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ROZVOJ VENKOVSKÝCH OBCÍ V JIHOČESKÉM KRAJI 

PROSTŘEDNICTVÍM EXTERNÍCH FINANČNÍCH 

ZDROJŮ  

DEVELOPMENT OF RURAL MUNICIPALITIES IN 

SOUTH BOHEMIAN REGION USING EXTERNAL 

FINANCIAL RESOURCES 

 

Veronika Humlerová 

 

Abstrakt: Venkovské oblasti České republiky vždy trpěly konkurencí měst. 

Městům byla věnována mnohem větší pozornost, jsou střediskem politických, 

hospodářských a kulturních činností. Naproti tomu venkovské oblasti byly 

dříve vždy převážně zemědělské. Toto venkovské paradigma se však 

v posledních letech obrací a hledají se vhodné nástroje zemědělské, 

regionální a místní politiky, které by tyto oblasti otevřely novým příležitostem 

pro rozvoj a zároveň řešily specifické problémy venkovského prostoru. 

Udržitelný rozvoj venkova je zásadní pro hospodářskou, sociální 

a environmentální životaschopnost regionu. Strategie zabývající se rozvojem 

venkova by měly zohledňovat odlehlost a potenciály ve venkovských oblastech 

a poskytovat cílené diferencované přístupy. Cílem článku je identifikovat 

vztahy mezi rozvojovou úrovní venkovských obcí a jejich schopností 

zabezpečit svůj rozvoj prostřednictvím externích finančních zdrojů, 

a to implementací projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie 

a ze státního rozpočtu. Dílčím cílem je analýza vlivu lidského potenciálu 

na čerpání fondů z Evropské unie. 

 

Klíčová slova: venkovské oblasti, rozvoj venkova, finanční zdroje, obce. 

 

Abstract: Rural areas have always suffered from city competition. The city 

has been given much more attention, being the center of political, economic 

and cultural activities. In contrast, rural areas were previously predominantly 

agricultural. However, this rural paradigm has turned in recent years and 

sought appropriate instruments of agricultural, regional and local policies to 

open up new areas for development, while addressing the specific challenges 

of rural space. Sustainable rural development is essential for the region's 
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economic, social and environmental viability. Rural development strategies 

should take account of the remoteness and potential of rural areas and 

provide targeted differentiated approaches. The aim of the article is to 

identify relationships between the development level of rural communities and 

their ability to secure their development through external financial resources, 

by implementing projects funded by the European Union and the state budget. 

 

Keywords: rural areas, rural development financial sources, municipalities. 

 

JEL klasifikace: R, R58. 

1 ÚVOD 

Vymezení venkovských oblastí je diskutovaným tématem jak v zahraničí, 

tak i v České republice (Boel, 2005; Matoušková, 2011; Perlín, 1998, 2009, 

2010). Pojem osciluje kolem některých obecně uznávaných statistických 

ukazatelů a jejich přidružených atributů. Definice venkovských oblastí se liší 

i dle oborů, kterými je používána. Otázkou také je, zda je vůbec možné jasně 

a přesně venkovské oblasti definovat s ohledem na účel a podmínky (Binek, 

2011).  

Venkovské oblasti v Evropě podléhají velkým strukturálním změnám, a to jak 

v důsledku změn ve venkovských ekonomikách a samotných společnostech, 

tak i v důsledku politických reforem. Pokud jde o tržní a ekonomické síly, 

je všeobecně známo, že zemědělství a další primární činnosti a růst sektoru 

služeb klesají na významu. Jedním z klíčových prvků, jehož význam naopak 

roste, je hledání nových strategií rezistence, jako je například prodej místních 

výrobků na celosvětové úrovni. Existuje obecný posun směrem k ekonomice 

založené na službách, kde informační a znalostní ekonomika hraje rostoucí 

roli a přináší jak příležitosti, tak i hrozby pro venkovské oblasti.  Sociální 

vztahy se mění i jinými způsoby s nárůstem individualistických hodnot 

a úbytkem zavedených institucí (Philip, Shucksmith, 2003). 

Sociální kapitál je specifickým faktorem, který ovlivňuje lokální rozvoj obcí. 

Sociální kapitál se stal jedním z nejfrekventovanějších pojmů v oblasti 

současných sociálních věd a nejen jich. Prvopočátky definice sociálního 

kapitálu je možné hledat u Bordieu (1977) a Colemana (1980). 

V devadesátých letech minulého století tento koncept opět zaznamenal boom, 

k čemuž se přičinil zejména Putnam (1995). 
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Jak zmiňuje Spilková (2004, str. 260) „Potenciál rozvoje regionů je multi-

faktorově podmíněn, přičemž roli nehraje jen přítomnost jednotlivých faktorů, 

ale jejich výsledná kombinace vytvářející „příznivé lokální prostředí“. To je 

v současnosti chápáno především jako příznivý endogenní vývoj, zaměřený 

na vnitřní zdroje regionu, atmosféru, etiku práce, sebedůvěru, spolupráci 

a efektivní vztahy v regionu“. Zásobu lidských zdrojů pro tvorbu inovací tvoří 

celá populace regionu, za nejpřínosnější pro regionální rozvoj jsou 

považováni lidé s terciárním vzděláním (Kadeřábková 2004).  

Lidské zdroje a vzdělávání (učení se) jsou v současnosti z mnoha důvodů 

považovány za jedny z klíčových faktorů konkurenceschopnosti regionů, 

neboť zásadním způsobem ovlivňují ostatní faktory (Ježek a kol. 2007) 

Lidské zdroje mají možnost cíleně ovlivňovat všechny ostatní spolupůsobící 

faktory. V tomto ohledu se v literatuře opět hovoří o tzv. sociálním kapitálu.   

Právě sociální kapitál můžeme chápat podobně jako roli lidského potenciálu 

v rozvoji obce. Svatošová (2003) se věnuje vymezení proměnných 

nezbytných k analýze potenciálu lidských zdrojů. Mezi nejvýraznější 

proměnné, jejichž závislost slouží jako podklad pro sestavení indexu 

rozvojového potenciálu, kterým je možné charakterizovat úroveň rozvojového 

potenciálu regionů, zařadila podíl obyvatel v obcích do 2000 obyvatel, index 

stáří, míru nezaměstnanosti, podíl nezaměstnaných ve věku do 25 let, podíl 

vysokoškoláků, relativní přírůstek obyvatelstva, migraci na tisíc obyvatel 

kraje, podíl městského obyvatelstva a podíl žen na počtu obyvatel kraje. 

Jedna z nejaktuálnějších studií Murgaše a Klobučníka (2016) zkoumá kvalitu 

života na mikroúrovni 6251 obcí v České republice a vychází ze zlatého 

standardu a odvozených indexů vyšších hierarchických úrovní okresů 

a regionů a jejich prostorové diferenciace. 

V posledních desetiletích vědci nabízejí několik alternativních přístupů 

k definování a měření kvality života: sociální ukazatele, jako je zdravotní stav 

a míra kriminality, subjektivní opatření týkající se dobrých životních 

podmínek  a ekonomické indexy (Diener, Suh, 1997). 

Jedním z nejrozšířenějších ukazatelů, pomocí nichž měříme kvalitu života, 

je Human Development Index, Index lidského rozvoje. Index lidského rozvoje 

(HDI) je složený index, který měří průměrný výsledek zemí ve třech 

základních dimenzích lidského rozvoje: zdraví s indikátorem délky života, 

vzdělání s indikátory průměrné délky edukace a předpokládané doby edukace 

a životního standardu – hrubý národní produkt na obyvatele měřený paritou 

kupní síly (UNDP, 2010).  HDI je dnes široce používán v akademické sféře, 
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v médiích a v politických kruzích k měření a porovnávání pokroku v lidském 

rozvoji mezi zeměmi a v čase. 

Za posledních 20 let byl však HDI velmi kritizován. Některým vadil způsob 

jeho konstrukce a kompozice (Mc Gillivray, 1991; Noorkbakhsh, 1998; 

Sagar, Najam, 1998), jiní se domnívají, že by měl být rozšířen a měl 

by obsahovat více dimenzí (Morse. 2003), od rovnosti pohlaví 

přes biodiverzitu. Další kritika je o tom, že index nebere v úvahu nerovnosti 

mezi jednotlivými zeměmi (Grimm, Harttgen, Klasen, Misselhorn, 2008) 

nebo že nezahrnuje otázku životního prostředí a udržitelného rozvoje 

(Morse, 2003). 

2 METODOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ VÝZKUMU 

Cílem článku je identifikovat vztahy mezi rozvojovou úrovní venkovských 

obcí a jejich schopností zabezpečit svůj rozvoj prostřednictvím externích 

finančních zdrojů, a to implementací projektů financovaných ze zdrojů 

Evropské unie a ze státního rozpočtu. Dílčím cílem je analýza vlivu lidského 

potenciálu na čerpání fondů z Evropské unie. 

Analýza čerpání dotací z Evropské unie je provedena u všech obcí 

Jihočeského kraje, které mají méně než 2000 obyvatel a jsou dle jedné 

z metodik Českého statistického úřadu považovány za venkovské (CZSO, 

2008). Vzhledem k tomu, že data do článku jsou čerpána převážně z Českého 

statistického úřadu, je metodika venkovských obcí přejata také z Českého 

statistického úřadu. Z analýzy jsou také vyňaty vojenské újezdy. Takto 

vymezené obce jsou posuzovány z hlediska čerpání dotací z Evropské unie - 

jsou analyzovány veškeré příjmy z EU, tzn. ze všech operačních programů 

v programovacím období 2007-2013, resp. 2015. Je zjišťováno, v kterém roce 

obec dotaci získala, resp. kdy bylo podepsáno „Rozhodnutí o přidělení 

dotace“ a jakou částku získala. Z důvodu potřeby srovnání obcí mezi sebou, 

budou částky přepočteny na počet obyvatel v daném roce.  

U obcí, které během zkoumaného období nevyužily dotační tituly Evropské 

unie, je provedena další analýza zaměřená na čerpání nejvyužívanějšího 

dotačního titulu ze státního, resp. krajského rozpočtu – Programu obnovy 

venkova, který od roku 2009 každoročně vyhlašuje Krajský úřad Jihočeského 

kraje. Obce mohou žádat o dotace v rámci čtyř opatření: Opatření 1: Dotace 

na akce programů obnovy vesnice, Opatření 2: Komplexní úprava veřejných 

prostranství, Opatření 3: Dotace na zpracování integrovaných projektů 

venkovských mikroregionů a Opatření 4: Dotace úroků z úvěrů. Toto srovnání 
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s pouze jedním dotačním titulem je možné z toho důvodu, že je to obcemi 

nejčastěji čerpaný dotační titul vůbec a pokud obec někdy dotace čerpala, 

jedná se s největší pravděpodobností o tento. Důvodem je mj. jednoduchá 

a přehledná administrace žádosti, možnost financovat malé projekty i v řádu 

několika tisíců Kč, snadná komunikace s krajským úřadem, který 

má o programu přehled a dokáže tak poradit, nízké sankce při pochybení 

apod. 

Pro analýzu vlivu kvality lidského potenciálu na čerpání dotací je upraven 

Human Development Index (HDI) (UNDP, 1990, 2010), který se používá 

pro měření lidského rozvoje na úrovni jednotlivých států světa. Úprava 

proběhne z důvodu nedostupnosti dat na obecní úrovni. Modifikace spočívá 

ve výběru alternativních ukazatelů, které se na úrovni obcí sledují. Za dimenzi 

gramotnosti - úrovně vzdělání (Education Index - EI) je vybrán jako indikátor 

počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, za dimenzi očekávané délky života 

(Life Expectancy Index - LEI), index stáří a za dimenzi ekonomických 

podmínek – HDP nebo HNP per capita  (Income Index - II) indikátor míry 

nezaměstnanosti. Takto modifikovaný index je nazván indexem lidského 

potenciálu (IHP).  

Indikátor dimenze vzdělání je počet vysokoškolsky vzdělaných obyvatel 

k obyvatelstvu 15+. Ten se na úrovni obcí nesleduje pravidelně, pouze 

v rámci tzv. Sčítání, které je prováděné jednou za deset let. Pro účely této 

práce bude proto vybrán rok 2011, tedy nejaktuálnější data, která lze 

pro výpočet na úrovni obcí použít.  

Dimenze zdraví je reprezentována indexem stáří, který lze snadno 

z dostupných údajů dopočítat. Tento indikátor je vybrán proto, že vyjadřuje 

věkovou strukturu obyvatelstva a vypovídá o stárnutí populace. (Svatošová, 

Kába, 2008; Hrabánková, Svatošová, Boháčková, 2006) 

Dimenze ekonomických podmínek je reprezentována indikátorem – mírou 

nezaměstnanosti, tedy počtu nezaměstnaných k ekonomicky aktivnímu 

obyvatelstvu. Ve většině studií, které se zabývají kvalitou života v České 

republice, ať už na celém jejím území nebo v rámci menších územních celků 

(zejm. krajů a okresů), můžeme mezi indikátory ekonomických podmínek 

najít míru nezaměstnanosti, a proto je zvolena i v tomto případě. 

(Hrabánková, Svatošová, Boháčková, 2006; Potůček, 2002; Hřebík, Třebický, 

2007) 
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Index lidského potenciálu (IHP) je vypočten dle metodiky výpočtu HDI 

do roku 2010. (OECD, 2011) Vzhledem k tomu, že podíl vysokoškolsky 

vzdělaných obyvatel k obyvatelstvu 15+ je v jiných jednotkách než index stáří 

a míra nezaměstnanosti, jsou jednotlivé indikátory převedeny 

na standardizované hodnoty. Standardizovaná hodnota pak nabývá hodnot 

od 0 do 1. Pro indikátory zdraví i ekonomických podmínek platí, že čím je 

jejich výsledná hodnota nižší, tím je na tom obec lépe. Naopak pro indikátor 

vzdělání platí, že čím je jeho výsledná hodnota vyšší, tedy je vyšší počet VŠ 

vzdělaných obyvatel, tím je na tom obec lépe. Aby byl index 

„synchronizován“ s Human Development Indexem, je do výsledného výpočtu 

u zdraví i ekonomických podmínek počítáno s obrácenou standardizovanou 

hodnotou. Výsledný IHP je vypočten aritmetickým průměrem 

standardizovaných hodnot jednotlivých indikátorů a nabývá hodnot od 0 do 1. 

Pro obce platí, že čím vyšší hodnoty IHP obec dosáhne, tím má vyšší lidský 

potenciál. 

Ze všech obcí Jihočeského kraje do 500 obyvatel je, z důvodu náročnosti 

zpracování dat, náhodným výběrem pomocí programu MS Excel vybráno 

100 obcí, pro které je vypočten index lidského potenciálu.  

Analýza souvislosti lidského potenciálu (modifikovaného Human 

Development Indexu) a sumy dotací obcí je provedena pomocí korelační 

a regresní analýzy. Je zvolen lineární regresní vztah a jako míra je užit 

koeficient korelace.  Je porovnávána suma dotací z programovacího období 

EU 2007-2013, resp. 2015 s údajem IHP z roku 2011. Toto srovnání časové 

řady dotací s jednoletým údajem ze statistického šetření v roce 2011 je možné 

z toho důvodu, že hodnota HDI je výsledkem vývoje uplynulého období. 

To umožňuje srovnání bodových a intervalových dat, proto není brána 

v úvahu jen výše dotací roku 2011 s HDI v roce 2011. 

3 VÝSLEDKY 

3.1 Analýza čerpání dotací z Evropské unie v období 2007 – 2015 

obcemi Jihočeského kraje do 2 000 obyvatel 

Z celkového počtu 623 obcí má 570 z nich méně než 2 000 obyvatel. Těchto 

570 obcí bylo posuzováno z hlediska čerpání dotací z Evropské unie. Dotace 

z Evropské unie čerpalo v analyzovaném období 50 % obcí do 2 000 

obyvatel. Obce využívaly pouze tři operační programy – OP Životní prostředí, 

Integrovaný OP a ROP Jihozápad. Do Jihočeského kraje v období 2007-2015 

šlo celkem 2 475 211 820 Kč. Žádné jiné operační programy, a to včetně 
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programů přeshraniční spolupráce, obce Jihočeského kraje v uvedeném 

období nevyužívaly.  

Obr. 1: Čerpání dotací z EU obcemi Jihočeského kraje v období 2007-2015, 

suma dotací za jednotlivé OP všech obcí do 2000 obyvatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: strukturalni-fondy.cz, 2017; CZSO, 2017; vlastní výpočty a zpracování 

Obrázek č. 1 ilustruje sumy dotací za jednotlivé operační programy. Největší 

podíl na dotacích obce čerpaly z OP Životní prostředí, celých 82 %. 

Důvodem, proč obce čerpaly převážně z tohoto operačního programu, je 

jednak zaměřením programu, ale i díky velké propagaci. Jednotlivé výzvy 

jsou pro obce napsané velmi srozumitelně a jasně. Příručka pro žadatele 

i příjemce je také velmi uživatelsky přívětivá, takže žádost o dotaci dokáže 

sepsat starosta obce sám a sám dokáže projekt řídit1. Dalším důvodem může 

být také to, že na zpracování dotací pro obce se specializuje celá řada firem, 

která obce pravidelně obesílá s aktuálními výzvami a nabídkou zpracování 

projektu. I tuto možnost mnoho starostů, převážně malých obcí, využívá. 

Velkou roli zde hrála i celková alokace programu byla v období 2007-2013 

4,92 mld. €, což činilo přibližně 18,4 % veškerých prostředků určených 

z fondů EU pro Českou republiku (Strukturální fondy, 2007). 

                                                           
1 Autorka je místostarostkou v obci do 500 obyvatel a touto problematikou se zabývá 

i z praktického hlediska. Zdrojem informací jsou její zkušenosti jak s vedením obce, 

tak i s projektovou činností.  
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Obr. 2: Čerpání dotací z EU obcemi Jihočeského kraje v období 2007- 2015, 

počty projektů podpořených v rámci jednotlivých OP, všech obcí do 2000 

obyvatel 

 

Zdroj: strukturalni-fondy.cz, 2017; CZSO, 2017; vlastní výpočty a zpracování 

Obrázek 2 ukazuje počty projektů podpořených v letech 2007-2015 

za jednotlivé operační programy. Ve zkoumaném období bylo podpořeno 

celkem 661 projektů a průměrná částka na projekt činila 3 744 647 Kč. Jak již 

bylo zmíněno výše, nejvíce obce využívaly OP Životní prostředí, a to 89 % 

projektů, 11 % z celkového počtu projektů tvořily projekty z ROP Jihozápad 

a necelé jedno procento (pouze 4 projekty) projektů bylo z Integrovaného OP. 

Ačkoli OP Životní prostředí byl nejvíce využívaný, pokud bychom se podívali 

na průměrné částky na projekt za jednotlivé OP, zjistili bychom, že z ROP 

Jihozápad byly podpořeny daleko větší projekty, převážně se jednalo o velké 

investiční. Více než 70 % z projektů financovaných z ROP Jihozápad bylo 

zaměřeno na rekonstrukci nebo modernizaci místních komunikací. Dále šly 

finanční prostředky na výstavbu nebo rekonstrukci hřišť, sakrálních památek, 

koupališť a zlepšení kvality přírodovědného vzdělávání. 

Z analýzy vyplynulo, že s přibývajícími lety se zvyšuje počet podpořených 

projektů. Obce v průběhu období překonaly obavy a naučily se čerpat. Také 

tomu pomohla masivní kampaň, kterou udělalo Ministerstvo pro životní 

prostředí z obavy, že Česká republika nevyčerpá přidělené dotační prostředky 

Evropskou unií a prodloužilo příjem žádostí i na rok 2014 a 2015.  

Stále je ale mnoho obcí (51,5 %), které nečerpaly v tomto období 

v Jihočeském kraji žádné dotace z EU. Důvodů pro to může být celá řada. 

Tím prvním je, že obec nemá dostatečné personální zdroje pro to, 

aby si mohla projektovou žádost sama napsat a příp. finanční zdroje, aby 
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mohla oslovit firmu, která se tímto zabývá.2 Dalším důvodem může být 

nedostatek finančních prostředků na spolufinancování. Bohužel nejsou 

dostupná data o čerpání z minulého programovacího období, 

protože je možné, že obce čerpaly v předešlém období 2004-2006 a dosud 

splácejí úvěry a z tohoto důvodu čerpat dotace nemohou. Případně získaly 

dotaci, která nebyla financovaná z prostředků EU, ale ze státního rozpočtu 

a opět nemohly čerpat v období 2007-2015, protože splácely úvěry. Dle údajů 

o dluhové službě obcí, 38 % obcí, které nečerpaly ve sledovaném období 

žádné dotace z EU, má nějaké závazky z návratných zdrojů (Ministerstvo 

financí, 2018). Například Ministerstvo pro místní rozvoj v období kolem roku 

2012 vypsalo dotační titul na výstavbu a rekonstrukci kanalizace a čistíren 

odpadních vod a mnoho obcí v Jihočeském kraji z tohoto dotačního titulu 

čerpalo. Menší obce také čerpají převážně z krajských dotačních titulů, 

které jsou pro ně snadněji dosažitelné. Jejich nevýhodou však je, že je nutné 

je vyčerpat v témže roce, dají se z nich financovat většinou pouze menší 

projekty. Také spoluúčast zde pro obce ve srovnání s dotačními tituly bývá 

vyšší – většinou 50 %. 

3.1.1 Analýza vlivu kvality lidského potenciálu na čerpání dotací  

Z celkového počtu 434 obcí do 500 obyvatel bylo náhodným výběrem pomocí 

program MS Excel vybráno 100, ve kterých byla provedena analýza kvality 

života – výpočet indexu lidského potenciálu. 

Po výpočtu Indexu lidského potenciálu byla provedena analýza souvislosti 

lidského potenciálu a sumy dotací EU čerpaných v období 2007 – 2015 

na obyvatele. Tabulka 1 ukazuje pět obcí, které dosáhly nejvyšších hodnot 

indexu lidského potenciálu. Jedná o obce, které leží ve vzdálenosti do 7 km 

od krajského města Českých Budějovic, resp. Jindřichova Hradce. Obce 

se rozvíjejí, průměrný věk se pohybuje mezi 36,9 – 42 roky, probíhá v nich 

výstavba, stěhují se do nich převážně mladé rodiny s dětmi, které využívají 

výhody bydlení v dosahu krajského, resp. okresního města se službami 

a pracovními příležitostmi. 

                                                           
2 Autorka čerpá z diskuzí starostů na společných setkání svazků obcí a místních akčních 

skupin. Problematikou malých obcí se dále zabývá i Ministerstvo vnitra v rámci projektů 

(Ministerstvo vnitra, 2010).  
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Tab. 1: Index lidského potenciálu vybrané obce do 500 obyvatel – obce 

s nejvyšší hodnotou se srovnáním sumy dotací EU v období 2007-2015 na obyv. 

Název obce Okres IČO 
Počet obyvatel  

(2015) 

Index lidského 

potenciálu 

Suma dotací EU 

2007-15 Kč/obyv. 

Suma dotací JČK 2009-15 

Kč/obyv. 

Hlincová 

Hora 

České 

Budějovice 581321 405 0,94819599 6058,963 

-- 

Libníč 

České 

Budějovice 581445 481 0,77480085 0 

2598,8 

Horní 

Skrýchov 

Jindřichův 

Hradec 666882 160 0,74849922 0 

2887,5 

Dubičné 

České 

Budějovice 581275 368 0,72901515 2421,196 

-- 

Vráto 

České 

Budějovice 581950 384 0,72895110 0 

1809,9 

Zdroj: strukturalni-fondy.cz, 2017; CZSO, 2017; vlastní výpočty a zpracování 

Tabulka 1 ukazuje i výsledky dodatečné analýzy, které byly podrobeny obce 

s nulovým čerpáním finančních prostředků z operačních programů 

ve zkoumaném období.  Bylo zjišťováno, zda využily národní zdroje – 

dotační titul Program obnovy venkova Jihočeského kraje, nejvýznamnější 

krajský dotační program zaměřený na financování rozvojových aktivit obcí. 

Všechny tři výše uvedené krajský program využily, čerpaly téměř v každém 

roce, kdy byl program vyhlášen. Důvodem je zaměření programu, které je 

obcím připraveno „přímo na míru“, lze z něj financovat široké spektrum 

aktivit. Zpracování a následná administrace projektu je proti projektům 

financovaným z EU mnohonásobně jednodušší. Krajský úřad ochotně 

zodpovídá veškeré dotazy starostů a zástupců obcí. Všechny tyto aspekty hrají 

při rozhodování o podání žádosti o dotaci důležitou roli.  

Tabulka 2 uvádí výsledky obcí, které měly hodnotu indexu lidského 

potenciálu nejnižší. I zde se objevují nulové hodnoty, tzn., že obce 

ve zkoumaném období nečerpaly žádné dotace z Evropské unie. I ty byly 

podrobeny dodatečné analýze čerpání krajského dotačního programu. Obec 

Zadní Střítež (okr. Tábor), která dosáhla nejnižší hodnoty Indexu lidského 

potenciálu, nečerpala žádné finanční prostředky ani z národních zdrojů. Tato 

obec je jednou z nejmenších obcí v kraji, v roce 2015 měla 31 obyvatel. 

Tato obec se v komunálních volbách v roce 2014 potýkala s problémy, nikdo 

v řádném termínu do obecního zastupitelstva nekandidoval. Volby se proto 

uskutečnily znovu v lednu 2015, nebyl ale po nich zvolen starosta, pouze dva 

místostarostové. Druhou obcí, která nečerpala dotace ani z národních zdrojů, 

je obec Pohorská Ves (okr. Český Krumlov) s 267 obyvateli v roce 2015. 
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Tab. 2: Index lidského potenciálu vybrané obce do 500 obyvatel – obce s nejnižší 

hodnotou se srovnáním sumy dotací EU v období 2007-2015 na obyv. 

