správné předpoklady, že venkovští 
podnikatelé a obyvatelé jsou "uzamčeni" do okolní "městské oblasti", pokud jde o trhy nebo 
přístup ke zboží a službám (např. de Lima, 2012; Bell a kol, 2010). Ve všech evropských 
regionech, s výjimkou několika oblastí v různých částech Evropy, je venkovské hospodářství 
stále více diverzifikováno, vzájemně propojené, přičemž interakce nejen s přilehlými 
městskými oblastmi, ale také v kontinentálním či globálním kontextu jsou docela zřejmé. Jako 
setrvačné a více méně překonané jsou takové koncepty, které předpokládají, že venkovské 
regiony jsou vždy zaostávající nebo znevýhodněné. Některé venkovské regiony jsou skutečně 
rozkvétající a mají vyšší úroveň hmotné prosperity, demografické a sociální vitality než okolní 
města (např. de Lima, 2012; Pělucha a kol., 2012; Copus and Lima, 2015).  

Otázky vztahů měst a venkova úzce souvisí s procesy urbanizace a zejména 
suburbanizace. Například český klasik Musil (1967) přehledně charakterizuje vývoj a procesy 
urbanizace a suburbanizace v Evropě od 19. století až do cca poloviny minulého století. 
Vzájemnými vztahy měst a venkova se zabývá jenom okrajově. Důležité jsou ovšem nejenom 
vztahy dojížďky z venkova do měst a přesun městských obyvatel do suburbií, ale pro 
komplexní pochopení celého problému je třeba se např. dotknout i komerční suburbanizace, 
jež více méně relativizuje tzv. závislost venkova na městech (viz. např. Krejčová, 2014). 

Cíl a metodika 

Hlavním cílem článku je určit nové trendy v oblasti vztahů měst a venkova ve vývojovém 
kontextu. Metodický základ se opírá obecně o analýzu literatury vztahující se k problematice 
vztahů měst a venkova a vlastní konceptualizaci nových trendů v oblasti vztahů měst a 
venkova včetně posouzení souvisejících politik ve vztahu k územní soudržnosti ve 
venkovských oblastech.  

Výsledky a diskuse 

 

Celá řada studií, článků a knih pojednává o vztazích měst a venkova. Tyto názory nejsou 
zcela jednotné, avšak vykazují rovněž určitý vývoj v pojetí vzájemného vztahu měst a venkova.  

Vzájemné vztahy měst a venkova představují nejenom aktuální problematiku, ale i velmi 
komplexní. Obecně je však můžeme rozdělit do dvou základních skupin (viz ESPON 1.1.2, 
Final report, str. 16, 87): 

1) Strukturální vazby – týkají se zejména vazeb v rámci fyzické infrastruktury a 
charakteristik daného území, které jsou v čase relativně stabilní (např. konfigurace využívání 
území, sídelní struktura, rozmístění ekonomických aktivit a obyvatel či hustota zalidnění); 

2) Funkční vazby – týkají se faktického využívání možností daného prostředí, tj. zejména 
produkce, spotřeba a komunikace (informační toky). 

V této souvislosti hovoří Shucksmith et al. (2005, str. 7) o funkčním pojetí vztahů urban 
rural, tedy pojetí polycentrického rozvoje. Pouhá prostorová blízkost podle něho totiž nemůže 
být dostatečnou podmínkou pro polycentrický urbánní rozvoj s pozitivními dopady na 
venkovské oblasti v daných regionech. Dvojí rozlišení konceptu polycentrismu na 
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geomorfologický nebo funkční doplňuje celá řada dalších přístupů a faktorů, kterými lze k 
tomuto širokému konceptu přistupovat. Podle Hoylera et al. (2008, str. 1058) se jedná o faktory 
ekonomické (např. globalizace versus lokalizace), technologické (např. rozvoj informačních a 
komunikačních technologií), infrastrukturní (např. intenzivní dojíždění do zaměstnání a 
službami automobily nebo veřejnou dopravou v kombinaci s mezinárodní leteckou dopravou 
nebo klíčovými stanicemi pro mezinárodní vysokorychlostní vlakovou dopravu) a demografické 
(růst populace) a rozšiřování měst jako tzv. urban sprawl (viz např. Kouřilová, 2012).  

Ekonomickým přínosem vzájemných vztahů a vazeb město-venkov a synergiemi, které 
tyto vazby přinášejí, se zabývali významní ekonomové a geografové (např. Horská, P., Maur, 
E., Musil, J. 2002; Caffyn et al., 2005; Parr, B. J., 2005). Problematice vazeb město-venkov je 
pravděpodobně nejbližší teorie „jádro-periferie“ (např. Friedmann, 1969; MyrdalL, 1957). 
Provázáním územních vazeb urban-rural s vyvážeností územního rozvoje se podrobněji také 
zabývá koncept polycentricity (Perrouxe, 1955). Pro oblast územního rozvoje zde existuje 
paralela ve vazbách mezi rozvojovými centry a jejich vlivem na zázemí či spádové oblasti. 
Wokoun et al. (2010) uvádí charakteristiky těchto rozvojových center dle míry plnění 
základních funkcí: 

• rozsah produkce firem v daném rozvojovém centru převyšuje výrobu ostatních firem 
ve spádovém okolí; 

• negociační schopnost rozvojového centra, tj. schopnost vykonávat tlak na své okolí; 

• vedoucí úloha rozvojového centra v regionu z důvodu povahy svých ekonomických 
činností. 

Výzkum všech vztahů/interakcí velmi rozmanitých druhů, tj. obchodní transakce, 
dodavatelské řetězce, denní dojíždění za prací a do škol, dojížďka za službami, migrace, 
difuze inovace) a v různých měřítkách (v urbánních regionech, mezi venkovskými a městskými 
oblastmi), lze považovat za docela probádaný, avšak s celou řadou nedořešených záležitostí 
(podle Copus and Lima, 2015).  

Dosavadní výzkum vede k vývoji nových koncepčních rámců, k lepšímu pochopení 
složitých vztahů mezi organizovanou a geografickou blízkostí, k tomu, co se změní, a k 
výhodám a výzvám pro různé druhy venkovských oblastí. Jak lze sledovat v 21. století, zdá 
se, že pochopení způsobu, jakým každá venkovská lokalita (nebo konkrétně její obyvatelé a 
podniky) interaguje se zbytkem světa, ve všech socioekonomických činnostech a tato 
skutečnost se stává důležitou v koncepci politiky, regionální a urbánní politiky Evropské unie 
v tomto programovém období. V knize věnované územní soudržnost ve venkovské Evropě: 
relační obrat v rozvoji venkova (Copus and Lima, 2015) prozkoumali různé aspekty změn ve 
venkovských oblastech, včetně demografických trendů (Johanson, kapitola 6), pracovní 
mobility (de Lima, kapitola 7), obchodních sítí (Skuras a Dubois, kapitola 8). 

V českých poměrech byly publikovány knihy a články zabývající se přímo vzájemnými 
vztahy měst a venkova, např. Wokoun et al. (2010), Kouřilová a kol. (2012), Pělucha a kol. 
(2012). Z analýzy ve výše uvedených publikacích vyplývají určité závěry, které byly použity 
v tomto článku (autor tohoto článku je spoluautorem výše uvedených publikací). 