 

Název obce 
Okres 

 

IČO 

 

Počet 
obyvatel 

(2015) 

Index lidského 

potenciálu 

Suma dotací 
EU 2007-15 

Kč/obyv. 

Suma dotací 
JČK 2009-15 

Kč/obyv. 

Zadní Střítež Tábor 667277 31 0,25870291 0 
0 

Milejovice Strakonice 667706 76 0,35443776 0 
9407,9 

Pohorská Ves Český Krumlov 475483 267 0,37769166 0 
0 

Drunče Jindřichův Hradec 666912 50 0,38754386 0 
3280,0 

Hoštice Strakonice 251232 152 0,40524713 0 
3947,4 

Zdroj: Strukturalní-fondy.cz, 2017; Český statistický úřad, 2017; vlastní výpočty a zpracování 

Na sledovaném vzorku byla provedena korelační a regresní analýza, a nebyla 

prokázána statisticky významná závislost mezi čerpáním dotací EU a lidským 

potenciálem vyjádřeným v této práci jako kombinace vzdělanosti, zdraví 

a ekonomických podmínek.  

4 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Venkovské obce nejsou samostatné ekonomické jednotky, které by byly 

schopné zabezpečovat nezávisle na okolí nároky svých občanů podmiňující 

růst jejich kvality života. Jejich ekonomika je propojená s nodálním městem, 

je ovlivněná rozvojovou úrovní regionu, ve kterém jsou lokalizované. 

V objemu finančních toků jsou fondy EU ve směru toků k obcím podstatně 

větší než národní zdroje a obce se s nimi mohou posunout mnohem dále, 

než s využitím zdrojů národních. 

Venkov je dnes spjat s místem jako takovým a utvářejí ho především lidé. 

Na úspěšnost obce má velký vliv nejvyšší vedení obce – starosta, 

místostarosta, příp. další zastupitelé. Jen na nich záleží, zda se rozhodnou 

financovat rozvoj obce pomocí dotačních titulů. Do procesu rozhodování 

vstupuje celá řada aspektů. Někteří starostové vnímají přerozdělování 

finančních prostředků jako negativní. Na setkáních starostů je také často 

slyšet mnoho negativních zkušeností s dotacemi, kdy z důvodu řady 

administrativních záludností se obec dostane do problémů. Drobné opomenutí 

může mít fatální důsledky, obcím hrozí vysoké sankce. Může se jednat 

o chyby ve výběrových řízeních, nedodržení lhůt, nebo např. nevhodně 

zdokladované změny v projektu. Zpracování projektu financovaného 

z rozpočtu Evropské unie není jednoduché, každý operační program 
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má nastavená svá pravidla, a kvalitní zpracování žádosti o dotaci je velmi 

náročné (Havránková, 2013; Bielinová, 2015) Pravidla dotačního titulu 

se mohou v průběhu realizace několikrát změnit, orientovat se v této 

problematice bývá pro starostu, který musí řešit hlavně úkoly spojené 

s běžným chodem obce, kterých každý rok přibývá, složité. Obce se proto 

musí obrátit na specializované firmy, které žádost zpracují, obec však 

za zpracování musí zaplatit, a to i v případě, že projekt není podpořen. Další 

komplikace jsou pak spojeny s čerpáním dotací. Řada obcí se proto rozhodne 

dotace raději nečerpat, neboť náklady spojené s čerpáním dotací z Evropské 

unie mohou být vyšší než potenciální přínos.  Existuje ale řada obcí, 

které se i přes výše uvedené do čerpání dotací pustí a berou je jako cestu, 

jak vylepšit obecní rozpočet. Činnosti orgánů veřejné správy by se tedy měly 

zaměřit na podporu lidí na venkově, především na podporu rozvoje lidského 

a sociálního kapitálu, decentralizaci a silnější koordinaci napříč sektory, 

přes úrovně veřejné správy a mezi veřejnými a soukromými aktéry.  
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MODELOVÁNÍ ZÁVISLOSTÍ VE FINANČNÍM 

MANAGEMENTU 

MODELING DEPENDENCIES IN FINANCIAL 

MANAGEMENT 

 

Tomáš Jeřábek 

 

Abstrakt: Odhad přesné hodnoty rizika investičního portfolia má zásadní 

význam v kontextu řízení tržních rizik. V rámci řízení portfolií je velmi důležité 

správné pochopení struktury závislostí mezi aktivy obsaženými v portfoliu. 

Modelování závislostí mezi akciovými výnosy je komplexním úkolem, 

a to především, když výsledná rozdělení portfoliových výnosů nejsou 

gaussovská neboli normální. V těchto případech se jako jeden z možných 

nástrojů pro popis závislostí jeví kopule. Cílem tohoto článku je nejprve 

zkoumat vliv různých kopul na přesnost VaR odhadů a následně nalézt model 

vhodný při aplikaci na akciové portfolio. Celkově docházíme k závěru, že, 

že přístupy založené na AR-GJR-GARCH modelu s aplikací symetrické 

Studentovy a Normální kopule a dále s aplikací asymetrické Claytonovy 

a symetrické Frankovy kopule překonávají tradiční historickou simulaci 

a varianční-kovarianční metodu pro odhad VaR. 

 

Klíčová slova: Portfolio, Value at Risk (VaR), kopule, GARCH, zpětné 

testování. 

 

Abstract: Estimation of the accurate value of the investment portfolio risk is 

essential in the context of market risk management. In portfolio management, 

it is very important to understand the structure of dependencies between 

assets in the portfolio. Modeling dependencies between stock returns is 

a complex task, especially when the resulting portfolio allocation is not 

Gaussian or normal. The copula appears as one of the possible tools for 

describing dependencies in these cases. The aim of this article is to first 

examine the impact of the different dots on the accuracy of VaR estimates and 

subsequently to find a model suitable for application to the stock portfolio. 

Overall, we conclude that AR-GJR-GARCH based approaches with the 

application of the symmetrical Student and Normal copulas and the 
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application of the asymmetric Clayton and symmetric Frank copulas 

overcome the traditional historical simulation and the variance-covariance 

method. 

 

Keywords: Portfolio, Value at Risk (VaR), copula, GARCH, backtesting 

 

JEL klasifikace: C13, C32, G11. 

1 ÚVOD 

Hlavním zájmem risk manažerů je efektivní řízení rizik, přičemž nemalý 

zájem je věnován tržním rizikům. Tržní riziko představuje riziko ztráty 

v portfoliu v důsledku změn cen akcí, úrokových sazeb, kreditních spreadů, 

devizových kurzů, cen komodit a dalších ukazatelů, jejichž hodnoty jsou 

nastaveny tržními mechanismy. Pro účel efektivního řízení tržního rizika 

existuje mnoho nástrojů, přičemž v posledních letech se do popředí zájmu 

dostávají kvantitativní metody. Jako standardní nástroj pro měření rizika byl 

mnoha institucemi zvolen Value at Risk (VaR), viz Qian a Gerlach (2013). 

VaR představuje nejhorší možnou ztrátu, která nastane během určitého 

časového intervalu a na dané úrovni spolehlivosti. VaR tedy dává risk 

manažerům informaci, o jaké maximální finanční prostředky by mohla 

instituce v určitém budoucím okamžiku přijít. 

V rámci řízení portfolií je velmi důležité správné pochopení struktury 

závislostí mezi aktivy obsaženými v portfoliu. Tato důležitost vyplývá přímo 

ze základního smyslu portfolio managementu, jímž je realizace maximálního 

zisku nebo minimalizace ztráty. Celková hodnota portfolia je totiž ovlivněna 

vzájemnou provázaností jednotlivých trhů spojených s obsaženými aktivy, 

konkrétně pokud se zaměříme na různé akciové trhy, tak pod různými 

ekonomickými podmínkami se sledované akcie mohou chovat vzájemně 

podobně, například hodnota akcií jedné společnosti může růst resp. klesat, 

pokud hodnota akcií jiné společnosti roste nebo klesá, anebo naopak. Jinými 

slovy lze říci, že se daná aktiva pohybují v určitém tandemu.  

Za účelem popisu uvedených závislostí se jako nejjednodušší nástroj jeví 

korelační analýza, jež slouží pro identifikaci lineárních závislostí. Ovšem, 

jak uvádějí Czado et al. (2012), nedávná globální finanční krize odhalila, 

že závislosti mezi finančními aktivy jsou zřídkakdy jednoduše lineární. V této 

souvislosti vzniká problém s lineární korelací, jež neumožňuje zachytit 

nelinearitu v závislostech. Tato nelinearita mimo jiné vzniká v situacích, kdy 
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extrémní události jsou velmi závislé na odvětvích podnikání, což se projevuje 

v chybném odhadu celkového požadovaného ekonomického kapitálu, 

viz například Embrechts a Wang (2015). 

Modelování závislostí mezi akciovými výnosy je komplexním úkolem, 

a to především, když výsledná rozdělení portfoliových výnosů nejsou 

gaussovská neboli normální. V těchto případech se jako jeden z možných 

nástrojů pro popis závislostí jeví kopule, jež představují funkce, které spojují 

jednorozměrná marginální rozdělení do podoby vícerozměrného rozdělení, jež 

dokáže zachytit různé typy závislostí, viz Sklar (1959). Je známou 

skutečností, že finanční data mají tendenci vykazovat silnější závislosti mezi 

chvosty rozděleními jednotlivých výnosů, což implikuje, že extrémní události 

nastávají častěji, než předpokládá normální rozdělení, viz Bali et al. (2009). 

Když jsou ceny akcií korelovány na úrovni chvostů rozdělení, existuje vyšší 

pravděpodobnost, že jejich budoucí ceny budou výrazně ovlivněny 

extrémními ztrátami nebo zisky a tedy v rámci risk managementu portfolia 

je nutné tyto chvostové závislosti uvažovat. Kopule jsou užitečným nástrojem 

pro modelování vícerozměrných rozdělení s různými rysy chvostových 

závislostí, protože jsou schopny zachytit široký rozsah různých struktur jak 

symetrických nebo asymetrických závislostí, viz například Joe et al. (2010). 

Kromě problému spojeným se strukturou závislostí, další otázka vzniká 

ohledně modelování jednotlivých finančních časových řad, které mají 

tendenci vykazovat nestacionaritu a v čase proměnlivou volatilitu, 

jež je označována jako heteroskedasticita. Pokud je volatilita nekonstantní 

v čase, predikce získané prostřednictvím kopul mohou podhodnocovat 

nebo naopak nadhodnocovat skutečné výsledky. Nepřesnost těchto predikcí 

může ve výsledku vést k chybným odhadům budoucích zisků a ztrát. 

Za účelem filtrování efektu podmíněné volatility byly v osmdesátých letech 

minulého století navrženy GARCH modely, viz Bollerslev (1986). Když jsou 

finanční výnosy tzv. sériově korelovány, znamená to, že nízké a vysoké 

volatility mají tendenci nastávat v určitých shlucích a tedy v průběhu časové 

řady se vyskytují periody s nízkým nebo vysokým rozptylem. Tato skutečnost 

byla poprvé popsána Engelem (1982) v rámci tzv. ARCH modelů. GARCH 

model je právě zobecněním ARCH původního ARCH modelu, kde chyba 

rozptylu je specifikována prostřednictvím autoregresního (ARMA) modelu. 

GARCH modely byly použity ve finančních časových řadách za účelem 

predikce podmíněného rozptylu, viz Angelidis et al. (2004) nebo Lu et al. 

(2014). Nejčastěji používanou specifikací je GARCH (1,1) model. Příkladem 

jsou Hansen a Lunde (2005), kteří srovnávali 330 různých modelů typu 
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GARCH a zjišťují, že neexistuje žádný důkaz o tom, že GARCH(1,1) 

poskytuje horší výstupy než ostatní specifikace GARCH( ) pro různé 

hodnoty  a . 

Cílem tohoto článku je nejprve zkoumat vliv různých kopul na přesnost VaR 

odhadů a následně nalézt model vhodný při aplikaci na akciové portfolio. 

Volatilita jednotlivých akciových trhů je modelována prostřednictvím 

asymetrické specifikace GARCH modelu, konkrétně aplikací GJR-GARCH 

modelu. Celkově je použit dvoustupňový model Copula-GJR-GARCH, který 

zkoumá strukturu závislosti denních výnosů na akciových trzích. Za prvé, 

řada denních dat v podobě logaritmických výnosů je filtrována pomocí 

modelu GJR-GARCH s cílem získání tzv. standardizovaných reziduí 

a vytvoření marginálních rozdělení. Za druhé, dvě eliptické a tři 

archimedovské kopule jsou aplikovány za účelem realizace vícerozměrného 

rozdělení zahrnujícího všechny použité řady. Následně je získané rozdělení 

použita pro odhad VaR, přičemž nakonec jsou diskutovány některé zajímavé 

výsledky spojené s odhadem VaR. 

2 MODELY 

V této kapitole je představena metodologie použitá v tomto článku. Dle 

Joriona (2001) je Value at Risk (VaR) definován jako nejhorší očekávaná 

ztráta v rámci daného časového horizontu a dané úrovně konfidence 

(spolehlivosti), a to za předpokladu normálních tržních podmínek. Například, 

portfolio manažer může říci, že jedno-denní VaR daného portfolia je na 99% 

úrovni konfidence 1 mil. EUR. Jinými slovy to znamená, že v rámci 100 dnů 

bude denní ztráta přesahovat 1 mil. EUR pouze v 1 % sledovaného časového 

horizontu – tj. v jeden den. Ve skutečnosti určuje VaR nejhorší možnou 

ztrátu, která nastane v případě, že nedojde k žádným neočekávaným 

negativním událostem. Toto je samozřejmě problém, který je ještě umocněn 

současným vysoce volatilním vývojem finančních trhů a tedy možnou 

přítomností určitých negativních událostí. 

Matematicky vyjádřeno, VaR představuje podmíněný kvantil rozdělení 

výnosů a ztrát daných aktiv. K jeho hlavním výhodám lze řadit jednoduchost, 

široká aplikovatelnost a univerzálnost. Pro jeho bližší specifikaci nyní 

uvažujme stejně rozdělené nezávislé náhodné veličiny  

reprezentující finanční výnosy. V další části této kapitoly je pro řadu výše 

uvedených výnosů představena koncepce modelů typu GARCH, jejímž cílem 

je z jednotlivých výnosových řad získání řad standardizovaných reziduí, jež 
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nepodléhají typickým problémům výnosových řad, jako proměnlivost střední 

hodnoty a volatility v čase.  

2.1 GARCH model 

První výzkumy ohledně měnící se volatility výnosů v průběhu času pochází 

již z konce šedesátých let minulého století. Například  Fama et al. (1969) 

se ve své studii zabývali chováním investorů v reakci na konkrétní události. 

Ve svém výzkumu poskytli jasné důkazy, které naznačují, že chování 

investorů je výrazně ovlivněno minulými událostmi. Tedy lze očekávat, 

že volatilita se bude v čase měnit. 

Uvažujme řadu výnosů  a předpokládejme, že v čase měnící se jak střední 

hodnotu, tak volatilitu, tj. 

,   (1) 

kde  je nepodmíněná střední hodnota časové řady,  pro , 

představuje autoregresní koeficient vycházející z AR(m) procesu, modelující 

v čase měnící se střední hodnotu výnosové řady. Ovšem daleko důležitější 

než podmíněná střední hodnota je podmíněná volatilita, vyplývající 

z nekonstantního rozptylu časové řady, neboli heteroscedasticity, 

viz například Tsay (2005). Základním přístupem pro zachycení podmíněné 

volatility je tzv. zobecněný model podmíněné vilatility (GARCH) navržený 

Bollerslevem (1986). Proměnná  ve výše uvedené rovnici (1) se nazývá 

inovace procesu časové řady. Engle (1982) ji definoval jako autoregresivní 

podmíněný heteroscedastický proces takový, že  

,    (2) 

kde  je podmíněná směrodatná odchylka (volatilita) výnosů, pro níž platí 

, kde  představuje informace o časové řadě známé 

až do času  a dále , tj.  jsou stejně rozdělení nezávislé 

náhodné veličiny s nulovou střední hodnotou a jednotkovým rozptylem. 

Základem pro GARCH modely byl model podmíněné heteroskedasticity 

(ARCH) navržený Englem (1982). Dle tohoto modelu pro podmíněnou 

volatilitu v procesu (1) platí 

,   (3) 
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kde  a  pro . Volatilita je tedy v rámci ARCH(q) 

modelu prezentována jako lineární kombinace  reziduálních čtverců. 

Problémem ARCH modelu je jeho neschopnost identifikovat autokorelační 

strukturu podmíněné volatility, vz Brooks (2008). Řešením je právě GARCH 

model. Obecně lze model GARCH(p,q) definovat jako 

, (4) 

kde ,  pro , resp. .Tedy podmíněná 

volatilita je v rámci GRACH modelu definována jednak prostřednictvím 

lineární kombinace reziduálních čtverců (stejně jako ARCH) a dále 

historických hodnot samotné podmíněné volatility. 

Model GARCH zcela neodráží povahu volatility výnosových časových řad. 

I když dobře charakterizují shlukování volatility, tak problém vyvstává 

z jejich neschopnosti modelovat asymetrické efekty v modelu, konkrétně 

pákový efekt. O pákovém efektu hovoříme v případě, kdy je „chtěný vývoj“ 

časové řady negativně korelován změnami volatility, a to ve smyslu, 

že volatilita se snižuje například při růstu výnosů, resp. poklesu nákladů – 

tj. při „dobrém“ vývoje řady, a naopak ke zvyšování volatility dochází 

při poklesu výnosů, resp. růstu nákladů – tj. při „špatném“ vývoji řady. Jinými 

slovy jde o to, že předchozí modely závisí na čtvercích reziduí, a tedy efekt 

způsobený pozitivním šokem je stejný jako v případě negativního šoku. 

Za účelem zachycení pákového efektu bylo navrženo několik inovací 

stávajících GARCH modelů, přičemž k nejpoužívanějším patří GJR-GARCH 

model navržený Glostenem et al. (1993), viz například Pacelli (2012), Thorlie 

et al (2014) nebo Ayodeji (2015). Pro podmíněný rozptyl odhadnutý GJR-

GARCH(p,q) modelem platí 

,        (5) 

kde , , , , pro , resp.  a 

dále pro stacionaritu modelu je nutné splnění podmínky . 

Koeficient  je právě indikátorem přítomnosti pákového efektu. 

Struktura závislosti je důležitým zdrojem informací s cílem zajištění zisků 

a zabránění ztrátám při správě akciových portfolií. Proto ji je třeba při vývoji 

modelu brát v úvahu. V následující části je představena metodika 

pro modelování struktury závislosti finančních časových řad filtrovaných 
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modelem AR-GARCH. Je známo, že finanční výnosové řady mají poměrně 

vysokou korelaci v oblasti chvostů rozdělení, tj. v rámci extrémních událostí. 

Kopule představují účinný nástroj pro modelování těchto závislostí. 

2.2 Kopule 

Statistické vlastnosti a aplikace kopul byly široce studovány v mnoha pracích, 

jako například Demarta a McNeil (2005) nebo Trivedi a Zimmer (2005). 

Kopule je funkce, která kombinuje jednorozměrná marginální rozdělení 

za účelem konstrukce společného vícerozměrného rozdělení se specifickou 

strukturou závislostí. Tento koncept byl představen Sklarem (1959) 

a je založen na tvrzení, že libovolná -rozměrná sdružená distribuční funkce 

 spojitých náhodných veličin  může být rozložena 

do  jednorozměrných distribučních funkcí  a kopule , 

která popisuje strukturu závislostí mezi jednotlivými náhodnými veličinami. 

Nechť  je -rozměrný vektor se sdruženou distribuční 

funkcí  a marginálními distribučními funkcemi 

. Pak existuje sdružená distribuční funkce  definovaná 

na intervalu , s marginálními distribučními funkcemi  

definovanými na , taková, že platí 

. (6) 

Dále, v případě spojitosti marginálních distribučních funkcí  

pro  existuje jediná . Funkce  je nazývána kopulí a  

představuje tzv. -variační distribuční funkci s marginálními distribučními 

funkcemi . Definujme  jako , pak platí, že , 

tj.  je náhodná veličina s rovnoměrným rozdělením. Nyní kopuli  vyjádřit 

úpravou (5) do tvaru 

,    (7) 

kde  označuje inverzní distribuční funkci . 

Ze standardních kopulí lze jmenovat Normální a Studentovou kopuli, 

jež spadají do třídy tzv. eliptických kopul a jsou charakterizovány 

symetrickou závislostí. Normální (Gaussova) kopule reprezentuje lineární 

závislost v podobě korelační matice. Studentova kopule oproti Gaussovi 

kopule dokáže zachytit významnější závislosti na chvostech rozdělení. 

Důležitým parametrem Studentovi kopule je počet stupňů volnosti, s jehož 

růstem se Studentova kopule přibližuje Gaussovi kopule. Významnou 
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nevýhodou Studentovi kopule je, že nerozlišuje levý a pravý chvost rozdělení, 

jinými slovy pracuje s předpokladem současného výskytu extrémně nízkých 

a extrémně vysokých hodnot. Tuto nevýhodu eliminuje aplikace 

Archimédovských kopul. Do této třídy kopul patří zejména Claytonova 

kopule, jež představuje asymetrickou kopuli, vykazující závislost v levých 

chvostech marginálních rozdělení. A rovněž Gumbelova kopule, jež naopak 

vykazuje závislosti v pravých chvostech rozdělení. Poslední kopulí, 

která je uvažována v tomto článku, je Frankova kopule, jež se zaměřuje 

na závislosti mimo chvosty. 

3 DATA 

V tomto článku pracujeme s datovou sadou obsahující logaritmické výnosy 

čtyř akciových indexů, a to českého PX, německého DAX 30, francouzského 

CAC 40 a amerického S & P 500. Datový vzorek pokrývá období od 2. ledna 

2003 do 31. srpna 2016, tj. obsahuje celkem 3425 hodnot.  Za účelem 

představení analyzovaných dat jsou nejprve prezentovány popisné statistiky 

reprezentující uvedený soubor. Vzhledem k většímu časovému rozsahu je 

pro větší přehlednost soubor rozdělen do tří částí, reprezentující různá období 

hospodářského cyklu v rámci sledovaného datového vzorku. První soubor dat 

obsahuje časové období od 2. ledna 2003 do 28. prosince 2007 a je označen 

jako předkrizový vzorek. Pro každý index je v souboru obsaženo 

1253 pozorování. Druhý soubor údajů se týká krizového období a zahrnuje 

časový úsek od 2. ledna 2008 do 29. června 2012, obsahující obsahuje 

1130 pozorování. Poslední soubor údajů se týká období po krizi 

od 2. července 2012 do 31. srpna 2016 a zahrnuje celkem 1042 pozorování. 

Celkově tedy máme k dispozici 3425 hodnot. Obrázek 1 níže ilustruje 

relativní cenové pohyby každého indexu. Počáteční úroveň každého indexu 

byla jednotkově normalizována, aby se usnadnilo srovnání jejich relativních 

výkonů. 
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Obrázek 1: Relativní cenové pohyby použitých indexů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 6 v příloze zobrazuje hlavní popisné statistiky denních výnosů 

pro naše indexy. Průměr a medián výnosů je malý a kladný před a po krizi 

a negativní během krize. Hodnoty šikmosti jsou vzájemně podobné 

a nenulové ve všech obdobích. Z tohoto důvodu lze rozdělení představující 

jednotlivé výnosy považovat za asymetrická. Dále si lze všimnout, 

že v naprosté většině případů převládá záporná šikmost, na základě čehož lze 

usuzovat, že pravděpodobnost výskytu extrémní ztráty je vyšší než v případě 

pravděpodobnosti výskytu extrémního zisku. Špičatost je nejvyšší během 

krize, a tedy právě krizové období je nejbohatší na přítomnost extrémních 

událostí, ať již negativních či pozitivních. 

Předtím, než přistoupíme k modelování marginálních rozdělení a jejich 

vzájemných závislostí, ověříme nejprve některé typické požadované vlastnosti 

kladené na logaritmické výnosy, a to normálnost a identické a nezávislé 

rozdělení. Abychom zjistili, zda jsou výnosy indexů normálně distribuovány, 

používáme Jarque-Bera test s nulovou hypotézou předpokládající normalitu 

testovaného rozdělení. Výsledkem je zamítnutí nulové hypotézy na 1% 

hladině významnosti, a to ve všech řadách a všech třech obdobích. 

Provedením Portmanteau Q testu kontrolujeme přítomnost autokorelace 

způsobující porušení nezávislosti střední hodnoty jednotlivých časových řad. 

Hodnota 1 v tabulce 6 představuje na 1% hladině významnosti zamítnutí 

nulové hypotézy, předpokládající nulovou autokorelaci. Z tabulky je patrné, 

že v naprosté většině případů jsou řady výnosů zatíženy v čase měnící 

se střední hodnotou. Výjimkou jsou některé řady výnosů z předkrizového 

a pokrizového období. Konečně, Engleův ARCH test zamítá nulovou 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

31 

hypotézu (hodnoty 1 v tabulce 6) tvrdící, že v řadě výnosů neexistují žádné 

ARCH efekty ve prospěch alternativního modelu ARCH s jednou zpožděnou 

inovací, tj. ARCH(1). 