 

 Vztahy měst a venkova jsou přehledně charakterizovány na následujícím schématu:  
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Výměny a interakce metabolismu venkova-města (In: Rural Urban Nexus –Global Land 
Use and Urbanisation. Umweltbundesamt, 2016. Upraveno z Repp et al. 2012) 

 

Na základě získaných poznatků (viz výše uvedený rozbor literatury včetně schématu) lze 
vzájemný vztah měst a venkova včetně teritoriálních vztahů rozdělit do několika elementárních 
skupin: 

a) produkční vztah, tedy dodávky potravin z venkova do měst; 

b) migrace, dlouhodobý proces vystěhovávání z venkovských regionů do měst;  

c) procesy suburbanizace, posilování rezidenčního bydlení v okolí měst, vytváření 
suburbií; 

d) dopravní vazby; 

e) infrastrukturní vazby; 

f) rekreační vazby; 

g) nově se formující podnikatelské vazby na mikroregionální úrovni; 

h) dojížďka za prací z venkovských regionů do měst za prací; 

i) vztah vzdělávací (města poskytují venkovským regionům střední a vyšší vzdělání včetně 
univerzitního); 

j) obslužný a nákupní spád (dojížďka obyvatel venkova do měst za nákupem a službami). 
(Výstup GA ČR, č. 17-12372S). 

Diskuse k získaným poznatkům: 

Ad a) Zejména dodávky potravin tvoří hlavní osu vztahu měst a venkova i v 21. století. 
Význam klasického příměstského zemědělství výrazně poklesl i s ohledem na dopravní 
možnosti v dlouhodobém vývoji. Především jde o zásobování potravinami od nejbližšího 
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zázemí měst až po dodávky potravin z jiných kontinentů, na poměrně velké vzdálenosti. 
Souvisí to rovněž s možnostmi moderních forem plantážního a farmářského zemědělství.  

Ad b) Venkovské regiony jsou určitou nenahraditelnou zásobárnou populačního růstu 
měst. Nicméně ve vyspělých a vyspělejších zemích již většina měst s ohledem na omezené 
populační možnosti nerostou. V rozvojových zemích a některých velkých městských 
aglomeracích a megalopolích dochází dosud k nebývalému populačnímu růstu a ekonomické 
koncentraci.  

V Evropě, do určité míry i v USA, Kanadě, Japonsku i jinde, jsou trendy demografického 
vývoje ovlivňující vzájemné vztahy a měst a venkova následující (zpracováno a doplněno 
podle Wokoun, R.: Territorial urban-rural links – new trends and drivers of regional 
development (2020, v tisku) a Bhan, B. et al. (2017), Pain, A., Hansen, K. (2019):  

• Pokles počtu dětí jedné matky a dlouhodobější trend odsunu rození dětí do vyššího 
věku matky, a to až o několik let. Tento trend s dopady do vztahu měst a venkova je plošný 
proces.  

• Stárnutí populace související s procesem odkládání rození dětí a dlouhodoběji se 
zlepšující zdravotní péčí a tím pádem prodlužující se délkou života. Uvedené trendy vedou 
celkově k nepříznivé věkové struktuře populace. Regionální rozdíly jsou málo významné.  

• Růst počtu domácnosti jednotlivců jako důsledek změněného reprodukčního chování 
a zhoršující se věkové struktury obyvatelstva. Proces je plošný s možnými lokálními výkyvy, 
ale v zásadě jsou regionální diference málo významné, ale s významnými dopady do vztahu 
mezi městy a venkovem. 

• V posledních letech lze identifikovat proces zvýšeného migračního tlaku na členské 
země Evropské unie a na USA. Uvedený proces se zatím významně neprojevil ve vztahu měst 
a venkova, nicméně zatím lze konstatovat, že migrační proudy významně směřují do 
vybraných evropských severoamerických měst. 

Ad c) Procesy suburbanizace vedou ve svých důsledcích k posilování rezidenčního 
bydlení v zázemí měst, diferencovanému posilování suburbií a komerční suburbanizaci. 
Uvedený trend je dlouhodobý, přičemž úzce souvisí cenou a dostupností bydlení ve městech, 
přičemž venkov, konkrétně zázemí měst v tomto případě sehrává pozitivní roli i s ohledem na 
regionální trh práce. 