Výše uvedená analýza se vztahovala na zvlášť na tři různá období. Pokud 

se nyní zaměříme na poslední tři realizované testy, pak je zřejmé, že v rámci 

celého vzorku docházíme ve všech čtyřech řadách k zamítnutí nulových 

hypotéz. Tedy řady výnosů sledovaných indexů vykazují nenormalitu, 

podmíněnou střední hodnotu a podmíněnou volatilitu. Vzhledem k této 

skutečnosti je nutné v rámci další analýzy aplikovat AR model pro odstranění 

sériové korelace a následně GJR-GARCH model pro řešení problémů 

s podmíněnou volatilitou. Celkově se zdá, že AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 

s inovacemi Studentova t rozdělení s  stupni volnosti je nejvhodnějším 

modelem. Rozdíl v hodnotách GJR-GARCH( ) je poměrně malý, proto 

jsme zvolili model s méně parametry. Všimněte si, že GARCH(1,1) 

je nejpoužívanější heteroscedastický model ve finančních časových řadách, 

viz například Brooks (2008). Tabulka 1 uvádí odhady parametrů AR(1)-GJR-

GARCH(1,1) získaných metodou maximální věrohodnosti pro celý datový 

vzorek (pokrývající období od 2003 do srpna 2016).  

Tabulka 1: Parametry AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 

Parametr PX SP500 CAC40 DAX 

 

0,0003 0,0002 0,0005 0,0008 

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

 

-0,095 -0,100 -0,064 -0,074 

(0,025) (0,027) (0,029) (0,031) 

 

0,000 0,000 -0,314 0,000 

(0,000) (0,000) (0,088) (0,000) 

 

0,139 -0,090 0,120 0,046 

(0,029) (0,010) (0,023) (0,010) 

 

0,156 0,080 -0,183 1,025 

(0,060) (0,027) (0,032) (0,013) 

 

0,841 0,893 0,975 0,896 

(0,030) (0,020) (0,009) (0,021) 

 

10,483 10,196 14,895 9,576 

(2,509) (3,019) (6,080) (2,982) 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z vyjádření (7) plyne, že kopule má standardní rovnoměrné marginální 

rozdělení. Abychom získali toto rozdělení, standardizujeme rezidua získaná 

z AR(1)-GJR-GARCH(1,1) modelu a následně je transformujeme do hodnot 

rovnoměrně rozdělené náhodné veličiny na intervalu . K tomuto účelu je 

použita pravděpodobnostní integrální transformace, viz například Brooks 

(2008). K modelování struktury závislostí s takto rozděleným souborem 

hodnot jsou použity jednak Gaussova a Studentova kopule, jako zástupci 

eliptických kopul a za zástupce archimedovské třídy kopul pracujeme 

s Gumbelovou, Claytonovou a Frankovou kopulí. 

Ještě před aplikací uvedených kopul je nutné získat ucelenější představu 

o struktuře závislostí mezi sledovanými indexy. Za tímto účelem aplikujeme 

kvantilovou závislost, viz například Pattonem (2012). Získané výsledky jsou 

prezentovány ve formě grafů kvantilových závislostí na obrázku 2 v příloze. 

Opět pro větší přehlednost pracujeme s třemi soubory dat, pokrývajícími 

předkrizové, krizové a pokrizové období, tak jak jsou představeny na začátku 

této části. Výhodou kvantilové závislosti od pro tyto účely častěji používané 

prahové korelace, viz Ang a Chen (2002), je skutečnost, že zohledňuje rovněž 

nelinearitu závislostí. Grafy kvantilových závislostí jsou konstruovány 

pro  a zvlášť pro každou dvojici použitých indexů. 

Zde poznamenejme, že vzhledem k počtu čtyř indexů získáváme , tj. šest 

různých dvojic. Z uvedených grafů je patrné, že závislosti v levých chvostech 

jsou silnější než v pravých chvostech jednotlivých rozdělení společných 

pro obě sledované řady – tato skutečnost je zřetelná především v krizovém 

a částečně pokrizovém období. Zjištěné skutečnosti představují z hlediska risk 

managementu velmi důležité informace. Jednak vidíme, že portfolia složená 

z různých kombinací akciových indexů jsou v mimo krizových obdobích 

relativně vysoce diverzifikovaná, ovšem v obdobích spojených s poklesem 

výkonu indexů jejich vzájemná závislost dosahuje vysokých hodnot. 

4 VÝSLEDKY 

Nyní konstruujeme čtyřrozměrné rozdělení spojující rozdělení jednotlivých 

indexů. K tomuto účelu používáme výše představené kopule. Pro zjištění, zda 

jsou pro použitá data vhodné kopule založené na AR(1)-GJR-GARCH(1,1) 

modelu, provádíme testy dobré shody, jež měří, jak dobře model odpovídá 

datům, viz například Genest et al. (2009). Za tímto účelem realizované 

postupy jsou založeny na porovnání empirické kopule  a odpovídající 
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teoretické kopule , kde empirická kopule je definována dle Deheuvels 

(1979). Konkrétně dle Genest et al. (2009) aplikujeme Cramer-von Mises 

(CvM) testovací statistiku , pro níž platí 

.   (8) 

Statistika (8) měří čtverec odchylky empirické kopule od teoretické kopule 

odpovídajícího tvaru. Tedy malá hodnota  znamená, že model s danou 

teoretickou kopulí  je dobře specifikován.  

Tabulka 2: Výsledky testu dobré shody dle Genest et al. (2009) 

Kopule Gauss Student Clayton Gumbel Frank 

Stupně 

volnosti 

- 47,361 - - - 

P-hodnota 0,255 0,264 0,112 0,001 0,05 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 2 prezentuje p-hodnoty testovací statistiky  v (8) při použití různých 

teoretických kopul. Z tabulky je patrné, že Studentova t-kopula s 47 stupni 

volnosti je s p-hodnotou 0,264 nejlepší variantou pro popis analyzovaných dat 

reprezentovaných rezidui AR(1)–GJR-GARCH (1,1) modelu. Podobného 

výsledku je dosaženo použitím Gaussovy kopule. Zde dodejme, že obě kopule 

jsou symetrické, tedy zdá se, že společné rozdělení výnosů výše 

představených výnosů vykazuje silné známky symetrie. Použití asymetrické 

Gumbelovy kopule je zamítnuto. Tedy nelze předpokládat, že by pravé 

chvosty rozděleních vykazovaly vyšší závislosti než levé chvosty. Naopak 

Claytonova kopule, jež je rovněž měří asymetrické závislosti, ovšem tentokrát 

v levých chvostech, je prostřednictvím CvM testovací statistiky určena jako 

vhodná kopule pro dostatečně dobrý popis použitých dat. Vhodnost použití 

symetrické Frankovy kopule je na 5% hladině významnosti rovněž potvrzena. 

Tedy lze říci, že získané výsledky v rámci čtyřrozměrného rozdělení 

zahrnujícího všechny použité indexy do jisté míry kopírují výsledky získané 

na základě kvantilové závislosti. 

Nyní lze přistoupit k realizaci hledaných VaR odhadů. V rámci těchto 

realizací používáme všechny kopule, a to tedy i Gumbelovu kopuli, jejíž 

výkonnost byla v rámci výše představeného modelu použitím testu dobré 

shody zpochybněna. Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že požadujeme 

zjistit, jak se tyto kopule chovají v rámci VaR odhadů. Odhad VaR lze provést 

pomocí několika různých metod, viz například Alexander (2008). V tomto 



ACTA STING 

34 

článku je použita simulace Monte Carlo. Tedy pomocí všech použitých kopul 

provádíme simulaci Monte Carlo, která generuje 200 000 simulovaných 

pozorování pro společné čtyřrozměrné normální rozdělení. V simulačním 

algoritmu jako vstupy používáme odhadované parametry modelu AR(1)-GJR-

GARCH(1,1) založeného na kopulích.  

Celý proces vytváření čtyřrozměrného rozdělení pro odhad VaR lze shrnout 

do následujících pěti kroků: 

Krok 1:  Získání standardizovaných reziduí na základě AR(1)-GJR-GARCH 

(1,1) modelu. 

Krok 2. Transformace standardizovaných reziduí na hodnoty rovnoměrně 

rozdělené náhodné veličiny na intervalu [0,1]. Celkově uvažujeme 

čtyři náhodné veličiny . 

Krok 3. Na základě Monte Carlo simulace generujeme 200 000 hodnot 

náhodných veličin . 

Krok 4. Získáváme  za účelem zpětné transformace 

rovnoměrně rozdělených dat do původních jednotek. 

Krok 5. Pro každou z kopul získáváme čtyřrozměrné rozdělení pro realizaci 

jedno-denních odhadů VaR pro 90%, 95% a 99% spolehlivosti.  

Modely VaR jsou užitečné pouze tehdy, pokud přesně předpovídají budoucí 

rizika. Aby bylo možné vyhodnotit kvalitu odhadů, modely by měly být vždy 

testovány vhodnými metodami. Zpětné testování neboli backtesting 

představuje postupy, při nichž jsou skutečné zisky a ztráty systematicky 

porovnávány s odpovídajícími odhady VaR. Jako nejjednodušší formu 

zpětného testování používáme Kupiecův test (UC), který zkoumá, zda 

je frekvence nepřesností (poruch) VaR odhadů v určitém časovém intervalu 

v souladu s vybranou úrovní spolehlivosti. Nevýhodou Kupiecova testu je 

jeho neschopnost určit, zda jsou poruchy náhodné. Tento problém lze vyřešit 

použitím Christoffersenova testu podmíněného pokrytí (IND), viz Alexander 

(2008). Tento test zkoumá, zda pravděpodobnost porušení odhadů VaR závisí 

na tom, zda došlo k porušení VaR v předchozí den. Jinými slovy ověřuje, zda 

jednotlivá selhání (poruchy) jsou navzájem v čase nezávislá. Oba předchozí 

testy lze spojit do jednoho statistického testu, jež ověřuje jak počet selhání, 

tak jejich nezávislost v čase. Jedná se kombinovaný podmíněný test (CC), 

viz Jorion (2007) pro podrobnosti. Označme testovací statistiku Kupiecova 
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testu jako  a dále testovací statistiku testu podmíněného pokrytí jako . 

Pak pro testovací statistiku CC testu platí . 

Pro účely zpětného testování definujeme tréninkový vzorek sestávající z 250 

pozorování. Vzorek se používá k odhadu parametrů modelu Value at Risk. 

Tento trénovací vzorek se postupně posunuje přes celé období, přičemž jeho 

délka zůstává konstantní. Výsledkem tohoto postupu jsou série odhadů VaR 

pokrývající vzorek od 251. do 3425. hodnoty. Tímto způsobem získáme 

celkem 3175 jedno-denních VaR odhadů. Výsledky zpětného testování, 

prezentované dále, jsou založeny na odlišných AR(1)-GJR-GARCH(1,1)-

kopulích při aplikacích Monte Carlo simulací, viz postup představený výše. 

Pro získání většího přehledu o výkonnosti představených modelů založených 

na kopulích, jsou dále aplikovány další dvě metody pro odhad VaR. Jedná 

se o tradiční přístupy blíže diskutované například Alexanderem (2008), 

konkrétně variančně-kovarianční metoda, předpokládající normalitu rozdělení 

výnosů a metodu založenou na historické simulaci, jež je založená na aplikaci 

empirického rozdělení. 

Výsledky zpětného testování při aplikaci výše představených testů jsou 

prezentovány v tabulkách 3 až 5. Konkrétně tabulka 3 představuje p-hodnoty 

UC testu, tabulka 4 pak p-hodnoty IND testu a konečně p-hodnoty CC testu 

jsou uvedeny v tabulce 5. Testy jsou realizovány na 1% hladině významnosti 

a v případě, že p-hodnota nabyde hodnoty rovné nebo menší než 0,01, 

zamítáme nulovou hypotézu o vhodnosti dané metodiky pro odhad VaR. 

Označení A, resp. Z v tabulkách 3 až 5 značí přijmutí (staticky přesněji 

„nezamítnutí“), res. zamítnutí nulové hypotézy. Dle UC testu poskytuje 

nejhorší výkon model založený na Gumbelově kopuli, kdy je přesnost této 

metodiky pro odhad VaR na všech uvedených úrovních spolehlivosti 

zamítnuta. Stejného výsledku je dosaženo aplikací komplexního CC testu. 

Tedy zde jsem ve shodě se závěrem testu dobré shody, jež její použití v rámci 

aplikace AR(1)-GJR-GARCH(1,1) modelu pro sledované čtyřrozměrné 

rozdělení zcela zamítl. Použití Gumbolovy kopule tak prochází pouze 

přes Christoffersenův test podmíněného pokrytí. Ovšem nutno dodat, že tento 

test potvrzuje bez rozdílu kvalitu všech modelů založených na kopulích. 

Z ostatních archimedovských kopul poskytují Claytonova a Frankova kopule 

totožné výsledky. Tedy, i když se mezi standardizovanými rezidui výnosů 

jednotlivých indexů prokazatelně vyskytují asymetrie, z hlediska aplikace 

archimedovských kopul nelze tyto asymetrie v rámci odhadů VaR považovat 

za důležité. Celkově, dle použitých testů, nejlepší výkon při odhadu VaR 
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poskytuje model s aplikací Studentovy kopule, což potvrzuje předpoklad 

o nevýznamnosti asymetrických závislostí mezi sledovanými indexy 

při odhadu VaR. 

Ze zbývajících přístupů, vhodnost varianční-kovarinační metody, 

předpokládající normální rozdělení, je potvrzena pouze UC testem. Ostatní 

testy přesnost této metody zamítají. Ovšem, jak již bylo uvedeno výše, 

výsledky UC testu lze považovat pouze za orientační a nikoliv za směrodatné. 

Tedy použití varianční-kovarinční metody se pro sledovaný typ dat ukazuje 

jako nedostatečné. Historická simulace dosahuje oproti VC metodě lepších 

výsledků, ovšem problém představuje rozptyl jejich odhadů. V tomto ohledu 

uveďme, že právě modely založené na kopulích poskytuji nejstabilnější 

odhady. 

Tabulka 3: Výsledky Kupiecova testu 

  P-hodnota 

Metoda 0,9 Výsledek 0,95 Výsledek 0,99 Výsledek 

Variance-

kovariance 0,196 A 0,148 A 0,000 Z 

Gumbel kopule 0,000 Z 0,000 Z 0,004 Z 

Frank kopule 0,000 Z 0,000 Z 0,161 A 

Clayton kopule 0,000 Z 0,000 Z 0,257 A 

Student kopule 0,004 Z 0,699 A 0,905 A 

Normal kopule 0,002 Z 0,699 A 0,905 A 

Historická simulace 0,000 Z 0,000 Z 0,722 A 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4: Výsledky Christoffersenova testu podmíněného pokrytí 

  P-hodnota 

Metoda 0,9 Výsledek 0,95 Výsledek 0,99 Výsledek 

Variance-

kovariance 0,000 Z 0,000 Z 0,000 Z 

Gumbel kopule 0,104 A 0,635 A 0,813 A 

Frank kopule 0,023 A 0,393 A 0,684 A 

Clayton kopule 0,153 A 0,393 A 0,659 A 

Student kopule 0,568 A 0,986 A 0,541 A 

Normal kopule 0,561 A 0,985 A 0,541 A 

Historická simulace 0,000 Z 0,000 Z 0,518 A 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Tabulka 5: Výsledky Christoffersenova kombinovaného podmíněného testu 

  P-hodnota 

Metoda 0,9 Výsledek 0,95 Výsledek 0,99 Výsledek 

Variance-

kovariance 0,000 Z 0,000 Z 0,000 Z 

Gumbel kopule 0,000 Z 0,000 Z 0,004 Z 

Frank kopule 0,000 Z 0,000 Z 0,145 A 

Clayton kopule 0,000 Z 0,000 Z 0,224 A 

Student kopule 0,247 A 0,699 A 0,533 A 

Normal kopule 0,543 A 0,249 A 0,278 A 

Historická simulace 0,000 Z 0,000 Z 0,461 A 

Zdroj: vlastní zpracování 

5 ZÁVĚR 

Znalost struktury závislostí mezi jednotlivými aktivy obsaženými v portfoliu 

je v rámci procesu měření a řízení tržních rizik nezbytná. Především je tato 

znalost důležitá při odhadu value at risk (VaR), představující maximální 

možnou ztrátu, jež může v rámci daného časového horizontu a dané 

spolehlivosti portfolio utrpět. V minulých letech byly tradiční přístupy 

pro odhad VaR jako historická simulace a varianční-kovarianční metoda 

doplněny flexibilnějšími přístupy založenými na kopulích. Cílem tohoto 

článku bylo nalézt vhodnou metody pro odhad VaR akciového portfolia 

respektující jak typické rysy finančních časových řad jako nenormalitu 

výnosů, podmíněnost střední hodnoty a volatility, stejně jako skutečnou 

struktur závislostí. 

Za účelem naplnění uvedeného cíle byla nejprve realizována předběžná 

analýza výnosových řad čtyř akciových indexů. Hlavním požadavkem této 

analýzy bylo ověřit některé typické předpokládané vlastnosti logaritmických 

výnosů. Bylo zjištěno, že jednotlivá rozdělení výnosů mají nenulové, 

konkrétně záporné šikmosti a vyšší špičatosti. Celkově tento výsledek 

indikuje vyšší pravděpodobnost výskytu extrémních událostí, než odpovídá 

normálnímu rozdělení. Dále vzhledem k negativním hodnotám šikmostí 

se jeví, že extrémní ztráty se vyskytují častěji než extrémní zisky. Dalšími 

potvrzenými rysy bylo porušení předpokladu iid, tj. nezávislosti parametrů 

jednotlivých rozdělení, což bylo způsobeno přítomností v čase měnící 

se střední hodnoty a volatility výnosů.  K vyřešení tohoto problému byl použit 

model AR(1)-GJR-GARCH(1,1) s inovacemi odpovídajícími Studentovu 

t rozdělení, přičemž výstupem aplikace tohoto modelu na každou z řad 
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výnosů byly řady standardizovaných reziduí, splňujícími výše uvedený 

požadavek na iid. Druhým krokem byla aplikace pěti různých kopul s cílem 

získat společné čtyřrozměrné rozdělení použitých výnosů. Posledním krokem 

bylo prostřednictvím Monte Carlo simulace realizovat jednodenní VaR 

odhady na 90%, 95% a 99% úrovni spolehlivosti. 

Použitím Kupiecova testu, Christoffersenova testu podmíněného pokrytí testu 

nezávislosti Christoffersenova kombinovaného podmíněného testu bylo 

zjištěno, že AR(1)-GJR-GARCH(1,1)-Studentova a Normální kopule 

poskytuje nejlepší výsledky na všech úrovních spolehlivosti. Dobré výsledky 

poskytují rovněž AR(1)-GJR-GARCH(1,1) modely s aplikací Claytonovy 

a Frankovy kopule, jejichž úspěšnost potvrzují všechny testy pro 99% úroveň 

spolehlivosti VaR. Výkonnost Gumbelovy je pro všechny spolehlivosti VaR 

všemi použitými testy zamítnuta.  

Vhodnost varianční-kovarinační metody, předpokládající normální rozdělení, 

je potvrzena pouze UC testem. Ostatní testy přesnost této metody zamítají. 

Tedy použití varianční-kovarinční metody se pro sledovaný typ dat ukazuje 

jako nedostatečné. Historická simulace dosahuje oproti VC metodě lepších 

výsledků, ovšem problém představuje rozptyl jejich odhadů. V tomto ohledu 

uveďme, že právě modely založené na kopulích poskytuji nejstabilnější 

odhady. 

Celkově tedy docházíme k závěru, že, že přístupy založené na AR-GJR-

GARCH s aplikací symetrické Studentovy a Normální kopule a dále s aplikací 

asymetrické Claytonovy a symetrické Frankovy kopule překonávají tradiční 

historickou simulaci a varianční-kovarianční metodu. Ze zjištěných výsledků 

je dále patrné, že i když se v závislostech mezi jednotlivými výnosy vyskytují 

asymetrie, nelze říci, že by kopule zohledňující asymetrii podávaly lepší 

výkony. Ovšem kromě asymetrie v závislostech je v poslední době studována 

rovněž dynamika závislostí. Další výzkum lze proto orientovat na v současné 

době aktuální problém nekonstantnosti struktury závislostí v čase, jenž stojí 

za vznikem a rozvojem dynamických kopul, viz Blasques et al (2014), 

Blasques a Lucas (2016) nebo Koopman et al (2016). Právě aplikace tohoto 

typu kopul v rámci diverzifikace portfolia představuje nové možnosti 

efektivního risk managementu. 
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PŘÍLOHY 

Tabulka 6: Název tabulky 

 PX DAX 30 CAC40 SP 500 

Před krizí (I. období) 

Průměr 0,001 0,001 0,001 0,000 

Medián 0,002 0,001 0,001 0,001 

Min -0,061 -0,074 -0,058 -0,036 

Max 0,071 0,058 0,070 0,035 

Sm. odch. 0,011 0,011 0,011 0,008 

Šikmost -0,615 -0,372 -0,055 -0,173 

Špičatost 4,558 4,241 3,935 1,687 

Jarque-Bera 1 1 1 1 

Q test 0 1 1 0 

ARCH test 1 1 1 1 

Během krize (II. období) 

Průměr -0,001 0,000 -0,001 0,000 

Medián -0,001 0,000 0,000 0,001 

Min -0,162 -0,073 -0,095 -0,095 

Max 0,124 0,108 0,106 0,110 

Sm. odch. 0,021 0,018 0,019 0,018 

Šikmost -0,392 0,203 0,224 -0,216 

Špičatost 9,758 4,748 4,625 5,746 

Jarque-Bera 1 1 1 1 

Q test 1 1 1 1 

ARCH test 1 1 1 1 

Po krizi (III. období) 

Průměr 0,000 0,000 0,000 0,001 

Medián 0,000 0,001 0,001 0,000 

Min -0,047 -0,071 -0,084 -0,040 

Max 0,045 0,049 0,046 0,038 

Sm. odch. 0,010 0,012 0,013 0,008 

Šikmost -0,291 -0,352 -0,359 -0,310 

Špičatost 1,655 1,766 2,680 1,867 

Jarque-Bera 1 1 1 1 

Q test 0 1 1 1 

ARCH test 1 1 1 1 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 2: Název obrázku 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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LICENCE AGREEMENTS 

LICENČNÍ SMLOUVY 

 

Karel Marek, Martin Janků  

 

Abstract: Under the license agreement, the licensor provides the license in 

the agreed scope, and the licensee undertakes to pay agreed royalties or is 

entitled to use the license free of charge. Corporations administering on a 

long-term basis license agreements, concluded and/or renewed continuously 

before and after January 1, 2014, when the 2012 Czech Civil Code entered 

into force, must face on a daily basis, simultaneous application of two 

different regulation, as the agreements concluded previous to the above date 

are still governed by the former 1991 Commercial Code. The aim of the 

present paper is to compare the fundamental provisions of both regulations, 

at present simultaneously applicable, in terms of the practical impact and 

consequences of this specificity on the entrepreneurs and/or other entities 

administering license contracts. Subsequently it formulates recommendations 

aimed at mitigation of the difficulties that may result from this concurrent 

application by the subjects administering the license agreements. 

 

Keywords: civil law, Commercial Code, Civil Code, licensing agreement, 

licensor, licensee. 

 

Abstrakt: Podle licenční smlouvy poskytovatel licence poskytne licenci 

v dohodnutém rozsahu a držitel licence se zavazuje platit dohodnuté licenční 

poplatky nebo je oprávněn bezplatně používat licenci. Cílem tohoto příspěvku 

je porovnat ustanovení v obchodním zákoníku (které se obecně používá 

pro smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013) a v občanském zákoníku, které jsou 

v současné době použitelné, pokud jde o praktický dopad a důsledky 

pro podnikatele a (nebo jiné subjekty licenční smlouvy). Následně příspěvek 

formuluje doporučení zaměřená na zmírnění obtíží, které mohou vzniknout 

v důsledku souběžné aplikace. 

 

Klíčová slova: občanské právo, obchodní zákoník, občanský zákoník, licenční 

smlouva, poskytovatel licence. 
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JEL klasifikace: K7 

1 INTRODUCTION 

Licensing of patents and providing of other intellectual property rights may 

facilitate access by researchers to third-party technologies and facilitate 

practical application with a view toward commercialization or public use. 

Patent licensing may also facilitate movement of new technologies from the 

research phase to the commercialization phase as small and medium 

enterprises out-license inventions to more highly capitalized enterprises. 

Patent licensing may provide a means for enterprises to overcome obstacles to 

incremental innovation. Patent licensing may, last but not least, facilitate joint 

research and development, accelerating technology development and 

spreading risk. In order to achieve all these goals, a proper legal basis for the 

procedure of licencing must provide for legal guaranties and protection of the 

rights of the provider/ licensor. Czech legislation, headed by the new Civil 

Code, Act. No 89/2012 Coll. (thereinafter “CivC”), rules on the above issues 

in a general way, replacing the former rules therefore contained in the 

Commercial Code, Act No 513/91 Coll, (thereinafter “ComC) after the date of 

CivC entry into force. The Code came into effect on January 1, 2014.  

However, the legal relations – subject-matter of the regulation by the CivC – 

that were established before the date of its entry into force as well as the rights 

and obligations following from them including rights and obligations 

following the breach of contracts, shall be governed by the previously 

effective legislation, i.e. the ComC, further on.  

The above provision has practical impacts on a considerable number of legal 

relations and contract that regulate them. Among the latter we find license 

agreements as arrangements governing the industrial property. These 

represent a type of legal arrangements which are generally not concluded as 

short-term contracts, but as long-term ones. In other words, that all license 

agreements concluded before 31 December 2013 shall be governed by 

previous legislation - ComC, even if it should be for a relatively long time. 

Only license agreements concluded after 1. 1.2014 shall be governed by the 

new Civil Code as the legislation replacing to this extent the ComC. 

For corporations managing the license contracts, concluded and/or renewed 

continuously before and after the crucial date quoted above, the simultaneous 

application of two different regulations can therefore be a practical problem, 

which they must face on a daily basis.  
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2 AIMS OF THE PAPER 

The aim of the present paper is to compare the crucial provisions in both 

regulations, thus simultaneously applicable, in terms of the practical impact 

and consequences of this specificity on the entrepreneurs and/or other entities 

administering license contracts.. In this context we will, first of all, examine 

the previous regulation contained in the ComC (which corresponds with the 

legislation still in force in the Slovak Republic); thereafter we shall approach 

the recent rules brought by the CivC 2012. (the paper builds on Marek, 2008 

and Pospíšil, 2014). Subsequently we shall formulate some recommendations 

aimed at mitigation of the difficulties that may face subjects administering the 

licence agreements as subject of their business due to this concurrent 

application. 

The Explanatory Memorandum to the Civil Code (thereinafter „Explanatory 

Memorandum“) states in this context that the rights and obligations of the 

licence agreements in the earlier law was not regulated in a uniform way. The 

rules  on licensing of objects of industrial property were contained in the 

ComC (in Sections 508 et seq.), whereas the provisions on the licensing of 

objects protected by copyright law were included in the Copyright Act 

(Sections 46 et seq.). Both statutes are leges speciali in relation to the CivC. 

According to the Explanatory Memorandum, this was felt as a weakness, 

which was suitable for remedy, so that both special regulations shall be 

integrated into one single institute, while respecting the special features of 

licensing of items protected by the copyright. The new legal rules "follow 

mainly the aim of systematic legal arrangement... it takes over the legislation 

from both special statutes, without making substantial changes in it." The 

rights and obligations from licence agreements pass to the legal successor of 

the person to whom the licence was granted. The licence agreement can 

exclude such a transfer of rights and obligations to the successor.  

The Explanatory Memorandum then continues by noting that a person who 

acquired sublicense may also grant further sublicenses only if this was 

explicitly agreed between him and the provider of the sublicense.  

The research submitted in the present study by the authors was accomplished 

on the basis of use of the analytical, comparative and inductive methods. 
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3 RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Regulation by the Commercial Code (Act .No. 513/1991 Coll) 

Implementation of research and development activities contributes 

significantly to the increase of level of the production of goods. Generally, 

however, it is not necessary to develop what was already discovered before. 

A considerable part of the production development is based on the use of the 

results of activities of other subjects, e.g. good market position of labels, 

trademarks or other intellectual rights. These results can be provided for 

further use by their authors on the basis of contractual relations. Mainly to this 

purpose is designed the conclusion of licence agreements.(Marek, 2008)  

By the licence agreement to the subjects of industrial property:  

 The provider grants to the licensee the exercise – to the agreed extend 

and on the agreed territory - the rights to the industrial property 

(thereinafter "rights") 

 The licensee undertakes to provide the agreed royalties or other material 

assets to the license provider. 

The agreement must be in writing. This follows from the rules containing the 

basic provisions on the licence agreement to the objects of industrial property 

(Section 508 of the ComC). 

With regard to the mandatory provision of Section 263 para. 2 ComC, the 

basic provisions of Section 508 of the ComC shall be of mandatory nature as 

well. 

Licence agreement to the objects of industrial property as contractual type 

represents the so-called relative trade, which can be applied in situations 

meeting the conditions laid down in Section 261 paras. 1 and 2 ComC. Even 

in this case it was also possible, according to the provisions of Section 262 

ComC, agree that certain relationships that does not fall under the scope of 

Section 261 ComC, shall be nevertheless governed by the ComC as well. 

Importance of the basic provisions 

Basic provision defines the substantial parts of the agreement, which are – 

next to the specification of the Contracting Parties (licensor and licensee) – 

as follows 
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 specification of the rights whose exercise is granted, including the 

definition of their extent and territory of use;  

 determination of the amount of royalty or other form of consideration.  

It should be noted on this place that the application of the agreement was 

possible only for "industrial property rights". However broad the application 

of the agreement may be, it is defined just by this specification of the 

agreement (other intellectual property rights, as for instance know how, could 

not be included).  

Under the rules of ComC, it was possible to use the agreement only for 

objects of industrial property, i.e. essentially for rights protected by patents 

for inventions, utility models, industrial designs, trademarks, topographies of 

semiconductor products, new varieties of plants and breeds of animals.  

Provision of a licence was excluded (due to the special nature connected only 

to the relevant territory) in the case of designations of origin and geographical 

indications. 

In the Commentary to ComC by Švarc (Švarc,1996) we find following 

opinion to this issue: "The licensor under Sections 508 to 515 can be just the 

owner and/or the applicant for exclusive rights to some of these intangible 

assets. The provisions of Sections 508 to 515 do not apply to the sub-

licencing contract." This opinion is fully in accordance with the rule contained 

in Section 511 paras. 1 and 2 ComC.  However, the text of the provisions was 

of facultative character. By agreement of the parties it could be either 

excluded or otherwise modified. Therefore we believe that in those cases 

when the Contracting Parties agreed on these divergent arrangements the 

concluding of a sub-licensing contract was possible and was not contrary to 

the basic provisions on this contractual type. 

The licensor is under Section 511 ComC continues – even after granting the 

licence to others - to be entitled to exercising rights that are the subject of the 

agreement, as well as to grant further licenses to third persons. The licensee is 

not entitled to leave the exercise of the right to other people. 

Due to the facultative character of the above rule it is, however, possible to 

negotiate different arrangements. They are, for instance, possibilities to leave 

to the licensor the right of use but to prohibit its provision to other licensee, 

etc.  

According to the ComC, the licence shall be granted as non-exclusive, 

however, it is also possible to arrange the latter as an exclusive licence.  
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According to the commercial law the licence agreement regulated by the 

ComC was not permitted to rule on rights other than to the objects of 

industrial property. Agreements granting rights to other objects than to objects 

of industrial property could be concluded as so called innominate contracts 

under Section 269 para. 2 ComC. In such a situation, these innominate 

contracts were not covered by other provisions of the ComC governing the 

licence agreement, unless the parties have explicitly agreed.  

Following argumentation was provided to the support of this legislation: 

"There are many types of licence agreements with a very different content. It 

is therefore not easy (neither appropriate) to provide for a single regime by the 

law, that would suit for all types of licences on all kinds of intangible assets. 

Joint rules on licence agreement in broad terms would be too general. 

Limitation of Sections 508 to 515 ComC only to licences to the objects of 

industrial property follows their common features, e.g. Their protection on the 

basis of a decision by public authorities (e.g. registration), which the other 

intangible assets do not possess." (Švarc, 1996)  

The authors of the present paper proposed already ten years ago to consider 

amendment to the ComC modifying the licence agreement so that it would 

include broader scope of relationships (with the exception of the copyright 

licence agreements under the Copyright Act), including the licence agreement 

to know-how, covering, for example, technological processes and/or material 

composition of the ingredients that are not protected by industrial rights. 

(Marek, 2008).  

Legal rules on the licence agreement contained in eight sections of the ComC 

are of such a general nature (except for the basic provision) so that it 

complied with universal use. Special regulation concerning rights to be 

recorded in public register was contained in a mandatory provisions of 

Section 509 para. 1 of the ComC.  

After the enactment of ComC majority of the authors thought that for future 

general use of the licence agreement no modifications of the provisions of 

Section 509 to 515 ComC shall be necessary. The changes were required only 

as regards the provisions of Section 508, para. 1.  The conclusion of the 

agreement entitled only to the exercise of the right, not to its assignment. 

Should the parties intend to arrange for assignment of the rights, the form of 

an innominate contract was necessary.  

Contract on the assignment of rights could be concluded only if not forbidden 

by special legislation. The prohibition of assignment of rights was ruled, for 
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instance, under the provisions on so-called collective trademarks. As for 

collective trademarks, the prohibition of awarding a licence was provided as 

well. This is provided for by the Trademark Act, Act. No. 441/2003 Coll. As 

amended. This legislative restriction that remains in force after the abolishing 

of ComC must be respect, de lege ferenda, however, its modification may be 

considered. 

3.2 Record in the Register of Rights 

ComC rules: “If provided for by a special statutory provision, a registration in 

the appropriate register of these rights is required for their exercise in 

accordance with a contract." This mandatory rule applies under the Czech 

law, for example, in the case of trade marks.  

Trademark licence agreement becomes effective towards third parties upon 

the registration in the trade mark register administered by the Industrial 

Property Office.(Štenglová, Plíva, Tomsa, 2009) 

It is necessary to bear in mind that, as regards industrial property and its 

protection, the principle of territoriality applies. Exercise of the right is, 

therefore, in accordance with this principle and as such must be ensured in all 

countries where the registration as condition is laid down by the law of the 

enrolment.  

The ComC provision quoted above is mandatory (see Sections 509 (1) and 

263 ComC). This is the only provisions of this kind – beside the basic 

provision – as regards the legal regulation of the licence agreement. All other 

provisions therein that concern this agreement are of facultative character and 

contractual arrangements agreed between the parties take precedence over the 

statutory rules. 

In many individual cases the facultative character of these provisions is used. 

However, in our opinion, it is not enough simply to make divergent agreement 

of statutory provisions, but it is appropriate to rule by the way of contract a 

number of questions that are not mentioned in the ComC at all.  Among 

others, the agreement should -depending on the nature of the relationship – 

provide for technical support by the licensor, training of relevant personnel of 

licensee, details on documentation to be passed with the licensee and on the 

content of the relevant transfer protocol, payment terms etc. Because the 

subject of the transaction are the industrial property rights, special legislation 

that applies to the subject-matter covered shall be studied a well.  
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When concluding the licence agreement the licensor must take due regard to 

the anti-competition legislation. Agreement on the transfer of rights or the 

granting of licences for inventions, industrial designs, trademarks, 

topographies of semiconductor products, utility models and protected plant 

varieties or animal breeds or parts may be invalid if the licensee is limited by 

its provisions in course of trade by restrictions that go beyond the subject 

matter and the scope of legal protection of industrial property (in detail 

Boháček.  

However, the effects of nullity shall not rely, in particular, to limitations of 

licensee's rights that are justified by the interest of the licensor's rights on 

proper use of the rights - subject matter of the protection. Further on, it will 

not cover the obligations of the licensee to exchange experiences or to provide 

a licence to the patents with the view to improve or to use the rights -subject 

matter of the protection, provided it corresponds to the mutual obligations of 

the licensor and licensee. Finally, it doesn´t cover the obligations of the 

licensee in respect to the competition on markets outside the scope of the Act 

on the Competition Protection. 

The relevant provisions of the Act on the Competition Protection shall apply, 

mutatis mutandis, to the transfer rights or granting exercise of rights regarding 

a subject-matter that cannot be classified part of the industrial property.  

Should the duration of the rights granted by the licence agreement depend on 

its performance, the licensee is obliged to the performance. For example, in 

the case of trade marks the exercise of the right is required the maintenance of 

the latter. Any trademark that would not be used for five years – provided the 

owner of the trade mark has no proper explanation therefor - would be deleted 

from the register. Thus, for the use of trade marks mandatory rules provided 

by a special legislation shall apply. 

It is, however, necessary to bear in mind that the above stated will not apply, 

should the relevant rules have their origin in other than Czech legislation 

and/or should they follow applicable international conventions 

Maintenance of rights, documentation 

Relevant ComC rules imposed to the licensor the obligation to maintain the 

rights for the duration of the agreement if required by the nature of these 

rights. The latter relies, in particular, to the payment of royalties and/or 

securing of agenda related thereto such as the renewal of entries in registers, 

etc. As this may regard also other territory than the one of the Czech 
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Republic, again, our preceding notice on the importance of the definition of 

the contractual territory and on the potential effect of foreign legislation or 

international conventions is of relevance thereto. 

According to ComC, the provider/licensor shall, without undue delay after the 

conclusion of the agreement, provide the purchaser/licensee with complete 

documentation and information necessary for the exercise of rights under the 

agreement. Unless not otherwise agreed between the provider and the 

purchaser, the performance of this statutory obligation shall be very often one 

of the prerequisites of successful exercise of the right.  

Statutory obligation of the licensee is to keep in secrecy from third persons 

any information and documents provided, unless it follows from the 

agreement or from the character of the supporting documentation and 

information provided that the provider is not interested in keeping them in 

secrecy. For third persons are not considered persons who participate in the 

operation of the entrepreneur´s business entrepreneur and were instructed in a 

due way by the entrepreneur to keep them in secrecy. 

After the termination of the agreement the purchaser/licensee is obliged to 

return the documents provided and continue to keep as confidential 

information provided to him before it becomes generally known. The latter is 

ruled by section 513 ComC and extends thereby the rules provided by 

Sections 17 to 20 ComC on the trade secret and/or Section 271 on confidential 

information provided during negotiations on conclusion of the agreement.  

If the purchaser/licensee is restricted in the exercise of the rights by other 

persons or if it finds out that the rights are infringed by other persons, he shall, 

without undue delay, report this to the provider/licensor. For the breach of this 

obligation he shall be, unless otherwise agreed by the agreement, liable for 

damages as for breach of any contractual or statutory obligations. The non-

provision of reports could be also specified by the agreement as a substantial 

breach of the agreement with the corresponding legal consequences arising.  

The provider/licensor was obliged, without undue delay, to take all necessary 

legal measures in order to protect the exercise of the rights of the 

purchaser/licensee. In doing so he was entitled to require necessary assistance 

from the purchaser/licensee. Due to the fact that "the exercise of rights" is 

regarded as essential provision of the agreement, any potential breach of this 

obligation was to be held for a substantial breach of the agreement – this even 

without an explicit contractual provision to this end. The purchaser/licensee 
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was dependent on the activities undertaken by of the licensor.(see also 

Pelikánová, 2004)  

The agreement could be concluded both for a definite or an indefinite period 

of time. ComC provided that if the agreement was not concluded for a definite 

period, it can be terminated. Again, this was a facultative rule and it was 

therefore possible to agree on a termination period in agreements concluded 

for definite period of time. The termination itself – unless provided otherwise 

by the agreement itself – was effective after a period of one year from the end 

of the calendar month in which the notice was delivered to the other 

contractual party.  

Due to the fact the entire ComC legislation was of facultative character, it was 

possible to prepare licence agreement "tailored" to specific needs. I doing this, 

however, it was necessary to take due regard to special additional domestic 

legislation, in many cases also to special legislation of other jurisdiction as 

well as to relevant international conventions.  

3.3 Regulation by the Civil Code (Act .No. 89/2012 Coll.) 

Rules contained the CivC are not too extensive. This is no change in 

comparison to the former ComC rules. Under the heading “Licence” we find 

general arrangements contained in Sections 2358-2370. Following these 

provisions we find specific provisions on licence to items protected by the 

Copyright Act as well as special provisions for publishing licence agreement. 

These provisions, however, will not be part of our discourse hereto.  

At first, we must note that many comments that were made above in relation 

to ComC rules, apply also as regards the new CivC rules. Thus, when dealing 

with identical problems in this part of the paper, our observations thereto will 

be not repeated once again. The latter applies, in particular, to the examples of 

the use of contractual freedom and references to special statutory regulations.  

CivC rules are principally of facultative character. Relevant rule of  Section 1 

(1) CivC states on this issue: „Unless explicitly prohibited by the present 

Code, persons can agree on rights and obligations by way of derogation from 

the statutory provisions; prohibited are agreements that break good morals, 

public order or rights relating to the status of persons, including rights relating 

to the personality“. 
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Basic provisions, exclusive and non-exclusive licence, record in 

the public list 

Of mandatory character are, however, basic provisions for this contract type 

under Section 2358 CivC that rule on the essential terms of the agreement. 

According to the latter, through the licence agreement grants the 

provider/licensor permission (licence) to the purchaser/licensee to exercise the 

intellectual property rights to a limited or unlimited extent and the licensee 

undertakes, if not agreed otherwise, to pay a royalty to the provider. 

Thus, the essential elements of the contract are as follows: 

 specification of the relevant intellectual property rights;  

 granting of authorisation by the provider to the purchaser to the exercise 

of the rights (to the specified limited or unlimited extent);  

 purchaser´s obligation to pay royalty (if not agreed otherwise, e.g. in the 

case of cross-licences when the licensee as the provider grants - instead 

of remuneration - permission to exercise other rights).  

 No derogation is possible also as regards rule in para. 2 of the basic 

provision that specifies that the contract must be in writing if,  

 an exclusive licence shall be granted or  

 licence shall be registered in the appropriate public list.  

Derogating agreements are hereby excluded with the regard to the provisions 

of Section 559 CivC ruling that everyone has the right to choose any form of 

legal transaction if not limited as to selection of this form by mutual 

agreement or by the statute.(Tichý in Švestka, Dvořák, Fiala e.s.,2014) 

For the definition of the mandatory and/or facultative provisions, it is then 

necessary to examine the provisions of Section 2360 para. 1 (a). 2 CivC. The 

paragraph 1 specifies that if an exclusive licence is agreed, the provider has 

no right to grant the same licence to a third party for the duration of the 

exclusive licence. If not explicitly agreed otherwise, the provider/licensor 

shall refrain from exercising of rights licensed by an exclusive licence to the 

purchaser/licensee. Here we shall understand the first sentence of paragraph 1 

not as a facultative definition, while the second sentence allows for explicit 

agreement on a derogating arrangement. 

The provision of Section 2360 para. 2 CivC specifies that should a licensor 

grant for the duration of an exclusive licence rights in the form of licence to a 

third person without a written consent of the former, such licence does not 
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arise. However, if a non-exclusive licences was granted before the subsequent 

granting of an exclusive licence, the former remains in force. According to 

our opinion, however, the wording of the first sentence of para. 2 does not 

allow for any derogative arrangements for the duration of the exclusive 

licensee unless the licensee gives its consent in writing. Under the second 

sentence of para. 2 there will be an exclusive licence granted, but a previously 

issued licence – if non-exclusive – shall be maintained.  

Further on, we regard as mandatory rule also the provision of Section 2358 

para. 3 CivC, which forms part of the basic provisions. It rules, that for a 

licence to the intellectual property recorded in a public list the agreement shall 

be effective against third parties upon the record entered to this list. Hence, a 

standard solution is chosen and any failure of entering the record is effective 

in relation to third parties, whereas the parties to the agreement are obliged by 

its provisions.  

As regards the use of trademark, according to the case law (KS HK 19 Co 

875/2006) the license agreement is not the only way how to arrange for its 

use. As eligible stands also an innominate contract, this even for agreement on 

the use without payment of royalties (Regional Court Hradec Kralove, 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/12017259).  

From the comparison of ComC and CivC rules we can draw the conclusion 

that while the ComC required always the written for licence agreement to 

industrial property items, The CivC provides for it only in specified cases.  

CivC in does not define the contractual territory where it is possible to 

exercise the licence. Nevertheless, contractual provision on this issue is 

appropriate. Otherwise we would have obviously refer in the interpretation to 

the territory, on which the right is under protection, or even to other facts. 

Use of licence, maintenance of rights 

After the conclusion of licence agreement, the purchaser/licensee is not 

obliged to make use of the licence, unless the duration of the rights depends 

on its performance (Section 2359 (1) CivC). According to the content of the 

second part of the sentence of this paragraph, the parties to the agreement are 

principally not entitled to agree otherwise, this in spite of other legislation, 

which specifies for a mandatory performance of the rights (e.g. trademarks).  

The provision of Section 2359 para. 2 provides for the maintenance of the 

right for the duration of the licence agreement, if required by its nature. This 
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is, for example, the case of renewal of registrations in relevant registers (when 

imposed by further legislation).  

According to the facultative provision of Section 2361 CivC, should a non-

exclusive licence be agreed upon, the provider/licensor is entitled to exercise 

the rights to which he provided the non-exclusive licence and he can provide 

further licences to third persons. On this issue, however, different contractual 

arrangements may be agreed upon, e.g. providing that the performance of the 

right by the provider/licensor may continue, but further licences can be 

granted no longer. Should the provider/licensor be entitled to grant additional 

licences, it is in the interest of the purchaser/licensee, to provide for such 

alternative explicitly in the agreement. 

Should then the purchaser/licensee itself be entitled to grant sub-licences to 

the rights licensed to him to a third party in whole or in part, he may do so 

only if explicitly provided for in the agreement (Section 2363 CivC). In such 

a case sublicenses may be granted.  

In addition to the issue of sublicenses the CivC rules in Section 2364 for 

potential assignment of the licence to a third party. This assignment possible, 

in whole or in part, only with the consent of the provider/licensor. Written 

form is prescribed for the consent.  Other form, obviously, can´t be agreed.  

In Section 2365 the CivC rules for licences in relation to the transfer of the 

enterprise (previously under ComC "transfer of an undertaking") or a part 

thereof. If an enterprise or a part thereof, that constitutes a separate plant, 

were transferred, the consent of the licensor is required only if it has been 

separately agreed upon.  

Because from individual licence agreements may not follow clearly whether 

we have to do with exclusive or non-exclusive licence, the CivC attempts to 

solve the problem by ruling that unless an exclusive licence is specifically 

agreed upon, it is assumed to be the case of non-exclusive licence. 

4 CONCLUSIONS 

Crucial part of any licence agreement constitute rules on the royalties to be 

paid by the licensee. The new CivC brought an essential change in rules on 

determining the amount of royalties. Probably the most important change – in 

comparison with the former regulation by that regulated only licence to 

industrial property items – is that the CivC provides rules on royalties for the 

entire field of intellectual property rights. 
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As regards the ways how to determine the amount of royalty for the license, 

we have seen that the previous ComC legislation was very poor and stipulated 

only that the purchaser/licensee is committed to provide certain remuneration 

or other property assets. The CivC has brought a more detailed rules on the 

specification of royalty and its amount. 

In Section 2366 CivC stipulates that in order to be valid, the license 

agreement shall include provision on the amount of royalty or at least on the 

way to its determination. However, the license agreement shall be valid even 

if it follows from the will manifested by the parties that they wish to conclude 

a license agreement without specifying the amount of royalties (in this case 

the purchaser is obliged to pay the provider the standard remuneration, i.e. 

royalties normal at the time of conclusion of the agreement under similar 

terms and conditions and for this specific rights), or if the parties agree in the 

license agreement that the license shall be provided free of charge. Therefore, 

it follows from this fact that the license agreement may be - unlike e.g. the 

lease contract or sales contracts – a royalty-free agreement. 

Further on, the CivC provides expressly in Section 2366 para. 2 that, should 

the amount of royalties depend on revenues from the use of the licence, the 

purchaser/licensee must allow access to accounting records for the 

determination of the actual amount of the royalties. The purchaser/licensee is 

also required to submit a statement of royalties agreed in that way in the 

agreed time periods (at least once a year, unless stated otherwise). 

The royalties can be arranged in various ways. It may be a fixed lump sum, 

monthly fees, calculated according to the volume of production of the 

licensed goods, depending on the yield, etc. Royalties may also have a non-

pecuniary form, the agreement shall then have the nature of the so-called 

barter contract.  

When concluding the license agreement it is – in addition to the amount of the 

royalties – also important to agree on the terms of payment, as appropriate, 

consequences of non-payment of royalties properly and in-time. For the 

successful conclusion of the agreement we may recommend that the 

technology, or documents to the technology, should be transferred upon 

payment of the first instalment for a license (or advance payment). Another 

option of royalties (or consideration) is the conclusion of the cross-license 

agreement, according to which the Parties shall grant licenses to each other.  

Next to the question of remuneration there are other issues that are subject of 

ongoing discussion. Licence agreements are often concluded for a definite 
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period. In our opinion, even in such cases it can be contractually agreed how 

to terminate the contractual relationship during such definite period. Here, of 

course, the general modes of termination applicable to contracts for indefinite 

period shall be employed, i.e. the withdrawal, termination by mutual 

agreement, etc.  

For agreements concluded for indefinite period the rule on the termination 

clause shall apply pursuant to Section 2370 CivC. If the license agreement is 

concluded for an indefinite period, the termination shall take effect after a 

period of one year from the end of the calendar month in which the notice of 

termination has been received by the other side. Such a statutory notice period 

may seem to be quite long. However, it is justified by the arrangements that 

have to be taken in most cases, which, as a rule, will not have a short-term 

character. 

For cases of a premature termination of the agreement the payment of 

royalties  as well as other questions may be agreed that concern the further 

use (or avoidance of further use) of the experience and/or know-how 

acquired. It is also possible to agree on arrangements substantively correspond 

in terms of content to a non-competition clause.  

In the end our discourse we can confirm that the new legislation is based on 

(and fundamentally corresponds to) a slightly modified version of the former 

ComC rules. One of major changes constitutes the possibility of concluding 

the license agreement as free-of charge. Even though the parties must keep in 

mind that in addition to the above mentioned CivC rules a number of 

implementing regulations must always be taken into account as specific rules 

governing the intellectual property rights, nevertheless the advantage of a 

wide contractual freedom and discretion of the parties still exists and may be 

used to their mutual benefit. 
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OBCE JAKO PASIVNÍ PŘÍJEMCI SDÍLENÝCH DANÍ 

MUNICIPALITIES AS PASSIVE RECIPIENTS OF THE 

SHARED TAXES  

 

Tomáš Pago, Lucie Sedmihradská 

 

Abstrakt: Předmětem článku je přerozdělování sdílených daní do obecních 

rozpočtů a srovnání mezi skutečnými příjmy obce vykázanými v účetnictví 

a příjmy obce vypočtenými podle pravidel daných zákonem o rozpočtovém 

určení daní. Z analýzy provedené pro obec Dobruška v letech 2013-2015 bylo 

zjištěno, že tato obec měla dle zákona o rozpočtovém určení daní získat 

ze sdílených daní více, než ve skutečnosti obdržela. Hlavním důvodem tohoto 

rozdílu je časové zpoždění při převodu daňových příjmů na přelomu roku 

a operace finančních úřadů při přerozdělování sdílených daní. 