Ad d) Dopravní vazby jsou tradiční záležitostí, nicméně v souvislosti s nárůstem objemu 
přepravovaných osob a nákladů nabývají na významu. Většina dopravních propojení mezi 
zázemím měst a městy je v současnosti přetížena, a to i v souvislosti se suburbanizací. 
Dochází k využití „starých“ cest, jejich zkapacitnění a zkvalitnění.  

Ad e) Infrastrukturní vazby mezi městy a venkovem, tedy především vodovodní a 
kanalizační propojení je významně důležitější pro města než pro venkov.  

Ad f) Rekreační vazby jsou více méně jednostranné, a to z městských regionů na venkov, 
do přiměřeně atraktivního přírodního. Tyto vztahy hrají určitou roli z pohledu využití domovního 
fondu ve venkovských regionech. Ve svých důsledcích mohou jak pozitivně, tak i negativně 
ovlivňovat venkovský prostor.  

Ad g) Nově se formující podnikatelské vazby (drobní a malí podnikatelé) pomalu začínají 
ovlivňovat vzájemné vazby mezi městy a venkovem především v oblasti služeb a drobné 
výroby. Uvedený trend se teprve začíná prosazovat a není plošný. 

Ad h a i) Tradiční trend, s prohlubující se tendencí. 

Ad j) Obslužný a nákupní spád opět náleží mezi tradiční procesy, nicméně v posledních 
letech dochází k postupné proměně, a to z dojížďky venkovských obyvatel za službami a 
nákupy téměř výhradně do center měst ke spádu do velkých nákupních a společenských 
center na periferii měst, a to převážně u dálnic. 

V Evropské unii, a to v souvislosti s konkurenceschopností EU vůči světu (zejména USA 
a Číně) byly postupně formulovány rozvojové strategie, v nichž se tato problematika vztahu 
měst a venkova začala ve větší míře objevovat. Současně se začal objevovat trend přesnější 
konceptualizace strategických dokumentů. Jako příklad lze uvést vývoj Lisabonské strategie, 
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jež byla z počátku velmi ambiciózní (až s nereálnými očekáváními). Postupem času došlo ke 
zreálnění Lisabonské strategie, a to jak v souvislosti s novými výzvami, tak s ohledem na další 
rozšíření EU.  

V období revize Lisabonské strategie docházelo k větší specifikaci i zúžení záběru této 
strategie na dva základní cíle, tj. posílení ekonomického růstu a zaměstnanosti. Jako jeden z 
nástrojů naplňování Lisabonské strategie se začalo zdůrazňovat využití potenciálu měst a 
posléze i vztahů měst a venkova. Tyto aspekty se projevily v období příprav na další 
programovací období 2007–2013 na úrovni EU prostřednictvím zdůraznění této tématiky 
nejdříve ve Strategických obecných zásadách Společenství (tzv. Strategická vodítka politiky 
soudržnosti EU) a posléze také v návrzích nařízení Rady pro oblast politiky hospodářské a 
sociální soudržnosti. K této tématice koncepčně přispěl Evropský parlament, který se zabýval 
empirickým výzkumem dynamiky regionálních disparit a teritoriálních kohezních výzev.  Na 
toto reagovaly jednotlivé členské státy EU zapracováním problematiky vztahů měst a venkova 
do svých programových dokumentů a k jejímu faktickému „zrovnoprávnění“ s ostatními cíli 
(Wokoun a kol., 2009). 

Rovněž můžeme identifikovat zásadní rysy unijních politik v souvislosti v otázkami vztahu 
mezi městy a venkovem (zpracována podle Mcrit S. (2010), Rural Urban Nexus –Global Land 
Use and Urbanisation. Umweltbundesamt (2016), Wokoun, R. (2010, 2020-v tisku), Bhan, B. 
et al. (2017), Pain, A., Hansen, K. (2019): 

 - Efektivní provádění politik ve vztahu měst a venkova působí značné nároky na řídící 
struktury; vyžadují účinnou koordinaci mezi různými hierarchickými úrovněmi (místní, 
regionální, vnitrostátní, EU, přeshraniční) a soudržnost mezi vnitrostátními a evropskými 
politikami a mezi různými politikami EU. 

- Uznání dopadů územních politik na sociální spravedlnost pro jednotlivce a komunity žijící 
ve venkovských oblastech. 

- Výslovné zaměření na inovace, podnikání a malé a střední podniky (MSP) s cílem posílit 
strukturální posun směrem k rozvoji venkova. 

- Integrovaný přístup s cílem dosáhnout součinnosti mezi řadou hospodářských a 
sociálních politik, které mají dopad na venkovské oblasti. 

Závěr 

Lze uvést, na základě výše uvedeného rozboru literatury, zejména Copus and Lima, 
(2015), Wokoun, R. (2020, v tisku), Pain, A., Hansen, K. (2019) následující doporučení pro 
další postup ve vztahu měst a venkova: 

- Posílit územní přístup na úkor odvětvového přístupu. 

- Zvýšit flexibilitu a citlivost přiměřeně včas a vhodně reagovat jak na makroúrovni, tak i 
na mikroúrovni s ohledem na heterogenitu venkovských regionů. 

- Výrazněji využít celou škálu místního venkovského a jiného kapitálu. 

- Současně posílit interakční kapacitu venkovských regionů s ohledem na sousední 
městská centra, městské obyvatelstvo.  

- Více se zaměřit na investice spíše než na jiné dotace (náhrady za znevýhodnění apod.). 

- Dále (podobně jako v politikách pro města) zohlednění všech aspektů místního 
"inovačního systému", včetně úlohy "výzkumu a vzdělávání, zaměřené na podporu místních 
podnikatelů. 

- Pokusit se na změnu toku mladých pracovníků a ekonomicky aktivního "lidského 
kapitálu" z venkovských do městských oblastí zpět na venkov (alespoň zčásti). 

- Zvýšit připravenost řešit bariéry a nejrůznější omezení, které jsou specifické pro 
venkovské malé a střední podniky, jako je přístup ke komunikačním sítím a technologiím, 
logistika, přístup k obchodním službám a přístup ke zpravodajství trhu ze vzdálených zdrojů. 

Povaha a tempo změn venkova mají samozřejmě významné důsledky pro logiku nebo 
"intervenční logiku", která by měla řídit všechny politiky ve vztahu teritoriálních a jiných vazeb 
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měst a venkova. Během několika desetiletí akademičtí pracovníci kritizovali míru setrvačnosti, 
která charakterizuje politiku rozvoje venkova, a to jak na evropské úrovni, tak v různém 
rozsahu v rámci členských států. Zdá se, že je to zčásti důsledkem pokračujícího vlivu 
agrárních zájmových skupin a částečně z důvodu legislativních a byrokratických struktur v 
Bruselu a ve vnitrostátních správních orgánech. Přestože byly po mnoho let vyzývány k 
oslabení vazby mezi politikou evropského rozvoje venkova a podporou zemědělství, byly 
vyvinuty různé argumenty, které odůvodňují její pokračování (multifunkčnost, veřejné statky, 
ekosystémové služby apod. (Copus a de Lima, 2015). Je zřejmé, že klasičtější pojetí politiky 
rozvoje venkova přežije do dalšího programového období (2021-2027), a to navzdory všem 
důkazům, že "územní" politiky by byly vhodnější. 