 

Klíčová slova: rozpočtové určení daní, sdílené daně, celostátní hrubý daňový 

výnos, přerozdělování sdílených daní 

 

Abstract: The paper deals with redistribution of the shared taxes into 

municipal budgets and comparison between actual municipal revenues 

recorded in accounting books and revenues calculated based on the rules 

provided by the Law on tax sharing. The analysis of the municipality 

Dobruška between 2013 and 2015 proved that the municipality should have 

received higher tax revenues, than it actually received. The main reasons are 

a delay in the transfers at the end of the year and operations of the fiscal 

administration in the process of shared taxes redistribution. 

 

Keywords: tax assignment, shared taxes, government gross tax revenue, 

redistribution of shared taxes 

 

JEL klasifikace: H71, H21 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

63 

1 ÚVOD 

Existuje odchylka mezi skutečným a vypočteným daňovým příjmem 

ze sdílených daní u vybrané obce? Skutečným stavem daňového příjmu 

rozumíme skutečně vykázané daňové příjmy v účetnictví obce. Vypočteným 

stavem daňového příjmu rozumíme daňový příjem vypočtený dle zákona 

o rozpočtovém určení daní a dle příslušných vyhlášek. 

Výzkumný problém vychází z přesvědčení, že je v rámci rozpočtového určení 

daní problematika, kterou by bylo vhodné prozkoumat a objasnit, 

a ze skutečnosti, že většina publikovaných prací, které se věnují 

rozpočtovému určení daní, pracuje se skutečně vykázanými daňovými příjmy 

z účetnictví obcí. Autoři těchto prací počítají s tím, že skutečné příjmy obcí 

jsou rovny těm, které by si spočítali podle pravidel uvedených v zákoně 

o rozpočtovém určení daní. Z tohoto důvodu je samotnému výpočtu věnováno 

v literatuře velmi málo pozornosti. 

Tento článek na příkladu vybrané obce odpovídá na otázku, zda se lze pomocí 

postupů uvedených v zákoně dopočítat skutečně vykázaného daňového příjmu 

ze sdílených daní ve vybrané obci. V případě, že by pomocí vlastního 

výpočtu, tedy podle postupů uvedených v zákoně o rozpočtovém určení daní, 

nebylo možné zpětně dopočítat skutečně vykázaný daňový příjem obce 

ze sdílených daní, tak by se výstup podle zákona o rozpočtovém určení 

od skutečnosti lišil. Ve druhém případě bychom mohli tvrdit, že dle 

zákonných postupů je možné zpětně vypočítat skutečný daňový příjem 

vybrané obce ze sdílených daní, tedy výpočet by se rovnal skutečnosti. To by 

znamenalo, že převádění sdílených daní oprávněným příjemcům, tedy obcím, 

není ovlivňováno žádnými jinými faktory, než které jsou zohledněny v zákoně 

o rozpočtovém určení daní. 

Cílem článku je zjistit zda existují rozdíly mezi skutečným a vypočteným 

objemem příjmů ze sdílených daní ve městě Dobruška v letech 2013 -2015 

a identifikovat faktory, které případné rozdíly způsobují. Článek je rozdělen 

do tří částí. První část se věnuje příjmům obcí, druhá část popisuje data 

a metody pro výpočet daňového přijmu dle zákona o rozpočtovém určení daní 

a pro zjištění skutečného daňového příjmu vykázaného v účetnictví obce. 

Třetí část obsahuje určení jak vypočtených tak skutečných příjmů zkoumané 

obce, jejich komparaci a vysvětlení faktorů ovlivňujících zjištěné rozdíly. 
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2 PŘÍJMY OBECNÍCH ROZPOČTŮ 

Celkové příjmy obcí za rok 2015 dosáhly 274 miliard Kč. Ve sledovaném 

období 2013-2015 pozorujeme výrazný nárůst všech typů příjmů s výjimkou 

příjmů kapitálových (Tabulka 1). Průměrná roční výše daňových příjmů obcí 

činila ve sledovaném období 169 miliard Kč a tvořila tak téměř dvě třetiny 

celkových příjmů obcí (63%). Daňové příjmy obcí za rok 2015 dosáhly 

175 miliard Kč a oproti předchozímu roku byly vyšší o 5 miliard Kč. Nárůst 

mezi roky 2013 a 2014 činil 8 miliard Kč. Růst daňového inkasa byl způsoben 

pozitivním vývojem ekonomiky, růstem výdajů domácností, firem a vládních 

institucí na spotřebu (Kameníčková, 2014). 

Tabulka 3: Struktura příjmů obcí v letech 2013-2015 (%, miliardy Kč) 

 

Zdroj: Informační portál MONITOR MFČR 2017, vlastní zpracování 

Daňové příjmy jsou nejvýznamnějším zdrojem příjmů obcí v České republice 

a ovlivňují jejich finanční stabilitu. Mezi daňové příjmy obcí patří daně 

sdílené, daně svěřené (daň z nemovitých věcí) a daně lokální (místní a správní 

poplatky). Sdílené daně upravuje zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení 

výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním 

fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), dále jen zákon o RUD. 

Sdílené daně mají tu vlastnost, že se o jejich výnos dělí stát, kraje a obce 

v poměru, který udává zákon o rozpočtovém určení daní (Tabulka 2). Mezi 

sdílené daně, které jsou příjmem rozpočtu obce, řadíme daň z přidané 

hodnoty, daň z příjmu právnických osob a daň z příjmu fyzických osob. Daň 

z příjmu fyzických osob se dělí na příjmy ze závislé činnosti, ze samostatné 

činnosti a z kapitálových výnosů (vybíraná srážkou podle zvláštní sazby). 

Výběr a správa těchto daní je v kompetenci finančních úřadů. 
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Tabulka 2: Rozpočtové určení daní směřujících do státního rozpočtu, krajů 

a obcí v letech 2013–2015 

 

Zdroj: Informační portál MONITOR MFČR 2017 a zákon o RUD, vlastní zpracování 

Sdílené daně tvoří téměř čtyři pětiny veškerých daňových příjmů, ročně 

v průměru 134 miliard Kč. Z daní nejvíce plnila obecní příjmy daň z přidané 

hodnoty, která obcím ročně zajistila příjem v průměru 67 miliard Kč 

(Tabulka 3). 

Tabulka 3: Struktura příjmů obcí v letech 2013-2015 (%, miliardy Kč) 

 

Zdroj: Informační portál MONITOR MFČR 2017, vlastní zpracování) 
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3 DATA A METODY 

V článku jsou použita sekundární makro data – inkaso daně z přidané hodnoty 

a daně z příjmů fyzických a právnických osob. Zdrojem dat pro celostátní 

hrubý daňový výnos jednotlivých daňových titulů je Finanční správa České 

republiky. Počet obyvatel, rozloha, počet dětí a žáků a počet zaměstnanců 

Dobrušky a České republiky je zjištěn na základě údajů zpracovaných 

Českým Statistickým úřadem, Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním 

a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výkazy z účetnictví 

vybrané obce jsou získány z databáze MONITOR Ministerstva financí České 

republiky. 

Výpočet daňového příjmu ze sdílených daní a zjištění skutečně vykázaného 

daňového příjmu obce ze sdílených daní je na základě dat z hospodářského 

roku 2014. Identifikace, kvantifikace a analýza případné odchylky mezi 

vypočtenými a skutečně vykázanými daňovými příjmy u vybrané obce 

je provedena na základě dat z hospodářských let 2013–2015, aby bylo možné 

výši odchylky porovnat v delším časovém intervalu. 

Výchozím základem pro přerozdělení jednotlivých sdílených daní 

je celostátní hrubý daňový výnos sdílených daní. Dle § 2 písm. a) zákona 

o RUD se celostátním hrubým daňovým výnosem se rozumí peněžité 

prostředky vybrané správcem daně v průběhu rozpočtového roku, snížené 

o vrácené prostředky. Do celostátního hrubého výnosu daně se nezahrnují 

částky vybrané na pokutách a částky použité na úhradu nákladů daňového 

řízení. Finanční správa České republiky zveřejňuje celostátní hrubý daňový 

výnos sdílených daní dvakrát měsíčně na svých webových stránkách 

(Finanční správa České republiky, 2016a). 

Daňový příjem obcí ze sdílených daní odpovídá procentní části celostátního 

hrubého daňového výnosu jednotlivých daňových titulů. Podíly obcí 

na celostátním hrubém daňovém výnosu jsou uvedeny v § 4 odst. 1 písm. 

b) až g), i) zákona o RUD. 

Procento uvedené ve vyhláškách č. 264/2013 Sb. a č. 186/2014 Sb. o podílu 

jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého 

výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů uvádí, kolik příjmů 

z procentní části celostátního hrubého daňového výnosu v období účinnosti 

procenta náleží každé obci. Pro správný výpočet nesmíme opomenout, 

že pro rozpočtový rok platí vždy dvě odlišná výsledná procenta, 

která nabývají různých účinností. 
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V období od ledna do srpna 2014 jsou převody realizovány dle údajů v příloze 

vyhlášky o podílu 2013, která je účinná od 1. září předchozího roku, v našem 

případě od roku 2013. V období od září do prosince jsou převody realizovány 

dle údajů v příloze vyhlášky o podílu 2014, která je účinná od 1. září běžného 

roku, v našem případě od roku 2014. 

Postup pro výpočet procenta, kterým se konkrétní obec podílí na procentní 

části celostátního hrubého daňového výnosu od 15. září 2014 do 31. prosince 

2014, je uveden na příkladu města Dobruška. V období od 15. ledna 

do 29. srpna 2014 se výsledné procento vypočte identicky, jen je nutné čerpat 

data z přílohy Vyhlášky o podílu 2013, která vstoupila v platnost 1. září 2013. 

Procento, které platí od 15. září do 31. prosince 2014 a kterým se Dobruška 

podílí na daňovém příjmu z příslušných titulů daní dle § 4 odst. 1 písm. 

b) až g), se vypočte podle § 4 odst. 2 písm. a) až d) zákona o RUD jako 

součet: 

I. poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného 

v procentech a násobeného koeficientem 0,10. 

II. poměru započtené výměry katastrálních území obce k celkové 

započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeno 

v procentech a násobeného koeficientem 0,03. Maximální započtená 

výměra obce je 10 ha na každého obyvatele. 

III. poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu 

těchto dětí a žáků za všechny obce, vyjádřeného v procentech 

a násobeného koeficientem 0,07. 

IV. poměru násobku postupných přechodů, vypočteného pro obec pomocí 

koeficientů postupných přechodů, k násobkům součtu postupných 

přechodů vypočtených za ostatní obce v České republice, vyjádřeného 

v procentech a násobeného koeficientem 0,80 a dále násobeného 

celkovým procentem, kterým se na části celostátního hrubého výnosu 

sdílených daní podílejí ostatní obce.  

Tabulka 4: Počet obyvatel, rozloha a počet dětí za Dobrušku a Českou 

republiku 

Zdroj: příloha Vyhlášky č. 186/2014 Sb., vlastní zpracování) 
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Pro lepší objasnění problematiky bodu IV. je vhodné rozdělit výpočet na čtyři 

kroky: Prvně musíme zjistit, jaký má Dobruška násobek postupných 

přechodů. Pro výpočet násobku postupných přechodů určité obce je nutné 

upravit počet obyvatel koeficientem postupných přechodů, které jsou uvedeny 

v příloze č. 2 zákona o RUD. Počet obyvatel města Dobrušky byl 

k 15. 1. 2014 6 896 (Tabulka 4), náleží jí tedy koeficient postupných 

přechodů 1,1523 (Tabulka 5). Násobek postupných přechodů Dobrušky 

vypočteme dle postupu uvedeného v Tabulce 6. 

Tabulka 5: Koeficient postupných přechodů podle velikosti obce 

Zdroj: Zákon č. 243/2000 o rozpočtovém určení daní, vlastní zpracování) 

Ve druhém kroku násobek postupných přechodů Dobrušky vchází do poměru 

s násobkem součtu postupných přechodů vypočtených za všechny obce, který 

je uveden v příloze Vyhlášky o podílu 2014. Součet násobků postupných 

přechodů za ostatní obce od 15. 9 do 31. 12. 2014 činí 9 521 601, 5975. Toto 

číslo je nutné použít ve jmenovateli s vypočteným postupným přechodem 

Dobrušky. Ve třetí části vynásobíme poměr, který jsme v předchozích krocích 

vypočítali, koeficientem 0,80.  

Posledním krokem je výpočet celkového procenta, kterým se podílejí ostatní 

obce na části celostátního hrubého výnosu daní. Celkovým procentem poté 

vynásobíme poměr vypočítaný v krocích jedna až tři a tím bod 

IV. dokončíme.  

Pro správné pochopení následujícího výkladu je nezbytné vysvětlit, 

co znamená pojem „ostatní obce“. Rozpočtové určení daní je v České 

republice specifické tím, že definuje pouze pět municipálních jednotek, z toho 

čtyři jsou města a pátou jednotkou jsou „ostatní obce“. Podle § 4 odst. 4 

zákona o RUD patří mezi čtyři zmíněná města Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. 

Do pojmu „ostatní obce“ zahrnujeme veškeré obce, které se nacházejí 

na území České republiky kromě čtyř vyjmenovaných. Výpočet celkového 

procenta se stanoví pomocí zlomku. V čitateli se nachází celkový počet 

obyvatel ostatních obcí (a), který je vynásobený přepočítacím koeficientem 

pro ostatní obce (u). Ve jmenovateli je součet násobků přepočítacích 
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koeficientů pěti municipálních jednotek a jejich počtu obyvatel. Zdrojem dat 

pro výpočet celkového procenta je příloha Vyhlášky o podílu 2014. 

Tabulka 6: Výpočet postupných přechodů a celkového procenta 

Zdroj: vlastní zpracování 

V Tabulce 7 je uveden výpočet zbývajících podílů – tedy počtu obyvatel, 

rozlohy a počtu žáků. Ve čtverci napravo je poté zobrazen výpočet 

výsledného procenta města Dobrušky od 15.9 do 31.12 2014, které získáme 

součtem všech čtyř podílů. Identické výsledné procento je uvedeno i v příloze 

Vyhlášky o podílu 2014. Tímto jsme dokázali, že dle zákonných postupů lze 

výsledné procento, kterým se obec podílí na procentní části celostátního 

hrubého daňového výnosu, vypočítat. 

Tabulka 7: Výsledné procento pro sdílené daně dle § 4 odst. 1 písm. b) až g) 

                                Zdroj: vlastní zpracování 
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4 VYPOČTENÝ A SKUTEČNÝ DAŇOVÝ PŘÍJEM OBCE 

ZE SDÍLENÝCH DANÍ  

Obsahem této části  je výpočet daňového příjmu ze sdílených daní dle zákona 

o RUD a jeho srovnání se skutečnými příjmy evidovanými v účetnictví. 

4.1 Vypočtený daňový příjem obce ze sdílených daní dle zákona 

o RUD 

Nejprve byl z údajů poskytnutých finanční správou zjištěn celkový celostátní 

hrubý daňový výnos ze sdílených daní (Tabulka 8). 

Tabulka 8: Nakumulovaná procentní část celostátního výnosu daní 

Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledné procento pro Dobrušku je vypočteno pouze pro období od 15. 9. 

do 31. 12. 2014, protože pro daňové příjmy obce přijaté od 15. 1. do 29. 8. 

2014 platí výsledné procento uvedené v příloze vyhlášky o podílu 2013 

a metodika jeho výpočtu je identická 

Výpočet výsledného procenta, kterým se Dobruška podílí na příslušné daní 

dle § 4 odst. 1 písm. b) až g) zákona o RUD, je rozdělen do Tabulek 9 a 10.  

Tabulka 9: Daňový příjem z jednotlivých daňových titulů 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Součtem jednotlivých daňových titulů, dostaneme daňový příjem města 

ze sdílených daní (Tabulka 10). Tyto prostředky, které přitekly do města 

Dobruška za hospodářský rok 2014, byly vypočítány dle postupu v zákoně 

o RUD. 

Tabulka 10: Popis výpočtu daňového příjmu z vybraného daňového titulu 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.2 Skutečný daňový příjem obce ze sdílených daní 

Dále byl zjištěn skutečný daňový příjem ze sdílených daní z účetnictví města 

Dobrušky za rok 2014. Zdrojem dat byl informační portál MONITOR. Tento 

specializovaný internetový portál umožňuje široké veřejnosti přístup 

k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy 

a samosprávy a je spravován Ministerstvem financí České republiky. 

Tabulka 11: Daňový příjem Dobrušky za rok 2014 ze sdílených daní 

z MONITORU 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dobruška do svého rozpočtu skutečně obdržela ze sdílených daní 

za hospodářský rok 2014 přes 67,2 milionů Kč. Jedná se o příjem vybrané 

obce ze sdílených daní vykázaný v účetnictví vybrané obce 

4.3 Identifikace a kvantifikace odchylky 

Obsahem této kapitoly je identifikace a kvantifikace případné odchylky mezi 

skutečnými a vypočtenými sdílenými daňovými příjmy Dobrušky a zjištění 

faktorů, které odchylku způsobují. Tato část článku je zpracována na základě 

dat z hospodářských let 2013–2015, aby bylo možné výši odchylky porovnat 

v delším časovém intervalu. 
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Tabulka 12: Komparace skutečného a vypočteného příjmu ze sdílených daní 

rok 2013 

Zdroj: vlastní zpracování 

Porovnáme-li skutečný a vypočtený daňový příjem za hospodářský rok 2013, 

zjistíme, že vznikla záporná odchylka ve výši 1,3 milionu Kč. Interpretace 

odchylky je, že Dobruška za rok 2013 získala do svého rozpočtu přibližně 

o 1,3 milionu Kč méně, než měla získat dle zákona o RUD. U DPH vznikl 

záporný rozdíl téměř 400 tisíc Kč. U daně z příjmů ze závislé činnosti činí 

záporná odchylka přes 1,7 milionu Kč. Na druhou stranu u DPFO 

ze samostatné činnosti a u daně z příjmů právnických osob byla Dobruška 

za rok 2013 přeplacena dohromady o téměř 800 tisíc Kč. 

Tabulka 13: Komparace skutečného a vypočteného příjmu ze sdílených daní 

rok 2014 

Zdroj: vlastní zpracování 

Za hospodářský rok 2014 vznikla odchylka a znovu je záporná. Do městského 

rozpočtu přiteklo o téměř 136 tisíc Kč méně, než mělo dle zákona o RUD 

město obdržet. Z DPH mělo město obdržet o téměř 2 miliony Kč více, z daně 

z příjmů ze závislé činnosti o cca 1 milion Kč více. Relativně malou odchylku 

136 tisíc Kč vyrovnává přebytek z daně z příjmů ze samostatné činnosti a daň 

z příjmů právnických osob. 

Tabulka 14: Komparace skutečného a vypočteného příjmu ze sdílených daní 

rok 2015 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Posledním sledovaným rokem je hospodářský rok 2015. Ani v tomto roce 

se negativní trend odchylky skutečnosti od výpočtu nezměnil a výsledkem je 

znovu záporná odchylka. Město Dobruška mělo získat dle zákona o RUD 

do svého rozpočtu o téměř 1,8 milionu Kč více. Město znovu nejvíce tratilo 

na DPH, ze které mělo získat o cca 1,4 milionu Kč více, z daně z příjmů 

ze závislé činnosti měla získat o cca 600 tisíc Kč více. V porovnání s rokem 

2013 a 2014 k negativní odchylce přispěla i daň z příjmu právnických osob 

ve výši téměř 400 tisíc Kč. Město bylo znovu přeplaceno na dani z příjmu 

ze samostatné činnosti o cca 700 tisíc Kč. 

Odchylka byla změřena v každém z pozorovaných období. V období let 

2013–2015 vznikla v Dobrušce mezi skutečně vykázaným daňovým příjmem 

v účetnictví a vypočítaným daňovým příjmem odchylka v absolutním 

vyjádření přesahující 3,2 milionu Kč. Na základě zákonných postupů 

v zákoně o RUD můžeme tvrdit, že Dobruška měla získat v období let 2013-

2015 do svého rozpočtu více o 3,2 milionu Kč. 

Obrázek 15: Odchylka v letech 2013-2015 

Zdroj: vlastní zpracování 

Optimální hodnota odchylky mezi skutečným a vypočteným daňovým 

příjmem ze sdílených daní je rovna nule. Neuspokojivých hodnot odchylka 

nabývá v případě, je-li odchylka větší nebo menší než nula. 

Naměřená hodnota odchylky v časovém intervalu nabývá záporných hodnot 

a během tří let velmi výrazně kolísá. V období let 2013 a 2014 pozorujeme 

pozitivní snížení odchylky z - 1,3 milionu Kč až na relativně zanedbatelných -

136 tisíc Kč, v následujícím období let 2014 a 2015 se ale odchylka negativně 

zvýšila z hodnoty - 136 tisíc Kč až na - 1,7 milionu Kč. Interpretací 

negativního zvýšení odchylky je, Dobruška za rok 2015 získala o 1,7 milionu 

Kč méně, než ji dle zákona o RUD náleželo získat. 

Trend odchylky je v období 2013-2015 negativní, po celý časový interval je 

hodnota odchylky v záporných hodnotách. Dobruška každý rok vykazovala 

v účetnictví daňové příjmy ze sdílených daní, které se nerovnaly těm, jež měla 

obdržet dle zákona o RUD. Tato skutečnost nám odpovídá na hlavní cíl práce. 

Na základě zákona o RUD se zpětně nelze dopočítat daňového příjmu 
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Dobrušky, který obec vykázala ve svém účetnictví v letech 2013–2015, 

protože vznikla odchylka v hodnotě přesahující 3,2 milionu Kč. 

4.4 Faktory způsobující odchylku 

Obsahem této části článku je zjištění a popsání faktorů, které způsobily 

rozdílné hodnoty mezi skutečně vykázaným daňovým příjmem v účetnictví 

Dobrušky a vypočteným daňovým příjmem dle zákona o RUD. Článek 

se zabývá velmi specifickou a úzce zaměřenou problematikou rozpočtového 

určení daní, které je v odborných publikacích a legislativních dokumentech 

věnováno velmi málo prostoru. Z těchto důvodů byla pro zjištění faktorů 

způsobujících odchylku zvolena metoda emailové korespondence s odborem 

12 – Financování územních rozpočtů Ministerstva financí České republiky. 

Částečná odpověď byla doručena z oddělení 1201 – Souhrnné rozpočtové 

vztahy územních rozpočtů. Toto oddělení je odpovědné za vypracovávání 

návrhů finančních vztahů státního rozpočtu a územních samosprávných celků, 

tedy i za přerozdělování finančních prostředků, respektive sdílených daní 

do krajů a obcí. 

Dle vyjádření Ministerstva financí České republiky jsou faktory způsobující 

odchylku „časová zpoždění při převodu daňových příjmů na přelomu roku“ 

a „operace finanční úřadů při přerozdělování sdílených daní“. 

Časová zpoždění při převodu daňových příjmů na přelomu roku ovlivňují 

hodnotu odchylky. Právní úprava pro převod výnosů daní je dána zákonem 

o RUD. Částky, které se vyberou v průběhu roku, musí být přerozděleny 

v daném hospodářském roce. Postup, jak má správce daně nakládat 

s daňovými příjmy, které nemohly být převedeny v daném hospodářském 

roce, je uveden v § 6 odst. 6 zákona o RUD. 

Ustanovení zákona o RUD je následující: Nepodaří-li se správci daně 

z časových důvodů prostředky převést v daném hospodářském roce na účty 

oprávněným příjemcům, musí být neprodleně, do 10 pracovních dnů 

následujícího roku, převedeny na účty oprávněných příjemců. 

Na přelomu roku dochází k situacím, kdy se ta část inkasa sdílených daní 

(například DPH), která se vybere na konci daného roku, obcím převádí 

až počátkem nového roku, proto se tyto prostředky v účetnictví obce objeví 

až v novém roce. Tato skutečnost poukazuje na možnost vzniku odchylky 

mezi skutečností a výpočtem. Vypočítaný daňový příjem ze sdílených daní 

Dobrušky dle postupů uvedených v zákoně o RUD může být vyšší právě 
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o nepřevedené částky, které nemohly být do účetnictví v daném roce 

zaneseny, protože na účet města přitekly až další rok. 

O těchto nepřevedených penězích se hovoří jako o převodech bilančních 

zůstatků. Důležité je zmínit, že výše bilančních zůstatků nemusí být každý rok 

shodná a může kolísat. Tento fakt potvrzuje, že vypočítaná odchylka 

v průběhu let 2013-2015 kolísá. 

Na problematiku při převodu bilančních zůstatku obcí reagují i kontrolní akce 

Nejvyššího kontrolního úřadu 97/06 a 02/16 (NKÚ, 1997 a 2002). Nejvyšší 

kontrolní úřad při nich zjistil, že u některých správců daně bylo vážným 

problémem odesílání části prostředků příjemcům s velkým zpožděním. 