Nesmíme ani zapomínat na možnosti regionální politiky, protože regionální politika má 
více možností nabídnout podporu podnikání a rozvoj infrastruktury a další podpory včetně 
podpory stabilizace venkovské společnosti ve venkovské Evropě. Tyto možnosti má regionální 
politika výrazně širší než politika rozvoje venkova. Nicméně je důležitá vzájemná koordinace 
obou těchto politik, a to pro vzájemně výhodné fungování vztahů mezi městy a venkovem. Je 
třeba respektovat města jako hnací motory regionálního a lokálního rozvoje. Zároveň je nutné 
uznat možnosti a schopnosti venkovských oblastí nezávisle růst na městech i v závislosti na 
městech. Je třeba vzít do úvahy možnost tzv. "růstu na místě", tj. docenění lokálních faktorů. 
Je tedy třeba respektovat jak soustředění se na místní, endogenní procesy a územní kapitál, 
tak i na uznání klíčové role exogenních vazeb a vztahů. 
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Development of land rent between 2011 and 2017 

Radek Zdeněk, Jana Lososová, Jaroslav Svoboda 

 

Abstract: 

This paper aims to explore the growth rate of land rent in the sample of farms and to try to 
find differences in land rent and its growth among ANC types. The paper uses sample survey 
data of agricultural farms. The sample contains in 2011 – 2017 each year about 80 farms from 
the whole territory of the Czech Republic. Due to the high percentage of rented land in the 
Czech Republic, the growth of land rent is a problem that most Czech farms currently have to 
deal with. Farms are trying to buy utilized land and the share of rented land declines, but it is 
still higher compared to other EU countries. In 2011 – 2016, there was a significant increase 
in land rent, in recent years this trend has been stalled. There are significant differences in the 
land rent among ANC types, but the rate of growth does not differ significantly among these 
types. 

Key words: 

farm, land, land rent, ANC 

 

Introduction 

The Czech Republic is a country of a large number of small landowners, most of whom 
do not farm on land. Within the EU, the share of rented agricultural land in the Czech Republic 
is above average (CZ 75.8% vs. EU28 54.2% in 2017 according to FADN). In addition to the 
size of the enterprise, the main competitive advantage is currently the lower price of land and 
land rent, which has increased significantly in recent years. However, due to long-term leases 
with a fixed growth coefficient, rents do not respond immediately to year-on-year changes in 
prices or market situation. Land rent as one of the cost items affects the profitability of farming 
and is also an expression of the interests of landowners and farms. 

Land rent is the price of land paid annually for general factors such as land productivity or 
parcel size, but also the profitability of products related to it (for example, cattle, pig or other 
domestic animal breeding). Non-agricultural land use introduces distance to large cities, 
population density, the rate of urban settlement and non-farm income as factors affecting the 
price of land. Empirical investigations may, therefore, involve a wide range of agricultural and 
non-agricultural factors. A significant impact on agricultural rents is attributed to the production 
structure. Pace et al. (1998) deal with measures related to structural changes in agriculture 
and livestock farming and other factors such as consumer prices or pig density. Rents and 
land prices depend not only on regular land use but also on potential uses. 

Hamza & Miskó (2007) describe the determination of land rent in Hungary at the time of 
EU accession. Land rent is tied to the yield and price of wheat on the grain exchange. Many 
landowners disagree and prefer a fixed amount of land rent, generally specifying that the 
amount of rents should make up a certain percentage of subsidies, namely 40 - 50%. Stoyneva 
(2007) points out that there are no significant differences in the level of rents in individual 
regions of Bulgaria. The amount of rent depends mainly on the amount of agricultural income. 
The value of land rent is mainly influenced by demand. In many developing countries, land rent 
represents more than 40% of gross annual production. 
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Boinon et al. (2007) analyse the impact of CAP reforms on land rent and land market. 
They conclude that subsidies increase the demand for land and therefore affect the value of 
land rent and the price of land. Ciaian et al. (2010) deal with a detailed analysis of the impacts 
of the CAP on the price of agricultural land and rents in individual EU countries. They conclude 
that the introduction of single area payments has a greater impact on rents than on the price 
of land. A study by Happe & Balmann (2003), Roberts et al. (2003), Lence & Mishra (2003) 
Barnard et al. (2001) and Featherstone & Baker (1988) demonstrate the positive impact of 
direct payments on rents. Patton et al. (2008) state that, in theory, rents are considered to be 
a function of expected market returns and related direct payments. 