„Je tomu tak proto, že finanční prostředky jsou převáděny až po jejich 

zaevidování na splatnou daňovou povinnost.“ Zákon o RUD § 6 odst. 6 

definuje postup pro správce daně v této situaci následovně. „Pokud správce 

daně spravuje daně, které nejsou příjmem státního rozpočtu, převede výnos 

těchto daní podle tohoto zákona jejich příjemcům nejpozději do 1. měsíce ode 

dne, kdy tyto prostředky byly zaevidovány na osobním účtu daňového 

subjektu na jeho splatnou daň“ Správce daně má tedy povinnost odeslat 

peněžní prostředky na účty obcí do jednoho měsíce, kdy tyto prostředky byly 

zaevidovány na osobním účtu daňového subjektu na jeho splatnou daň. Při 

kontrole v roce 2002 NKÚ zjistil, že u jednoho kontrolovaného správce daně 

byla v bilančním zůstatku z roku 2000 do roku 2001 nepřevedená, avšak 

inkasovaná a splatná daň, která byla převedena obcím až v červnu 2001, tedy 

s půlročním zpožděním. 

Operace finanční úřadů při přerozdělování sdílených daní rovněž ovlivňují 

strukturu odchylky. Rozpočtové určení daní je mechanismem 

pro přerozdělování daňových příjmů do obcí a krajů. K přerozdělování 

jednotlivých daňových titulů dochází v průběhu hospodářského roku nejméně 

jedenkrát měsíčně, obvykle dvakrát za měsíc. Při těchto aktivitách finanční 

úřady velmi často provádějí mezi jednotlivými daňovými tituly různé zápočty. 

Na základě informací o hospodaření obcí vykázaných MFČR (Ministerstvo 

financí České republiky, 2017) došlo k situaci, kdy bylo většině obcí v ČR 

převedeno z podílu 30 % DPFO ze samostatné činnosti přes 2,7 miliard Kč, 

avšak jen 1570 obcí mělo v roce 2015 nárok na 1,3 miliard Kč. Ostatním 

obcím nemělo být převedeno nic. V tomto případě finanční úřady použily 

výnosy jiných daní (zřejmě DPH), aby si stáhly zpět prostředky z podílu 30 % 

DPFO ze samostatné činnosti, kde byly obce přeplaceny. 
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Na tento nedostatek v procesu přerozdělování sdílených daní upozorňuje 

i Jurenčáková (2012), podle které je problém v zákoně o rozpočtovém určení 

daní. Na tuto problematiku nově reaguje novela zákona o RUD, která 

od 1. ledna 2017 mění poměr rozdělování daňových příjmů.  

Na základě existence zmíněných faktorů můžeme předpokládat, že odchylka 

mezi skutečně vykázaným daňovým příjmem v účetnictví Dobrušky 

a daňovým příjmem vypočteným dle zákona o RUD, je způsobena těmito 

faktory. Výsledek provedeného zkoumaní však není uspokojující. Nebylo 

možné potvrdit, že odchylka vznikla pouze dvěma zmíněnými faktory. Nelze 

vyloučit, že faktorů způsobujících odchylku je více. Avšak vzhledem 

k neposkytnutí většího množství informací ze strany Ministerstva financí 

České republiky a vzhledem k mlčenlivosti pod hrozbou sankce, která 

správcům daně nedovoluje poskytovat podrobnější informace potřebné 

k ověření správné výše převáděných daní, není možné více informací 

o převedených prostředcích získat. 

5 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Cílem článku bylo zjistit možný nesoulad mezi skutečným a vypočteným 

stavem daňového příjmu ze sdílených daní u vybrané obce v letech 2013 - 

2015. Výsledkem komparace je naměření odchylky v každém z pozorovaných 

období. Zjištěná odchylka mezi skutečností a výpočtem byla po celé 

sledované období fluktuující a záporná. Například hodnota odchylky 

za hospodářský rok 2015 byla téměř 1,8 milionu korun a interpretovat ji lze 

jako částku ze sdílených daní, kterou město Dobruška v roce 2015 

neobdrželo, přestože na ni dle zákona o rozpočtovém určení daní mělo nárok.  

Na základě vyjádření vedoucího pracovníka financování územních rozpočtů 

Ministerstva financí České republiky, jsou faktory způsobující odchylku 

následující: Prvním faktorem jsou operace finanční úřadů při přerozdělování 

daňových příjmů, které ve výsledku neovlivňují samotnou hodnotu odchylky, 

ale mají vliv na strukturu odchylky. V důsledku nedokonalosti zákona 

o rozpočtovém určení daní dochází k přeplácení obcí u některých daňových 

titulů. V těchto případech následuje aktivita finančních úřadů, při které 

korigují přeplácení pomocí zásahů do výnosů jednotlivých daňových titulů. 

Druhým faktorem, který již ovlivňuje výslednou hodnotu odchylky, je časové 

zpoždění při převodu daňových příjmů na přelomu roku. O těchto 

nepřevedených penězích, které správce daně nepřevedl do konce roku, 

mluvíme jako o převodech bilančních zůstatků. Existence odchylky v celém 
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sledovaném období tak nepřímo odpovídá na hlavní cíl článku. Dle zákona 

o rozpočtovém určení daní se nelze zpětně dopočítat daňového příjmu, 

který obec vykázala ve svém účetnictví. 

Autorům článku schází jednoznačná doložitelnost správnosti uskutečněných 

převodů do vybrané obce, kvůli nařízené mlčenlivost vztahující se na správce 

daně, která nedovoluje poskytovat obcím ani občanům detailnější informace. 

Ti tak nemají možnost si ověřit včasnost ani správnost výše převáděných 

sdílených daní. Předmětem dalšího zkoumání je i otázka, zda, v jaké výši 

a s jak velikým zpožděním nepřevedené částky obec získala.  
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DETERMINACE FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍ JEDNÁNÍ 

O CENĚ 

DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING PRICE 

NEGOTIATIONS 

 

Radmila Presová 

 

Abstrakt: Příspěvek pojednává o ceně, jako rozhodujícím činiteli 

marketingového mixu a významném faktoru výrobně dodavatelských vztahů. 

Charakterizuje obchodní vztahy a obchodní jednání, uvádí příklady 

z obchodních vztahů a obchodního jednání. Vymezuje požadavky na úroveň 

obchodních jednání ve vybraných zemích Evropské unie. Zdůrazňuje, 

že při obchodním jednání zástupců výrobních podniků je třeba vedle ceny 

sledovat tržby, jako základní ekonomický ukazatel, pro úhradu nákladů 

a tvorbu zisku. Výzkumem bylo ověřeno, že při snížení prodejní ceny proti 

ceně obchodní, je pro dosažení stejné výše zisku třeba využít funkci y = k/x. 

Součástí příspěvku je konstrukce ceny v maloobchodu ČR a jednání 

obchodních zástupců při sjednávání dodávek pekařského zboží.  

 

Klíčová slova: cena, hodnota, užitná hodnota, obchodní transakce, 

maloobchod, obchodní vztahy, obchodní jednání, obchodní zvyklosti  

 

Abstract: The paper deals with the price as the decisive factor of the 

marketing mix. The determination of price strategy characterizes business 

relationships as a basic contact with the understanding of the business 

partner's views on the ongoing business case. It was verified by the research 

that when the sales price is reduced against the commercial price, it is 

necessary to follow the function that has the form y = k / x to achieve the same 

level of profit. Part of the contribution is also the construction of the retail 

price and the definition of factors affecting the retail price. 

 

Keywords: price, value, utility value, business transactions, retail, business 

relationships, business dealings, business practices 

 

JEL klasifikace: A14, E01, Q13 
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1 ÚVOD 

Zmírnit finanční dopady na ekonomiku podniku předpokládá, aby pracovníci 

sjednávající obchodní dohody byli při obchodním jednání dostatečně 

flexibilní a dovedli diferencovat podmínky obchodní transakce, především 

podle platební kázně kupujících. V návaznosti na sjednaný termín plnění, 

kvalitu předmětu kontraktu, přepravní podmínky a další části smlouvy, jednali 

odpovědně o termínech plateb a dalších benefitech, které jim umožňuje 

cenová politika podniku. Flexibilita, ale neznamená, že zástupci prodávající 

strany přistoupí na návrhy kupujících v celé šíři jejich požadavků, případně je 

ještě zvýhodní. Z principiálního hlediska nemůže být flexibilita chápána jako 

strategie obchodního jednání, ale pouze jako možná varianta vedoucí 

k dosažení optimálního výsledku. Tuto zásadu je třeba sledovat při sjednávání 

kontraktů obchodními zástupci podniků, kteří musí mít na zřeteli dosáhnout 

patřičný efekt pro zastupovanou organizaci, případně jednotlivé podnikatele, 

při sjednaném rozsahu plnění.   

1.1 Cíl a metodika 

Cílem příspěvku je zpracovat konstrukci ceny ve výrobním podniku 

a obchodu. Přiblížit význam obchodních vztahů a obchodního jednání mezi 

výrobními podniky. Uvést příklady z jednání ve vybraných státech Evropské 

unie. Na základě zjištěných poznatků uvést činitele ovlivňující výši 

maloobchodní ceny, jako zdroje úhrady maloobchodem vynaložených 

nákladů na pořízení zboží a provoz obchodní jednotky. Zjistit názory 

odborníků na vymezení ceny, jako rozhodujícího zdroje příjmů pro podnik. 

Na praktických příkladech ukázat na vztah hodnoty, směnné hodnoty a ceny. 

Vyhodnotit přístup obchodních zástupců při jednání o ceně s obchodními 

partnery prodávaného pekařského výrobku. Navrhnout funkci, která vystihuje 

průběh obchodních cen. Při jednání s obchodními partnery ji využít pro odhad 

množství prodávaného zboží s ohledem na sjednanou cenu, při zachování 

výše požadovaného zisku.  

Metodika práce sleduje splnění hlavního cíle a cílů dílčích. Jsou v ní použity 

metody vhodné pro zpracování zadaného tématu. Z matematicko-statistických 

metod je to funkce y=k/x. Bylo zjištěno, že funkce je vhodná pro praktické 

použití při obchodním jednání s obchodními zástupci o ceně a množství 

prodaných výrobků. Dále byla použita metoda indexní, průměru a variačního 

rozpětí. Z obecných metod to byla metoda poznávací a komparace, využitá 

zejména při zpracování problémů předmětu obchodního jednání. Dále byla 
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použita dedukce a syntéza, umožňující vyhodnotit získané poznatky 

z obchodních vztahů. 

Příspěvek má logickou stavbu. Pro přiblížení řešené problematiky vychází 

z poznání odborníků na hodnotu, hodnotu směnnou a cenu. Na příkladech 

ukazuje na vztah hodnoty a ceny při prodeji zboží v maloobchodu. 

Samostatná část je věnována obchodním vztahům a obchodnímu jednání, 

struktuře ceny ve výrobním podniku a obchodu. Závěrečná část příspěvku 

analyzuje výsledek jednání obchodních zástupců při sledování výše zisku 

při prodeji pekařských výrobků. Obsahuje návrhy na konkrétní opatření 

pro podnikatelskou sféru i využití v pedagogickém procesu. 

Materiál obsahuje příklady z praxe, zařazené v části obchodních vztahů 

a obchodním jednání. Autorka poznatky získala z kontaktů navázaných 

s podnikateli ze zemědělských podniků a pekařského podniku. Nemohla uvést 

podrobnější ekonomické údaje s odvoláním manažerů na zachování 

obchodního tajemství. 

2 HODNOTA ZBOŽÍ 

Při nabídce zboží a poptávce po něm, je nutné si uvědomovat, že zde působí 

zákon hodnoty, užitné hodnoty, hodnoty směnné a ceny. Hodnota je 

subjektivní, značně variabilní kategorie. Kupující budou vždy posuzovat 

užitečnost kupovaného zboží a cenu, kterou za nákup musí zaplatit. Budou 

komparovat kvalitu a náklady, které vynaložili v pracovním procesu 

na splnění sjednaných pracovních úkolů, při obnově tělesné energie.  

Při prodeji zboží má prodávající povinnost navrhnout cenu, případně 

ji požadovat při prodeji zboží v maloobchodě, s přihlédnutím ke všem 

okolnostem, které mají na cenu vliv.  

Hodnotu ovlivňuje postavení prodávajícího na trhu, doba a místo prodeje, 

kvalita nabízeného zboží i reference o něm, kupní síla segmentu trhu, 

pro které se zboží prodává. Kupující posuzuje vždy kvalitu nabízeného zboží, 

úroveň nabídky, balení a možnost ověření funkčnosti předváděného zboží, 

včetně délky záruční doby. Významné místo zaujímá tradice značky, 

preference kupujících a další faktory. Mezi ně se řadí ochota prodávajícího 

personálu, komunikace a vliv na kupující. Tyto faktory jsou zvláště důležité 

při prodeji masa a masných výrobků. V tomto případě prodejnost ovlivňuje 

prodejní prostředí, čistota pracovního oděvu prodavačů, celkový vzhled 

prodejny a další, často i drobné detaily.   
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Keynes, J. M. (1963) k problému hodnoty vyslovil následující názor: „pokud 

se ekonomové zabývali tím, co se nazývá teorií hodnoty, učili obvykle, 

že ceny jsou určovány podmínkami nabídky a poptávky. Zvláště změny 

mezních nákladů výroby a pružnost krátkodobé nabídky hrají vynikající 

úlohu. Ceny jsou určovány množstvím peněz, rychlostí jejich oběhu v poměru 

k důchodům, rychlosti oběhu k poměru tržních transakcí, tezaurací hotovostí, 

vynucenými úsporami, inflací a deflací et hoc genu omne“.  

2.1 Hodnota směnná 

Je zvláštní kategorie směnných vztahů. Představuje konkrétní sjednané 

podmínky předání a převzetí zboží. Při obchodování se tato ekonomická 

kategorie přechází, jako by neexistovala v domnění, že všechno řeší kategorie 

hodnoty. Echaudemaison, C. D. (1995) „směnnou hodnotou statků a služeb 

obchodovaných na trhu rozumí cenu“. Hodnotu směnnou ovlivňuje čas, místo 

předání a nasycenost trhu. U hodnoty směnné vždy půjde o potvrzení 

konsenzu mezi prodejní cenou zboží, tedy prodávajícím a spokojeností 

zákazníků, tedy kupujícím. 

2.2 Cena  

Jakkoliv je cena základní kategorií smluvních vztahů, tak v odborné literatuře 

nebývá často definována. K tomu Fuchs, K. (1999) napsal: „v učebnicích 

základního kurzu ekonomie současnosti chybí elementární vymezení ceny, 

která je považována za tak samozřejmou dimenzi tržního prostředí, že její 

empirické vnímání je považováno za dostatečný předpoklad poznání 

zákonitosti mechanismu tržního prostředí“. Lamming, R. (1995) používá 

termín cenová senzitiva (price senzitivity). Zastává názor, že „je to stupeň, 

do kterého jsou tržby z prodeje výrobku ovlivněny zvýšením nebo snížením 

ceny“.  

V tržní ekonomice, založené na zákonu nabídky a poptávky, se na trhu vedle 

převažujícího počtu jednotlivých podniků a firem jednotlivců vyskytují 

podniky v dominantním a monopolním postavení. Tento problém McCloskey 

(1990) vymezil následovně: „monopolistovo chování je shrnuto do pojmu 

hledání ceny“. Tedy snahy přizpůsobit se částečně podmínkám trhu, a přitom 

neztratit rozhodující pozici při jednání o jednotkové ceně. Na výkony podniku 

má velký vliv produktivita práce.  Autor zastává názor, že „růst produktivity 

práce bude snižovat konkurenční ceny výstupu ve srovnání s cenami vstupů“. 

V soutěživosti, jako rozhodujícím pojmu dosažení požadovaných prodejních 

výsledků, je nezbytné dodržovat sjednané podmínky příslušné smlouvy. 

„Jednou z nich je cenová válka všech proti všem, jinak známá pod názvem 
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konkurence“, napsal McCloskey. Při zamyšlení nad pojmem „hledání ceny“ je 

třeba poznamenat. Monopol je sice jediný v určitém segmentu trhu, který 

stanoví cenu, ale vždy bude záležet na tom, zda kupující výrobek koupí, 

i když si konkurují sami mezi sebou.  

Hayne, P. (1991) v souvislosti s chováním monopolu upozorňuje na termín 

„administrativní cena“. Uvádí, že tento termín byl použit „poprvé ve veřejné 

diskusi ve 30. letech XX století, k odlišení cen stanovených nabídkou 

a poptávkou, od cen domněle stanovených jednostranně prodávajícím“. 

Nastává jev, kdy „cenoví tvůrci (monopoly) určují své vlastní ceny, zatímco 

příjemci přijímají to, co trh stanoví“, dodává tentýž autor.   

V moderní tržní ekonomice je u monopolních podniků princip tržních cen 

„potlačen“ mocí státu. Podnikům v monopolním postavení schvalují ceny 

cenové orgány státní správy. Přihlížejí k ukazatelům kalkulačního vzorce 

i situaci na relevantním trhu. Tím se do určité míry vytváří předpoklad 

opodstatněného usměrňování cen. Ministerstvo financí odhaduje, že pokud 

se vyloučí nájemné, telekomunikační služby a některé poplatky, tak cenová 

regulace v přepočtu na běžné ceny činí 18% ve vztahu ke spotřebnímu koši.  

Při vymezení ceny vycházíme z ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb. 

o cenách, v platném znění. V něm je cena vymezena jako „peněžní částka, 

sjednaná při nákupu a prodeji zboží“ ke „zboží vymezeném názvem, 

jednotkou množství, kvalitativními a dodacími podmínkami nebo jinými 

podmínkami, sjednanými dohodou stran“. Je významné, že podle určitých 

podmínek mohou být součástí ceny „zcela nebo z části náklady pořízení, 

zpracování a oběhu zboží, zisk, přiměřená daň a clo“. Zákon jasně vymezuje 

cenu, když uvádí, že je to částka a části, z nichž se skládá.   

Pro kriteriální vymezení ceny je nutné uvést, že cena je částka, vztahující 

se k jednotce množství. Proto se pozastavujeme nad tím, když slyšíme, 

ale i čteme. Cena je množství peněz. S vymezením ceny v citované právní 

normě není v souladu názor Karlof, B., a Lovingsson, F. H. (2006), kteří 

napsali: „cena je sjednanou obětí, kterou musí zákazník učinit, aby získal 

užitek, který přestavuje výrobek nebo služba“. Vyslovený názor potřebuje 

bližší objasnění. Zákazník nepřináší oběť, pokud si kupuje základní druhy 

potravin k úhradě spotřebované energie v pracovním procesu, vykonávané 

podle své pracovní pozice, nebo vykonávané práce. O „oběti“ můžeme 

hovořit tehdy, pokud zboží bude nakupovat nad rozsah nezbytné potřeby.   
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Je třeba mít na zřeteli, že cena se vždy vztahuje k hodnotě a hodnotě směnné. 

Tedy konkrétní výši předávání a převzetí zboží, na kterém se obchodní 

partneři dohodli. Směnná hodnota se přechází, jako by neexistovala. Přitom 

ze zákona je dostatečně zřejmé, že cena se vztahuje k předání a převzetí 

předmětu plnění. K této skutečnosti se vymezuje i nabytí vlastnictví. 

Echaudemaison, C. D. a kol. (1995) cenou rozumí „směnnou hodnotu statků 

a služeb na trhu.“ Hodnotu směnnou ovlivňují mnozí činitelé působící na trhu 

a čas, v němž se obchodní případ realizuje, Hana, N., Dodge, H. R. (1997). 

Dosažení dohody o hodnotě směnné je závažný problém obchodních vztahů 

pro všechny účastníky jednání. Vždy půjde o nalezení koncensu mezi prodejní 

cenou, tedy prodávajícím a spokojeností zákazníků, tedy kupujícím. 

K jednání o jednotkové ceně je třeba upozornit, že podniky nejsou ochotny 

divergovat od požadované ceny, pokud je v ní zakalkulován malý zisk. 

V tomto případě jsou jednání zdlouhavá a obtížná. Vždy záleží na síle 

argumentů kupujícího, výrobky za požadovanou cenu koupit a nutnosti 

prodávajícího výrobky na relevantním trhu prodat.  

2.3 Cena jako intenzitní nástroj marketingové podpory prodeje  

V obchodních vztazích je cena významným motivačním a intenzitním 

faktorem koupě a prodeje mezi účastníky smluvních vztahů. Na straně 

kupujících nacházíme proto následující důvody:  

 od výše prodejní ceny se odvíjí ochota kupujícího nakupovat nabízené 

druhy zboží,  

 cena indikuje prestiž výrobku, který si jednotliví kupující pořídili 

nákupem průmyslových, zvláště potravinářských výrobků, 

s přihlédnutím k jejich výživovým zvyklostem, zdravotnímu stavu 

a délce záruční doby,  

 cena umožňuje flexibilní vyjádření užitné hodnoty zboží, zejména když 

působením různých fyzikálních vlivů došlo k částečnému poškození 

obalů zboží, avšak přitom nebyla snížena funkčnost předmětu prodeje. 

Např. u pekařských výrobků je to změna tvaru zboží, u průmyslového 

zboží poškození přepravního, někdy i samotného vnitřního obalu, 

 cena je určitým přepočítacím koeficientem na získání představy, kolik 

zákazník musí odpracovat hodin, aby si vybraný druhu zboží mohl 

pořídit. Tento ukazatel je zvláště významný při srovnání ceny zboží 

na zahraničních a domácích trzích.  
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Cena nevyjadřuje vždy hodnotu prodávaného zboží, pokud došlo ke snížení 

prodejní ceny. Dokládají to následující příklady: zimní obuv po skončení 

sezóny se prodává s 50% slevou, aby se prodaly zbylé zásoby a uvolnily 

prostory ve skladu. Pokud boty před slevou se prodávaly např. za 1200,-

Kč/pár pak vzniká otázka? Došlo ke snížení prodejní ceny ve vztahu snížení 

jejich užitné hodnoty? Rozhodně ne. Snížila se pouze cena, v tomto případě 

i hodnota, takže vzniklý rozdíl je vlastně ztráta, pokud nová cena se neprojeví 

ve vyšším počtu prodaných výrobků.  Užitná hodnota u původního zboží 

zůstala stejná, ale cena i tržby se snížily.  

Jiný příklad uvádíme z prodeje pekařského zboží. Před ukončením prodejní 

doby měl zákazník zájem si koupit deset svatebních koláčků, každý 

za 7,50 Kč. Prodavačka nabídla koupi všech 20 koláčků, které měla 

připraveny k prodeji, s 50% slevou. Zákazník si je koupil a zeptal 

se prodavačky. Proč je prodává se slevou. Odpověděla mu: „prodávám je 

s určitou ztrátou, ale je menší, než když je příští den vhodím do koše. To pak 

ztráta bude daleko větší“. K této transakci je třeba dodat. Užitná hodnota 

zůstane stejná, ale hodnota i tržby za podané zboží se sníží. Praxe ukazuje, 

že zákazník vždy posuzuje užitnou hodnotu a hodnotu ve vztahu k ceně, 

kterou musí za nakupované zboží zaplatit, aby uspokojilo jeho zájem 

i potřebu předmět obchodních vztahů vlastnit.  

Ve výrobních podnicích je výše ceny závislá na síle konkurence soustředěné 

v místě prodeje, ceně nakupovaného a spotřebovaného materiálu, 

vynaložených výrobních nákladech na zhotovení produktu a odpracovaný 

počet hodin práce a přepravní náklady, zvláště pokud se zboží přepravuje 

po moři.  Své místo zaujímají psychologické faktory použité při jednání 

o celém rozsahu plnění kontraktu. U jedinečných, často exkluzivních 

výrobků, cenovou konkurenci vytváří importované identické zboží, design, 

místo a způsob prodeje.   

2.4 Obchodní vztahy 

V rozšiřující se dělbě práce podnikatelé nejsou schopni a nebylo 

by to ani ekonomicky účelné, aby pro zhotovování výrobků nenavazovali 

a nerozšiřovali spolupráci s jinými podnikatelskými subjekty. Na základě 

oboustranně výhodné spolupráce nesnižovali výrobní náklady a nezkracovali 

čas potřebný k výrobě a získání obchodu. Čas je faktor, v němž se uskutečňují 

všechny procesy, a využití pracovní doby. „Čas se stal významným nástrojem 

změny strategií konkurenční schopnosti“. Stalk G. (1991). Projevilo 

se to ve velkém rozsahu v zemědělské výrobě. Dokud nebyly zpracovány 
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metody nových přístupů ke krmení hospodářských zvířat, tak krmiva objemná 

i jadrná si produkoval zemědělský podnik sám. Jakmile chemický průmysl 

začal vyrábět látky potřebné k zjištění výživy jednotlivých kategorií 

hospodářských zvířat, došlo k lepšímu využití jadrných krmiv a celkovému 

ekonomickému efektu. Z naturálního hospodářství vzniklo hospodářství 

založené na spolupráci s krmivářským průmyslem. Nastala etapa rozvoje 

intenzivní zemědělské výrobny. Hrala, V. (2002) ji charakterizuje následovně: 

„zemědělská výroba vytvořila v materiální výrobě civilizační základnu, na níž 

se v prostoru Evropy začala rozvíjet průmyslová civilizace moderní doby“. 

K zajištění nákupu nových druhů jadrných krmiv bylo třeba zakládat 

a rozvíjet obchodní vztahy. Cílem bylo získat informace o použití krmných 

směsí a včas zajistit dostatečné množství s ohledem na potřeby krmivové 

základny. 