The aim of this paper is to find out the growth rate of land rent in the sample of farms since 
2011 and to try to find differences in land rent and its growth among individual ANC categories. 

Data and Methods 

The paper uses our sample survey data of agricultural farms. This statistical survey has 
been carried out since 1997, but only since 2011 farms have been asked about the amount of 
land rent. The sample contains in 2011 – 2017 each year about 80 farms from the whole 
territory of the Czech Republic, totally 573 cases. Concerning the relation with the Areas facing 
natural or other specific constraints (ANCs), the farms are classified as follows:  

− Mountain areas (ANC-M) – more than 50% of the utilized agricultural area in mountain 
ANCs;  

− Other ANC (ANC-O) – more than 50% of the utilized agricultural area in other and the 
specific ANCs and ANC-M percentage is less than 50%;  

− NON-ANC – more than 50% of the utilized agricultural area is outside of ANCs. 

The results section will describe the development of land rent both in total and in the ANC 
categorization and the development will be shown using box plots. To verify the significance 
of the land rent trend and the differences among ANC categories, a multiple linear model is 
proposed (1), 

= +  +  +  +   +   +1 2 3 4 5it it it it it itr a b t b dANCM b dANCO b t dANCM b t dANCO ε  (1) 

where i represents a farm, t time (0 for 2011), r is the land rent, dANCM (dANCO respectively) 
is a dummy variable that is 1 if the farm i in year t is classified in the ANC-M category (ANC-O 
respectively), a and all b are regression coefficients, and ε is a random error with distribution 
N(0, σ2). 

Results 

In 2011, the average farm utilized 1764 ha of agricultural land, of which 90.6% was rented 
land; in 2017, the average utilized area was 1580 ha when the rented land was 82.3% of the 
utilized agricultural land (Figure 1 left part). The annual cost of rents for an average farm was 
CZK 1.9 million in 2011, while in 2017 it was CZK 3.37 million despite a reduction in the area 
of the rented land. Latruffe & Davidova (2007) predicted a rise in land rent in connection with 
the introduction of CAP in the new member states. Although land rent is less significant cost 
item, its share in costs also increases. The share of land rent in operating costs was 2.4% in 
2011; in 2017 it was 4.0% (see Figure 1 right part). 
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Figure 1: Share of rented land and share of the rent to operational cost 
Source: calculations on the dataset 

 