Význam obchodních vztahů mezi výrobními podniky dokládáme následujícím 

příkladem. Při sklizni obilovin dochází v krátkém časovém úseku ke vzniku 

velkého množství sklizeného obilí, na které zpravidla nemají zemědělské 

podniky dostatečné skladovací kapacity. Řešení hledají ve spolupráci 

s nákupní organizací. V této souvislosti posuzují tři základní problémy: 

 množství dodaného obilí do nákupního podniku, 

 dobu dodání obilí, 

 přepravní náklady. 

Vzniklou situaci je možno řešit jedině v navázaném obchodním vztahu. 

Při jednání bylo dosaženo shody o vzniklých problémech, participaci 

přepravních nákladů i společném využití dopravních prostředků. 

V obchodních vztazích nejde jenom o nákup a prodej výrobků, ale i další 

možnosti spolupráce. Může to být využití skladovacích prostor, zapůjčení 

potřebných strojů, změna subjektů závazkového vztahu a další možnosti, které 

jsou ve výrobním procesu. Pro tento názor jsme zvolili následující příklad. 

Při sklizni obilovin vznikla nadprodukce hordeum sativum. Manažeři 

výrobního podniku zjistili, že v obvodu jejich firmy je specializovaný podnik, 

který má možnost prodat do výkupního podniku určité množství této plodiny, 

ačkoliv ji sám neprodukuje. S podnikem navázali obchodní kontakty, což je 

první stádium obchodních vztahů. Se zástupci organizace dohodli množství 

produktu, které dodají na jím uzavřenou smlouvu. Při jednání se ukázal 

problém ceny. Dohodli se na participaci cenového rozpětí ve prospěch obou 

stran. Při této obchodní transakci došlo k efektivní spolupráci, kterou Heyne, 
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P. (1990) vymezil následovně: „efektivní spolupráce vyžaduje, aby podmínky 

směny byly jasné, jednoduché a standardizované“. 

Stádia obchodních vztahů 

Obchodní spolupráce se začíná vytvářet nabídkovým (poptávkovým) stádiem. 

Záleží na tom, ze které strany se vztah bude posuzovat. V tomto stádiu podnik 

oslovuje potenciální partnery, rozesílá jim požadavky (nabídky) nebo reaguje 

na zveřejněné informace, o nabízeném zboží a službách. Němečtí podnikatelé 

v obchodních vztazích kladou důraz na zvyklosti. Za dominantní považují 

kvalitní produkt, splnění termínu dodání a celkovou důslednost při plnění 

obchodních závazkových vztahů. O potenciálním partnerovi se rozhodují 

teprve na základě zhodnocení co největšího počtu referencí o obchodovaných 

výrobcích, případně poskytované službě a všech dalších atributech příslušné 

obchodní transakce. 

Každá část obchodních, resp. obchodních závazkových vztahů, se vyznačuje 

charakteristickými rysy. První stádium jednání je komunikační „sociálně 

interakční proces, při kterém dochází k vzájemnému ovlivnění“ Farhstein 

(1992). Je řadou na sebe navazujících kompromisů. Zejména při složitých 

předmětech plnění je nutno v jednotlivých bodech dosahovat shody, aby 

na jejich základě bylo o celé obchodní transakci dosaženo dohody. Toto je 

moment pro uzavření příslušné obchodní smlouvy. Doplňujeme, že v začátku 

obchodního jednání se partneři poznávají, postupně upřesňují svoje názory 

a představy o podmínkách budoucího plnění. Po uzavření dohody se přechází 

do realizačního stádia. Jakkoliv se tato skutečnost jeví jako samozřejmá, 

tak v praxi tomu tak není. Je nezbytné zdůraznit, že v kontraktu se sjednávají 

všechny detaily, které mohou negativně ovlivnit obchodní případ, zvláště 

pokud se jedná o zahraniční partnery. Pokud se některá, byť i nevýznamná 

skutečnost opomene sjednat, vždy ji kupující využije ve svůj prospěch. 

Po skončení realizačního stádia nastává „doznívající“ stádium obchodních 

vztahů. Můžeme ho nazvat post realizační stádium. Vyznačuje se tím, 

že v něm odběratelé reklamují případné vady výrobků, vzniklé v době záruční 

lhůty. Pro obnovu opakovaného plnění je tato část vztahů často rozhodující.  

V tomto směru byl získán významný poznatek z výroby a prodeje obuvi. 

Podnikatelé v roce 1992 založili firmu na výrobu vycházkové obuvi. 

Konjuktura byla veliká. Pro větší rozsah výroby obuvi navázali kooperaci 

s jinou firmou na zhotovení částí bot. Při přebírání, v kooperaci vyrobené 

části, nekontrolovali. Boty vyvezli na zahraniční trhy. V záruční lhůtě museli 

řešit reklamace jednotlivých obchodníků. Na místě samém zjistili, že kvalita 
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obuvi skutečně neodpovídá sjednané smlouvě. Jediné řešení bylo snížit cenu. 

Tato skutečnost se negativně promítla do celkové efektivnosti obchodního 

případu.  

Je znám případ, že ocelářský podnik sjednal smlouvu na dodávku ocelových 

konstrukcí, včetně nátěru barvou o určité síle nátěrové hmoty. Proto, 

že řemeslníci neměli dostatek zkušeností s takto náročnou prací, nedodrželi 

sílu nastříkané hmoty. V některých místech byla barva nastříkána 

v požadované vrstvě, ale v „rozích“ konstrukce byla vrstva barvy značně 

překročena. Kupující odmítl „dílo“ převzít. Dodavatel řešil dilema. Provést 

opravu nástřiku nebo poskytnout slevu z ceny. Rozhodl se pro druhou 

variantu. V ní byl ve výhodě kupující.    

Nezastupitelné místo v obchodních vztazích mají transakce. Vyznačují 

se vztahem zboží – peníze, peníze – zboží. Přesto, že peníze jsou vysoce 

likvidním prostředkem, tak v praxi výrobních podniků se setkáváme s více 

variantami úhrady za prodané zboží nebo poskytnuté služby, ale v podstatně 

menším rozsahu. Přesto, že pro spolupracující subjekty mají menší význam, 

vždy o nich budou jednat. Ve výsledku se všechny posuzují jako jeden celek. 

2.5 Obchodní jednání 

Obchodní jednání jsou úkony jednajících stran s cílem navázat obchodní 

kontakty, projednat, upřesnit, případně ukončit dříve přijatá stanoviska 

k dohodnuté spolupráci. Vyznačuje se tím, že v něm se poznávají zástupci 

jednajících stran, pokud se již neznají, upřesňují pracovní pozice, které 

v podniku zastávají. Obchodní jednání není jednorázový akt, ale proces 

postupných kroků, aby vznikla shoda o všech částech smlouvy a dohoda 

o celé smlouvě. Jednání můžeme třídit podle: 

a) předmětu spolupráce, 

b) faktorů použitých ke splnění cílů, 

c) charakteru jednání, 

d) doby jednání. 

Předmětem spolupráce, tedy budoucího plnění, může být investiční výstavba, 

zapůjčení mechanizačních prostředků, dodávka průmyslových výrobků, 

nákup (prodej) komponent strojního zařízení, nákup (prodej) dopravních 

prostředků, zpracovatelského průmyslu a dalších produktů podniků výrobní 

sféry národního hospodářství. Specifickým problémem jsou suroviny, 

výrobky zemědělské prvovýroby, potravinářské výrobky zvláště, pokud 
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se jedná o zdravotně nezávadné potraviny.  Strany na jednání uzavírají 

obchody. K tomu Mestre, J. (2002) napsal: „obchody uzavírají všichni, kdo 

vstupují do oběhu výrobků, nikoli ti, kdo jsou na obou koncích řetězce, tedy 

ani prvovýrobce, který je vytváří, ani spotřebitel, který výrobky 

spotřebovává“.  

Faktory použité ke splnění cíle jsou činitelé trhu. Trh se původně vymezoval 

jako místo, kde se setkávali podávající a kupující, aby si směnili svoje 

výrobky, později výrobky za peníze. S nástupem internetu a globalizace 

ekonomiky se podstata trhů zásadně změnila. Ze současného hlediska 

můžeme uvést, že trh je geografický prostor, v němž se uskutečňuje směna 

zboží za peníze a peníze za zboží. Jednotliví účastníci trhu se vůbec nemusí 

potkat. Peníze jsou také zbožím, ale v procesu směny zbožím jedinečných 

znaků. Činitele ovlivňující cenu jsou:  

a) množství nabízeného a poptávaného zboží, 

b) konkurence uvnitř nabídky a poptávky, 

c) místo a doba prodeje, 

d) dostupnost zboží na trhu, 

e) podmínky platebního styku, 

f) přepravní podmínky a další faktory nezbytné pro vznik smlouvy. 

Podle charakteru jednání rozeznáváme jednání neformální a formální. 

Neformální jednání je často vyvoláno provozními důvody. Nevyžaduje 

dodržování předepsané etikety. Smysl jednání je v hledání způsobů, jak 

operativně vyřešit vzniklý problém. Formální jednání se připravují delší dobu. 

Vyžadují dodržování zásad, etikety, a zvyklostí, zvláště na zahraničních 

trzích. 

Zásada první. Jednání nesmí být rušeno, aby účastníci neztráceli souvislosti 

a správně interpretovali projednané cíle, případně postupy. Tato zásada 

nebývá vždy dodržena, zvláště pokud se jednání koná v podniku. Ukážeme to 

na příkladu. Obchodní ředitel vykonával tuto pracovní pozici krátkou dobu. 

Z jeho přístupu k projednávanému problému bylo zřejmé, že rozhoduje 

o všem, co bylo předmětem jednání. Jednání přerušoval telefonními hovory, 

vyřizováním různých vzkazů, případně dotazů na nepřítomné osoby. 

Tím dával najevo svou důležitost. Jednání se prodlužovalo a často 

již k projednaným věcem bylo nutné se vracet. 
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Zásada druhá. Jednání se mají účastnit odpovědní a řádně informovaní 

manažeři. Pokud jednání se nezúčastní manažeři s odpovídající pravomocí, 

je nezbytné, aby zástupci měli konkrétně vymezené pravomoci, jednání mohli 

ovlivnit, případně kontrakt sjednat. Na tuto zásadu ukážeme následujícím 

příkladem. Jednání o nákupu obilí se z pověření ředitele zúčastnil manažer 

prodeje. Cílem bylo sjednat množství nakupovaného obilí, cenu, dodací 

a platební podmínky. Jednání bylo náročné a již téměř skončené, když na 

stole manažera zazvonil telefon. Z krátkých a úsečných odpovědí manažera 

bylo zřejmé, že se jedná o důležitý rozhovor. Po krátké době manažer řekl: 

„moment přepnu si telefon do jiné místnosti“. Když po určité době 

se na jednání vrátil, oznámil. „Mluvil jsem s ředitelem. Uložil mi, abych 

za tunu obilí neplatil více jak 3 250 Kč“. Již byla téměř sjednána cena 

3 400 Kč. Jednání skončilo. Zástupci prodávající strany odešli s poukazem 

na neseriózní přístup.  

Zásada třetí. Na jednání v mezinárodním obchodu je nezbytné, aby vyslaní 

pracovníci byli připraveni na všechny varianty, které se mohou vyskytnout. 

Ukážeme to na příkladu. Do státu na dálném východě přijeli zástupci podniku 

sjednat prodej komponentů do výpočetní techniky. Jednání bylo korektní, 

ale značně zdlouhavé. Diskutovaly se i problémy nesouvisející s obchodním 

případem. Na konci jednání byli zástupci podávajícího podniku požádáni, 

aby předložili kalkulační vzorec. Na tento požadavek nebyli připraveni. 

Omluvili se, že kalkulační vzorec dodají do týdne po návratu do vlasti. Teprve 

po třech týdnech svůj slib splnili. Neprodleně obdrželi odpověď: pro velkou 

časovou prodlevu od rozjednané obchodní transakce odstupujeme. 

Zásada čtvrtá. Na jednání se zahraničním partnerem je třeba dodržovat zásady 

etikety zvláště, pokud se jednání konají v jiné zemi.  Tento poznatek 

dokládáme několika příklady z vybraných zemí Evropské unie. 

Francie. Jednacím jazykem je zásadně francoužtina. Při jednání je vhodné, 

dodržet principy formálnosti. Francouzi jsou nekompromisní vyjednávači. 

Očekávají zdvořilost, až po ústupky. První jednání je nutné sjednat písemně 

předem. Dopis je nezbytné napsat perfektní francoužtinou. 

Německá spolková republika. Němečtí obchodníci jsou nároční vyjednávači. 

Vyžadují obchodní reference a dostatečné informace pro potřeby navázání 

obchodního případu. Součástí kontraktu jsou vždy sjednané pevné dodací 

lhůty a vysoké penále za vadné plnění. Program jednání se přesně dodržuje. 
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Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Jednání se koná 

v pracovně vedoucího pracovníka. Je velice zdvořilé. Zahájení a ukončení 

je společenskou konverzací. Obchodní kontrakt je třeba navazovat kvalitně 

psaným dopisem, správně adresovaným, s dobře promyšleným obsahem. 

Z marketingového hlediska je důležité vědět, který segment spotřebitelů má 

podnik zájem oslovovat.  

Obchodní zvyklosti 

Při jednání je účelné dodržet následující zvyklosti: 

 z každého jednání pořídit zápis. Po skončení jednání zápis hlasitě 

přečíst a požádat účastníky o stanovisko, 

 zápis z jednání zaslat druhé straně, pokud není předán po skončeném 

jednání, 

 k zápisu přiložit presenční listinu, 

 v průběhu jednání podávat kávu, čaj a nealkoholické nápoje,  

 jednání nerušit příchodem pracovníků podniku, pokud se jednání 

v podniku koná, 

 podle složitosti projednávaného případu je možné v průběhu jednání 

přizvat experty podniku na řešený problém, 

 promyšleně posadit účastníky jednání, 

 vždy dodržet formální pravidla a obchodní zvyklosti, zejména přivítání 

hostů a rozloučení s nimi. 

2.6 Vymezení ceny ve výrobních podnicích 

Při jednání o ceně je třeba si uvědomit, že jakkoliv je cena významným 

intenzitním faktorem, nemůžeme abstrahovat od dalších ekonomických 

ukazatelů, kterými jsou tržby a z nich odvozené kvalitativní ekonomické 

podnikové ukazatele. Při jednání o ceně platí zásada. Pokud dojde ke snížení 

ceny, pak je nezbytné dohodnout zvýšení prodávaného množství, abychom 

získali očekávané tržby. Množství prodávaného produktu vyjádřené 

v procentech, musí být větší, než změna ceny v procentech. Pokud tento 

princip není dodržen, dojde ke snížení tržeb. 

 Podniky ve výrobní sféře postupují podle jednotlivých položek kalkulačního 

vzorce. Počet položek záleží na tom, zda se jedná o samotný podnik, nebo 

podnik vyvíjející činnost v organizačním upořádání holdingu. Strukturu 

kalkulačního vzorce ovlivňuje jedinečnost výrobků, sériovost výroby, 
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náročnost na technologii výrobního a pracovního procesu, využití 

automatizace a robotizace, jakož i kvalifikace pracovníků, kooperace uvnitř 

firmy, nebo mezi organizačním uspořádáním holdingu. Nemalá výše nákladů 

připadá na výrobní a celopodnikovou režii, na kalkulovaný hrubý zisk 

a uvažované benefity kupujícím. Velice podrobné kalkulační vzorce používají 

v SRN při přepravě zboží do zámořských oblastí.   

Ve výrobních podnicích je třeba mezi kalkulační položky zahrnout náklady 

na přepravu hotových výrobků na sjednané místo určení. V zahraničním 

obchodu se pro tento účel používají doložky Incoterms. Základní doložka 

se vyznačuje započítáním nákladů na přepravu výrobků na místo v podniku 

sjednané ve smlouvě. V malých podnicích, kde se výrobky přepravují na malé 

vzdálenosti, se od této položky abstrahuje. Jinak je tomu ve velkých 

podnicích, které k přepravě používají vysokozdvižné vozíky, případně 

portálové jeřáby. V zemědělských podnicích určitý problém nastává 

při expedici hospodářských zvířat na porážku. V těchto případech je třeba 

do ceny zakalkulovat náklady na pojištění pracovníků obsluhující zvířata 

a samotná zvířata. 

2.7 Slevy z ceny 

Při prodeji zboží výrobní podniky v B2B vztazích často odběratelům 

poskytují slevy v naturálním a peněžním vyjádření, buď za sjednanou 

prodejní jednotku, nebo za prodej určitého množství v balení. Naturální slevy 

se pozitivně promítají ve snižování fixních nákladů. V těchto případech 

se mění i hodnota prodávaného zboží. Při jednání o obchodní ceně se často 

používá termín „zvláštní hodnota“. Zvláštní má vyjádřit „psychologickou 

podstatu označenou značkou, image a společenský význam produktu“. Tellis, 

G., J. (2000). Při komparaci principů slev z ceny mezi našimi podnikateli 

a podnikateli v USA zjišťujeme zádní rozdíly. V USA slevy stanoví přímo 

prodávající. Kupujícímu dává ke zvážení, aby se rozhodl pro jednu z variant. 

Buď slevu využije a tím si sníží fakturovanou částku, nebo se rozhodne slevu 

nevyužít a fakturovanou částku zaplatit v požadovaném termínu.  

Slevy v peněžním vyjádření mají za cíl stimulovat prodej většího množství 

výrobků, zejména v jednom balení. Mohou být vyjádřeny v procentech, 

nebo v absolutní částce. Sleva z ceny umožňuje, aby kupující si sám vytvořil 

představu o nové ceně a podle ní se rozhodl, zda si výrobek koupí. 

Pro zavedení slevy z ceny v penězích nacházíme následující důvody: 
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 prodej většího množství výrobků se pozitivně promítá do úspor 

z rozsahu ve výrobním procesu a přepravě jednotlivými druhy 

dopravních systémů. Projevuje se to ve snížení přepravních nákladů, 

lepším vytížení dopravních prostředků, plnění ve smlouvě sjednaného 

termínu. 

 vyšší obrat prodeje zboží. Tato skutečnost se promítá ve snížení 

výrobních zásob, nižších výdajů na správu a řízení podniku 

a na pojištění.  

2.8 Cena v obchodu  

Struktura ceny v maloobchodu i velkoobchodu v ČR vychází z ceny 

nakoupeného zboží. K ní obchod připočítává všechny nákladové položky 

vynaložené na provoz prodejny, mzdy vyplacené prodavačům, výdaje 

na reklamu a dodržování hygienických opatření. Součástí prodejní ceny jsou 

slevy z prodejní ceny, jako marketingový nástroj podpory prodeje, cena 

odepsané hodnoty zboží v důsledku nedodržení záručních lhůt, hrubý zisk 

a daň z přidané hodnoty. Strukturu maloobchodní ceny přibližuje obrázek 1. 

Rozdíl mezi cenou nákupu zboží a prodejní cenou je obchodní přirážka. 

Nesprávně se v praxi používá marže, poněvadž nevíme, ke které části ceny 

se marže vztahuje. Může to být nákupní cena zboží, případě jenom hrubý zisk. 

Obrázek 1: Struktura maloobchodní ceny zboží 

Nákupní 

cena 

zboží 

Obchodní přirážka 

Provozní 

náklady 

obchodní 

jednotky 

Ztráty na zboží 

- vyřazením 

- zničením 

- zcizením 

Slevy z ceny  

 

Hrubý 

zisk 

DPH 

Jako 

marketingové 

nástroje 

podpory 

prodeje 

Při 

poškození 

obalu 

Pramen: Zpracovala autorka příspěvku 

2.9 Faktory ovlivňující maloobchodní cenu zboží 

Faktory ovlivňující maloobchodní cenu zboží se považují za základní činitele 

podnikání nového typu. Snahou obchodů, zejména obchodních řetězců, 

je udržení relativně nízkých nákladů, což při značných objemech prodeje 

zboží, vybavenosti prodejny, zvedených bezpečnostních opatření, dodržování 

hygienických podmínek a zdravotních opatření je možno dosáhnout 

podílovou účastí dodavatelů na některých nákladových položkách obchodu. 

Mezi tyto faktory patří:  
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 Cenová strategie získání zákazníka a úroveň cenových řad prodávaného 

zboží. Kupní síla obyvatel spádové oblasti zásobované obchodem. 

 Cenová elasticita prodávaného zboží. 

 Sortiment, kvalita, čerstvost a chuť potravinářského zboží. 

 Konkurence obchodu v dané lokalitě. 

 Umístění prodejny v určité části sídelního útvaru, doplňkový prodej 

v čerpacích stanicích pohonných hmot. 

Většina zboží, až na potraviny, je cenově elastická. Vyšší ceny zpravidla 

vedou ke snížení množství prodaného zboží, což je možno pozorovat 

u specializovaných prodejen. Citlivými položkami jsou výdaje za potraviny, 

zejména u nízkopříjmových skupin, které srovnávají hmotnost, kvalitu a cenu 

příslušné potraviny i čerstvost zboží. 

Při prodeji zboží mohou výrobní podniky poskytovat slevy naturální 

a peněžní. Naturální slevy jsou výhodné pro výrobní podniky, 

protože pomáhají snižovat fixní náklady na výrobu a lépe vytěžovat 

zaměstnance placené hodinovou mzdou. V tomto případě se mění i hodnota 

prodávaného zboží, které má vyjadřovat skutečnou výši vloženého kapitálu, 

rozsah vynaložené práce a použité zdroje. Při jednání o spotřebním zboží 

se často používá termín zvláštní hodnota. „Zvláštní“ má vyjádřit 

psychologickou podstatu produktu, značku, image a společenský význam. 

Kotler, P. (1998) vyslovil názor, že u nízkých cen nelze zpravidla dosáhnout 

zisku, zatímco u vysokých cen může být nulová poptávka. Tento názor není 

v případě nízkých cen zcela jednoznačný. Abstrahujeme od zisku z prodeje, 

i malého množství zboží. U vysokých cen a nulové poptávce by bylo nezbytné 

uvést rozsah výroby, celkovou strategii prodeje a výdaje spojené s prodejem 

a přepravou zboží. Patří zde výdaje vzniklé s jištěním plateb, vyřízení 

průvodních dokladů, dokladů provázejících zboží, různé přístavní poplatky, 

skladovací poplatky, poplatky za místo v přístavu, pojistné, poštovní poplatky 

a další. 

2.10 Jednání obchodních zástupců při prodeji pekařského zboží 

Některé výrobní podniky prodávající zboží v B2B vztazích používají 

obchodní zástupce. Jsou to pracovníci, kteří mají značný vliv na množství 

prodaného zboží, tržby a hrubý zisk, jako základní, agregátní, ekonomický, 

podnikový ukazatel. Obchodní zástupci podniku, případně samotní 

podnikatelé, se při obchodním jednání rozhodují mezi dvěma variantami: 
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 o výši ceny ve vztahu k množství odebraného zboží, případně dalším 

ukazatelům obchodní transakce. Nemůže se abstrahovat od výše 

hrubého zisku, jako rozhodujícího ekonomického ukazatele. 

  Cenou s ohledem na dobu splatnosti faktury, termínu dodání, 

dostupnosti produktu na trhu, formě placení, případně možnosti nákupu 

na zahraničních trzích. Vždy se posuzuje termín dodávek a náklady 

na dopravu.  

Uvedené varianty byly ověřeny na skutečných údajích konkrétního 

pekařského podniku, při prodeji chleba, za 28 po sobě jdoucích týdnů. Pro 

rozsah souboru uvádíme hodnoty pouze za první a poslední čtyři týdny. 

 Tabulka č. 1. 

Tabulka č. 1: Ekonomické ukazatele prodeje chleba 

Týden Množství 

prodaného 

chleba v kg 

Cena 

Kč/kg 

Náklady 

Kč/kg 

Zisk/kg Tržba 

v Kč 

Náklady 

v Kč 

Hrubý 

zisk 

v Kč 
Kč % 

1 6 907 12,56 11,34 1,22 9,71 86 751 78 352 8 399 

2 5 911 12,42 11,34 1,08 8,69 73 414 67 030 6 384 

3 6 753 12,25 11,34 0,91 7,42 82 724 76 579 6 145 

4 6 784 12,24 11,34 0,90 7,35 83 036 76 930 6 106 

  X       

∑ 26 355 x x 4,11 x 325 

925 

298 891 27 034 

⌀ 6 588 12,36 11,34 1,03 8,33 81 481 74 722 6 758 

„R“ 996 0,32 x 0,32 x 13 337 11 322 2 293 

25 6 928 11,61 10,35 1,16 10,08 79 741 71 705 8 036 

26 6 022 11,50 10,35 1,15 10,01 69 253 62 328 6 925 

27 6 577 11,40 10,35 1,05 9,21 74 978 68 072 6 906 

28 6 201 11,44 10,35 1,09 9,52 70 940 64 180 6 760 

         

∑ 25 724 x x 4,45 x 794 

912 

266 288 28 627 

⌀ 6 432 11,46 10,35 1,11 9,68 73 728 66 571 7 156 

„R“ 906 0,11 x 0,11 0,87 8 801 9 377 1 276 

Pramen: Zpracovala autorka příspěvku 

Použití indexní metody: 

p1…..cena v Kč/kg druhého týdne……….12,42 Kč/g 

q1…..množství prodaného chleba ve druhém týdnu………5 911 kg 

p0…..cena v Kč/kg prvního týdne………12,56 Kč/g 

q1…..množství prodaného chleba v prvním týdnu………6 907 g 
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p0…..dosazení do hodnotového indexu dostáváme následující údaje: 

 

Tržby ve druhém týdnu se změnily o 13 357 Kč, index 84,62 %, v důsledku 

nižší ceny a prodaného množství. 