The average hectare land rent is increasing steadily from CZK 1190 (2011) to CZK 2594 
(2017). Its average annual growth is CZK 234 per hectare (13.9%). The fastest growth was in 
rent between 2013 and 2014 (by 25.6%), in recent years a slowdown in growth (9.5% between 
2015 and 2016, 2% between 2016 and 2017) has been observed. The distribution of rents is 
characterized by a slight right-hand skewness, which decreases over time (from 2.0 to 0.66), 
and kurtosis, which also declines over time (from 4.75 to 0.22). The median of the sample 
increased from CZK 1000 (2011) to CZK 2500 (2017). The values of mean, median, lower and 
upper quartiles and extremes in individual years are shown in Figure 2. The most frequent 
value of land rent in 2011 and 2012 was CZK 1000, in the years 2015-2017 it was CZK 2000. 
Kruskal-Wallis ANOVA rejects the hypothesis of equality of distribution of land rent in individual 
years (p-level < 0.001). 
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Figure 2: Land rent [CZK per hectare] 
Source: calculations on the dataset 
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The share of farms operating outside the ANC is 38.8% in the sample, 19% in the ANC-M 
and 42.2% in the ANC-O. Obviously, land rent is highest in the production NON-ANC, on 
average 46% higher than in ANC-O and 91% higher than in ANC-M. The fastest growth was 
observed in ANC-O (251 CZK/ha, 16.8%), in NON-ANC it was 216 CZK/ha (10%) and in ANC-
M 179 CZK/ha (15%). A slowdown in growth rates can be observed in all categories of ANC, 
and in the NON-ANC there has even been a slight decline over the past year. The values of 
mean, median, lower and upper quartiles and extremes in individual years categorized 
according to ANC category are shown in Figure 3. In terms of cost structure, land rent is most 
significant in NON-ANC, where it reached 4.9% in 2017, 3.7% in ANC-O and 3.1% in ANC-M. 
Kruskal-Wallis ANOVA rejects the hypothesis of equality of the distribution of rents in individual 
years (p-level < 0.001) in all ANC categories. In the 2011 – 2016, the Kruskal-Wallis test rejects 
the hypothesis of equality of distribution of land rent among NON-ANC, ANC-M and ANC-O 
with p-level < 0.001; in 2017 the achieved level of significance is p-level < 0.01. Multiple 
comparisons show that significant difference is between NON-ANC and ANC-M in all years, 
between NON-ANC and ANC-O is a significant difference between 2011 and 2016. Differences 
between the two types of ANCs are insignificant.  
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Figure 3: Land rent according to ANC category [CZK per hectare] 
Source: calculations on the dataset 

 

Values of estimated regression coefficient are presented in Table 1. The coefficient of the 
trend component is CZK 250.4 per hectare, which represents the average annual growth in 
NON-ANC. The values of the coefficients of dummy variables show that the land rent is 
significantly lower in both types of ANC. The interaction of the trend component and dummy 
variables (ANC categories) cannot be considered different from zero, i.e. the trend (growth) in 
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both ANC-M and ANC-O is the same as in NON-ANC. ANOVA of the model: F(5, 567) = 77.3, 
p-level <0.0001, adjusted R2 = 0.40. 

 

Tab. 1: Estimated parameters of regression model 

Variable Coefficient Std. Err. t P > |t| 95% Conf. Interval 

Constant 1713.6 109.4 15.67 0.000 1498.8 1928.4 

t 250.4 28.7 8.72 0.000 194.0 306.9 

dANCM −956.2 175.8 −5.44 0.000 −1301.5 −610.9 

dANCO −807.0 148.0 −5.45 0.000 −1097.7 −516.3 

t#dANCM −53.1 48.5 −1.10 0.274 −148.3 42.1 

t#dANCO 20.2 39.9 0.51 0.612 −58.1 98.5 

Source: calculations on the dataset 

 

Many studies have shown the impact of direct payments, whether linked to production or 
decoupled from production, on the amount of land rent (Featherstone & Baker, 1988; Happe 
& Balmann, 2003; Roberts et al., 2003; Lence & Mishra, 2003). Patton et al. (2008) show that 
the impact of direct CAP payments on land rent varies according to the type of payment. 
According to their research, compensation in less-favoured areas is fully capitalized to the 
value of the land rent. The growth of rents in the Czech Republic is undoubtedly influenced by 
the growth of subsidies, but the amount of rents in individual areas of the ANC is more 
dependent on the production capacity of the land than on the amount of compensation in the 
ANC. 

Conclusion 

Due to the high percentage of rented land in the Czech Republic, the growth of land rent 
(and at the same time of land prices) is a problem that most Czech farms currently have to 
deal with. Even though farms are trying to buy utilized land and the share of rented land 
declines, it is still very high compared to other EU countries. Farmers are worried that the cost 
of rents may significantly complicate their business plans in the near future. In 2016 and 2017, 
the share of rents paid to operational costs stabilized at around 4%. In the years 2011 – 2016 
there was a significant increase in land rent, in recent years this trend has been stalled. Of 
course, there are significant differences in the amount of land rent according to types of ANC, 
but the rate of growth does not differ significantly among these types. 
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