Laspeyersův index má tvar: 

 
 

Pramen: Hindls, R., Hronová, St., Seger, J.  Statistika pro ekonomy, Praha, 

2002.                                                      

K výpočtu indexu je třeba uvést. Tržba za prodaný chléb vlivem rozdílných 

cen a množství se snížila na 85,57 %. Pokles tržby zapříčilo menší množství 

prodaného chleba a nižší jednotková cena. 

K údajům v tabulce uvádím. Za období 28 týdnů pozorujeme značnou 

variabilitu prodaného množství chleba. Maximální prodej byl ve 20. týdnu 

(8 041 kg), minimální množství se prodalo ve druhém týdnu (5 911) kg. 

Variační rozpětí činilo 2 130 kg (26,48%.), index 73,51 %. Nevyrovnanost 

podaného množství se projevila ve vytíženosti pracovních sil a výrobního 

zařízení. U ceny došlo ke snížení z 12,56 Kč/kg na 11,40Kč/kg. Variační 

rozpětí bylo 1,16 Kč (9,24%), index 90,76 %. Náklady na výrobu chleba měly 

po celé hodnocené období 28 týdnů klesající trend. Z 11, 34 Kč/kg v prvním 

týdnu se snížily na 10,35Kč/kg. Variační rozpětí vykázalo hodnotu 0,99 

Kč/kg (8,43 %). U zisku, došlo ke snížení z 1,22 Kč/kg na 0,60Kč/kg. Je to 

snížení značné. Pokles hodnoty byl po celé období přímočarý. Index 49,91 %. 

Zisk se snížil v důsledku nižší ceny a menší množství prodaného chleba.  

2.11 Optimalizace základních obchodních údajů 

Pro výpočet optimálních obchodních údajů byla použita funkce , resp. 

. Je to funkce hyperboly. U ní neprobíhá změna funkční hodnoty 

„rovnoměrně“ se změnou proměnné. Je-li (c) menší než odmocnina (k), 

odpovídá malá změna ceny (c), velké změně výrobku (m). Může se tedy 

zapsat:  

(c2 – n) m2 = (c1 – n) m1 = k  
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Odtud:    c2 – n = (c1 – n) m1  

a              c2 – n = k  

 

V tomto případě „jednotkový“ zisk je nepřímo úměrný velikosti produkce. 

Průběh funkce přibližuje obrázek. 

Obrázek č. 2: Tvar funkce y =  

 

 

 
 

Pramen: Zpracovala autorka příspěvku  

 

Poznámka: Z matematického hlediska křivka může ve třetím kvadrantu 

vykazovat záporné hodnoty. Tento případ v praxi nemůže nastat, poněvadž 

záporné hodnoty ceny a množství neexistují.  
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Při větších hodnotách m je tento rozdíl velmi výrazný. 

Je-li například:  c1 = 12,56 Kč/kg 

   c2 = 11,83 Kč/kg 

   n = 11,34 Kč/kg 

   m1 = 27 627 kg 

je pak:  m2 =  = 68 785 kg. 

Změna ceny o 5.8 % vyžaduje změnu prodeje výrobku o 149 %, což je v praxi 

nerealizovatelné. Při stanovení nové ceny je nutno vycházet z plánu prodeje. 

Nejdříve musíme odhadnout velikost prodaného množství a z toho pak 

odvodit možné snížení ceny. 

3 ZÁVĚR 

Po zpracované analýze naznačených vztahů a výpočtů, autorka vyslovila 

tento závěr: 

 Cena je intenzitním ukazatelem a vždy prodávající, zejména pekaři musí 

o ní důrazně, při tom, citlivě, dostatečně argumentačně s obchodníky 

jednat. Rozsah vyráběných pekařských výrobků omezuje instalovaný 

výkon pekáren. Toto omezení je možno částečně řešit nepřetržitým 

provozem, nebo tzv. „předpeky“, avšak na úkor snížené kvality 

(čerstvost zboží), nebo redistribuci z jiných pekáren (i konkurenčních), 

za cenu zvýšených logistických nákladů. 

 Nepodstatné zvýšení prodaného množství v době „promočních“ akcí 

se zpravidla projeví v následném útlumu prodeje, po skončení 

„promoční“ akce. 

 Pro nasávací schopnost zásobovaného regionu, nelze v krátkodobém 

horizontu zásadně změnit obsazené konkurenční prostředí. 

 Vlastní náklady jsou krátkodobě obtížně ovlivnitelné, vzhledem 

ke zvyšujícím se cenám vstupů paliv, variability cen pohonných hmot 

a další. 

 Kvalita výrobků musí být standardně vysoká (struktura a složení 

výrobku, technologie zpracování), aby individuální hodnocení 

kupujících bylo pozitivní, vyvolávalo a zanechávalo dobré povědomí 

o nakoupených produktech a obchodní firmě samotné. 
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 Konkurenční postavení dodavatele musí být v regionu dominantní, 

avšak vždy plněny a zaručeny, smluvně sjednané dodací podmínky 

pekařského zboží. 

Zpracovaný příspěvek umožňuje vyslovit tyto závěry: 

K jednání o ceně a prodaném množství výrobku nelze přistupovat nahodile, 

bez vyhodnocení všech souvislostí, ovlivňující ekonomické a obchodní 

výsledky. Vždy je potřeba mít propočítán dopad slev z ceny na množství 

prodaného zboží a zisk. Pokud se nepodaří po slevě z ceny zvýšit prodané 

množství výrobku a dodržet alespoň požadovaný zisk, potom sleva z ceny, 

pokud se nejedná o výjimečné případy, byla kontraproduktivní.  

U pekařských výrobků je v praxi účelné využít funkci ve tvaru y =  

v kombinaci s jednotlivými druhy indexů a na tomto základě zjistit možnost 

varianty snížení obchodní ceny. 

Při jednání o slevě z ceny je vhodné využít naturální slevy prodávaných 

výrobků. Pozitivně se projeví v lepším využití výrobního zařízení, snížení 

fixních nákladů a vyplacené mzdy. Je vhodné si uvědomit, že nejenom 

hodnota, ale i směnná hodnota je rozhodující ukazatel při směně zboží a celé 

obchodní transakci. Ve výuce marketingových a manažerských předmětů, 

vyžadovat od studentů správné používání ekonomické terminologie, jako 

nezbytného předpokladu odborné úrovně, což se projeví zejména 

při obchodním jednání. 
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VZTAH SOCIÁLNÍHO PROSTŘEDÍ A INOVAČNÍHO 

POTENCIÁLU REGIONU 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SOCIAL 

ENVIRONMENT AND THE INNOVATION POTENTIAL 

OF THE REGION  

 

Lucie Winklerová 

 

Abstrakt: Článek se zabývá tím, jaký je vztah mezi sociálním prostředím krajů 

České republiky a jejich inovačním potenciálem. Cílem článku je zhodnotit 

významnost nízké úrovně sociálního prostředí jako bariéry pro rozvoj 

inovačního potenciálu regionu. Byly definovány parametry inovačního 

potenciálu i sociálního prostředí a zvolené ukazatele byly následně převedeny 

na souhrnný index pomocí bodové metody. Poté byl prostřednictvím 

Pearsonova korelačního koeficientu charakterizován vztah mezi inovačním 

potenciálem a sociálním prostředím. Bylo zjištěno, že mezi oběma 

proměnnými existuje pouze slabá závislost. Lze tedy konstatovat, že sociální 

prostředí regionu je pro vývoj jeho inovačního potenciálu pouze málo 

určující. 

 

Klíčová slova: inovace, regiony, inovační potenciál, sociální prostředí, Česká 

republika 

 

Abstract: The article deals with the study of how the social environment of the 

Czech regions influences their innovation potential. The aim of the article is 

to evaluate the importance of level of social environment as a barrier to the 

development of the region's innovation potential. The parameters of the 

innovation potential and of the social environment were defined and using the 

point method the selected indicators were subsequently converted to the 

composite index. Then, the Pearson correlation coefficient was used to 

characterize the relationship between the innovation potential and the social 

environment. It was found that there is only a low dependence between these 

two variables. Therefore, the social environment of the region is of little 

importance for the development of its innovation potential. 
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Czech Republic 
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1 ÚVOD 

Současná ekonomika získává stále více znaků znalostní ekonomiky, což je 

spojeno s využíváním znalostí a inovací, jakožto hlavního zdroje růstu 

a rozvoje. V podmínkách rostoucí konkurence se inovace proměnily 

v rozhodující faktor dlouhodobého rozvoje země, neboť zajišťují, 

aby se podniky přizpůsobovaly na rychle se měnící podmínky na trhu 

či ve společnosti a současně byly eliminovány negativní dopady na životní 

prostředí. Zavádění inovací je všeobecně považováno za jednu z důležitých 

součástí pokroku v ekonomice každé země, a to i proto, že inovace jsou 

jednou ze zásadních hybných sil regionálního rozvoje ve všech typech 

regionů (Mayer a Baumgartner, 2014). Za jeden z hlavních zdrojů pro tvorbu 

inovací je považován výzkum a vývoj, který se tak stává  důležitým faktorem 

pro rozvoj regionu (Barge-Gil a López, 2015). 

Existuje mnoho definicí pojmu inovace. Podle Zákona o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací představují inovace "zavedení nových 

nebo podstatně zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb do praxe". 

Roberts (2007) považuje inovace za realizované invence. V dnešní době je 

známo, že technologické změny, jejichž hlavním zdrojem jsou inovace, jsou 

zdrojem ekonomického rozvoje (Fischer, 2001). Evropská komise v rámci své 

iniciativy Inovační unie považuje inovace za klíč nejen k vytváření většího 

množství pracovních míst, budování ekologičtější společnosti a zlepšování 

kvality života, ale také k udržení konkurenceschopnosti na globálním trhu 

(European Commission, 2015). Dle Oslo manuálu (OECD, 2005) jsou 

inovace zdrojem ekonomických změn. V České republice upřesňuje pojem 

inovace například Český statistický úřad (2016), a to na základě Oslo 

manuálu tak, že inovace musí nést novátorské prvky (může jít o zcela nové 

formy nebo výrazně zdokonalené formy). Inovace také musí být skutečně 

zavedena, ať již uvedena na trh nebo prakticky využita v rámci podniku.  

Otázkou, proč jsou inovace tak důležité pro regionální rozvoj, se zabývá 

například Howells (2005), který uvádí, že existují dva hlavní důvody, 

proč je inovační politika regionu důležitá. První se týká vazby mezi 

inovacemi, růstem a ekonomickým výkonem a druhá je spojená 
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se skutečností, že mezi regiony přetrvávají velké rozdíly v inovační aktivitě. 

Vliv inovací na rozvoj regionu zkoumá i Acs a Varga (2002) nebo Langvik 

(2005). Inovace se prakticky odráží ve všech aspektech rozvoje regionu, 

ať už jde o jeho konkurenceschopnost, mezinárodní obchod, kvalitu života 

či životního prostředí atd. 

Role regionu při rozvoji inovací je úzce spojená s otázkou prostorové 

blízkosti. Geografická blízkost je v odborné literatuře často chápána jako 

předpoklad pro inovace či spolupráci přispívající k takovým procesům, 

které usnadňují vzájemné interakce potřebné k výměně znalostí (Weterings 

a Boschma, 2009). Tudíž by teoreticky měla být i podpora inovací 

efektivnější na regionální úrovni. Možnost regionů vytvářet vlastní inovační 

politiku však do značné míry závisí na jejich pravomocech a dostupných 

finančních a lidských zdrojích. Podmínky pro vytvoření efektivního 

inovačního systému na regionální úrovni závisí i na vůli regionálních 

samospráv angažovat se v inovační politice (Vanžura, 2011). Je však možné, 

že je tato tvorba omezována jinými vnějšími podmínkami. Jedním z těchto 

omezení může být špatné sociální prostředí, proto je dále věnována pozornost 

vztahu mezi inovačním potenciálem regionu a jeho sociálním prostředím. 

2 INOVAČNÍ POTENCIÁL A SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

V této kapitole je provedena literární rešerše dvou hlavních řešených oblastí, 

a to inovačního potenciálu a sociálního prostředí.  

2.1 Inovační potenciál 

Inovační potenciál lze chápat jako předpoklad pro rozvoj znalostní ekonomiky 

vycházející z aktivit výzkumu a vývoje a transferu technologií. Pokorný a kol. 

(2008) definují inovační potenciál jako schopnost regionu za daných okolností 

efektivně využívat vlastní vnitřní zdroje, flexibilně reagovat na vnější 

rozvojové podněty, vytvářet a rozvíjet aktivity s vyšší přidanou hodnotou, 

a tím nabývat nových, hierarchicky vyšších kvalit. Kubíka a kol. (2006) 

tomuto pojmu rozumí jako možnosti určitého subjektu se za určitých 

okolností zevnitř proměňovat, nabývat nových kvalit či rozvíjet se. Nepelski 

a Piroli (2017) uvádí, že inovační potenciál souvisí s inovační připraveností, 

řízením a tržním potenciálem. Na inovační potenciál lze nahlížet i jako 

na inovační udržitelnost, která je chápána jako soubor postupů, přístupů 

a metodik, které sledují a podporují inovace tak, aby byla zajištěna jejich 

technologická použitelnost, průmyslová užitečnost a ekonomická důležitost 

ve střednědobém a dlouhodobém horizontu (Leal Filho, 2004). 
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Kromě pojmu inovační potenciál je možné se setkat i s pojmem inovační 

výkonnost. Na rozdíl od inovačního potenciálu, který je definován výše, je 

inovační výkonnost chápána jako schopnost přeměnit inovační vstupy 

na výstupy, tedy schopnost přeměnit potenciál inovací na jejich realizaci 

(Žižlavský, 2012). Existuje mnoho nástrojů, jak měřit a porovnávat inovační 

potenciál či inovační výkonnost. Jedním z nich je The Global Innovation 

Index (2017), který umožňuje srovnání inovační výkonnosti 127 zemí světa 

prostřednictvím 81 indikátorů. Nejrespektovanějším nástrojem 

pro mezinárodní srovnávání inovační výkonnosti zemí Evropské unie je 

European Innovation Scoreboard (European Commission, 2017a). Souhrnný 

inovační index rozděluje země do čtyř skupin: inovační lídři, silní inovátoři, 

mírní inovátoři, slabí inovátoři. Obdobou uvedeného inovačního hodnocení 

států, avšak na regionální úrovni, je Regional Innovation Scoreboard 

(European Commission, 2017b). Dle něj se 190 regionů Evropské unie, 

Norska a Švýcarska řadí také do stejných čtyř skupin. 

Inovační systémy mají regionální dimenzi, a proto by regionům měla být 

věnována dostatečná výzkumná i politická pozornost (Tödtling a Kaufmann, 

1999). Inovační výkonnost je ovlivněna zejména subjekty působící v daném 

regionu, které lze rozčlenit na subjekty, které vytváří a šíří znalosti, 

a subjekty, které znalosti využívají a aplikují (Autio, 1998). Inovační 

výkonnost může ovlivňovat také řada faktorů. Tyto faktory lze identifikovat 

i prostřednictvím oblastí, kterými se vyznačují inovační systémy (Skokan, 

2005): 

 ekonomické aktivity (HDP, export, zastoupení podniků, kvalifikovaní 

pracovníci, znalostně náročná odvětví), 

 výzkumné aktivity (soukromé výdaje na VaV, vznik nových technologií 

v regionu), 

 výzkumná infrastruktura, 

 politika (relevantní cíle, vhodné strategie), 

 sociální sítě (interakce mezi subjekty, vztahy mezi podniky 

a výzkumem, spolupráce mezi podniky). 

Jde-li o inovační výkonnost, resp. inovační potenciál krajů České republiky, 

tak určitou formou jejich hodnocení se zabývá například Pokorný (2008) 

nebo Žítek a Klímová (2016). Nejednoznačná definice a měření stavu 

inovačního potenciálu však neumožnuje jednoznačně určit rozsah indikátorů, 

kterým by se dal inovační potenciál regionu charakterizovat. Je ale možné 
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určit charakteristické znaky v různých oblastech, které umožní určit, do jaké 

míry lze region považovat za inovační, což je hlavním motivem 

pro konstrukci souhrnného indexu. 

2.2 Sociální prostředí 

Sociální prostředí regionu je chápáno jako agregátní výsledek různorodých 

procesů a vlivů formujících základní podmínky sociálního rozvoje regionů. 

Společenský rozvoj a jeho pozitivní a negativní konsekvence nepochybně 

vytvářejí základní rámec pro naplňování poznávací funkce sociálních věd. 

V tomto kontextu je pozornost soustředěna na sociální rozvoj, který lze spolu 

s ekonomickým a environmentálním rozvojem pokládat za jeho základní 

strukturální komponentu (Viturka, 2013).  

Sociální prostředí je agregátním výsledkem různorodých procesů a vlivů 

formujících základní podmínky sociálního rozvoje regionu. Takové formující 

faktory lze klasifikovat do několika skupin, kterými jsou sociální faktory, 

demografické faktory, urbanistické faktory, infrastrukturní faktory 

a environmentální faktory (Viturka, 2013). 

Úroveň sociální rozvoje a kvalita sociálního prostředí souvisí s konceptem 

kvality života, který se v posledních letech stal aktuálním tématem 

prostorového výzkumu. Nicméně, oba pojmy nelze považovat za synonyma. 

Kvalita sociálního prostředí je širším pojmem než kvalita života. Rostoucí 

popularita hodnocení kvality života významně souvisí s dlouhodobě 

probíhajícími diskusemi o dominantní roli HDP jako hlavního měřítka 

společenského rozvoje, na což upozorňuje i Kožiak a kol. (2012), kteří 

zdůrazňují, že je tento ukazatel jediným relevantním podkladem 

pro rozhodování evropské regionální politiky o oprávněnosti čerpat finanční 

prostředky ze strukturálních fondů. 

Kvalita života je jedním z aktuálních konceptů zacílených na uchopení 

sociální a ekonomické reality. Neexistuje univerzálně akceptovaná definice 

kvality života. Pro takovou definici je potřeba charakterizovat dvě 

komponenty – kvalitu a život (Angelovič a Ištok, 2016). Horňák a Rochovská 

(2007) definují kvalitu života jako výsledek vzájemných interakcí sociálních, 

zdravotních, ekonomických a environmentálních podmínek, které jsou 

spojeny s rozvojem lidstva a společnosti. Vlastní definici nabízí také Murgaš 

(2005), který uvádí, že kvalita života je tvořena somatickými, 

psychologickými, sociálními a ekonomickými statky, ze kterých vyplývají 

subjektivní pocity štěstí a uspokojení. Veřejností a politiky je kvalita života 

často chybně identifikována jako prosperita, ze které vychází možnost růstu. 
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Avšak kvalita života není to samé, co prosperita, dokonce se nejedná 

ani o ekonomický termín (Murgaš a Klobučník, 2016). Kvalita života nebývá 

většinou chápána jako jednorozměrná entita určovaná pouze 

kvantifikovatelnými ukazateli. Na rozdíl od zmíněných přístupů se Světová 

zdravotnická organizace (World Health Organization, 1997) zaměřuje 

na kvalitu života jednotlivce a předpokládá, že existuje 6 oblastí zahrnujících 

kvalitu života, a to: fyzické zdraví, psychologické funkce, úroveň nezávislosti, 

sociální vztahy, životní prostředí a náboženství a osobní víra. 

Woodsite a kol. (2016) podporují myšlenku Schumpetera, že vysoká 

inovativnost je spojena s vysokou kvalitou života a jejich výsledky poukazují 

na to, jak příjmová nerovnost působí skrz kulturní hodnoty a podnikatelské 

prostředí na kvalitu života. Výsledky výzkumu Buettnera a Ebertze (2007) 

potvrdily silný efekt kvality života nejen na podmínky trhu práce obecně, 

ale také na pravděpodobnost nalezení alternativního zaměstnání ve stejném 

regionu. Dle nich se kvalita života odráží také přímo úměrně v cenách 

pozemků a na kvalitu života má vliv také kvantita a kvalita veřejných služeb.  

V České republice, na úrovni měst, se kvalitou života zabývali Murgaš 

a Klobučník (2016). Dle jejich výzkumu nejvyšší kvalitu života vykazují dle 

výše uvedeného indexu obce v Královéhradeckém kraji, a naopak nejhorší 

v kraji Ústeckém. Mezi 20 obcemi s nejvyšší kvalitou života je pouze jedno 

město, a to Brno.  

3 CÍL, ZDROJOVÁ DATA, METODY 

Cílem článku je zhodnotit významnost nízké úrovně sociálního prostředí jako 

bariéry pro rozvoj inovačního potenciálu. 

Pro účely tohoto výzkumu bylo třeba vybrat takové ukazatele, které lze 

považovat za vhodné reprezentanty inovačního potenciálu a sociálního 

prostředí regionů. Za faktory inovačního prostředí lze považovat zejména 

charakteristiky znalostní a výzkumné báze regionu. Mezi faktory hodnocení 

sociálního prostředí se pak řadí především charakteristiky vztahující 

se k samotnému obyvatelstvu a také k životnímu prostředí. Jelikož některé 

ukazatele mohou vykazovat náhodné výkyvy v jednom roce, budou použity 

hodnoty ukazatelů stanovené jako tříleté průměry za období 2013-2015.  

V souladu se stanoveným cílem bylo třeba nejprve zvolit vhodné ukazatele, 

pomocí kterých lze hodnotit inovační potenciál českých krajů. Východiskem 

jsou dostupná statistická data sledovaná Českým statistickým úřadem. Jsou 
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vybrány ty ukazatele, které jsou relevantní a následně vyloučeny ta, u nichž 

se předpokládá vzájemná závislost, a také ukazatele s přesahem do obou typů 

hodnocení (typicky výdaje na výzkum a vývoj stanovené jako procento HDP). 

Uvedeným způsobem je zvoleno následujících pět ukazatelů:  

 počet pracovišť výzkumu a vývoje (PPR) 

 počet výzkumných pracovníků (PVP) 

 počet udělených patentů přihlašovatelům z ČR (UPP) 

 počet studentů doktorských studijních programů (DST) 

 počet fakult veřejných vysokých škol (FVŠ) 

Po důkladném zvážení a prověření dostupnosti informací za jednotlivé kraje 

bylo zvoleno následujících pět ukazatelů pro kvantifikaci sociálního prostředí: 

 Přírůstek/úbytek obyvatel stěhováním – migrační saldo (na 1 000 

obyvatel) - MIG 

 Populace ve věku 25-64 let s terciárním vzděláním (na 100 obyvatel) - 

TER 

 Podíl městského obyvatelstva - MĚS 

 Investice na ochranu životního prostředí podle kraje místa investice 

(na obyvatele) - IŽP 

 Počet trestných činů (na 1 000 obyvatel) - TRČ 

Článek je založen na práci se sekundárními zdroji dat, zejména z regionálních 

statistik (2015), statistik výzkumu a vývoje (2016), případně z krajských 

ročenek (2014) Českého statistického úřadu, a výzkum je tedy pojat 

kvantitativně. Jednotlivé ukazatele zahrnuté do výpočtu klíčových indexů 

(inovační potenciál a sociální prostředí) jsou standardizovány prostřednictvím 

bodové metody. Ta převádí hodnoty ukazatelů na bezrozměrné veličiny. 

Vlastní indexy pak mají podobu sumárního hodnocení. Míra těsnosti vztahu 

mezi hodnocením sociálního prostředí a inovačním potenciálem je 

prokazována prostřednictvím korelační analýzy, konkrétně Pearsonova 

korelačního koeficientu. Výsledky jsou pak zvýrazněny prostřednictvím 

tabulek (tabulka 2 a 4). K prezentaci výsledných indexů je aplikována také 

metoda kartografické vizualizace typická pro regionální vědy.  

Aby bylo možné provést uvedené hodnocení a sestavit pořadí regionů, je tedy, 

jak už bylo naznačeno výše, potřebné zvolené faktory standardizovat. 

Za tímto účelem lze použít bodovou metodu, která vychází z nalezení regionu 
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s maximální (příp. minimální) hodnotou, dle relevance žádoucí hodnoty (zda 

je lépe více, či méně). Bodová hodnota příslušného ukazatele se stanoví 

v případě maxima dle rovnice 

  ∙ 100 (1) 

v případě minima dle rovnice 

  ∙ 100 (2) 

kde yij je bodová hodnota    i-tého indikátoru pro j-tý region, xij je hodnota i-

tého indikátoru pro j-tý region, xi max představuje maximální hodnotu i-tého 

indikátoru a xi min je minimální hodnota i-tého indikátoru. Jednotlivý faktor 

nabývá hodnoty v intervalu <0; 100>.  

Součtové hodnoty výsledků bodové metody za jednotlivé faktory stanoví 

pořadí krajů a poslouží jako výchozí matice pro hodnocení vztahu mezi 

inovačním potenciálem a ekonomickou výkoností. Pro jeho prokázání lze 

použit Pearsonův korelační koeficient 

   (3) 

který může nabývat hodnot v intervalu <-1; +1>, přičemž se předpokládá 

významně pozitivní korelace. Hodnoty korelačního koeficientu lze 

interpretovat jako: 0,10 – 0,39 korelace slabá; 0,40 – 0,69 korelace střední; 

0,70 – 0,89 korelace silná; 0,90 – 1,00 korelace velmi silná (Bajgar a kol., 

2012). 

4 EMPIRICKÁ ČÁST 

Hlavním úkolem je zjistit, zda je inovační potenciál českých krajů odrazem 

jejich sociálního prostředí. Za tímto účelem byly vybrány takové ukazatele, 

které lze považovat za vhodné reprezentanty jak inovačního potenciálu, 

tak sociálního prostředí regionů.  

4.1 Inovační potenciál 

Pro vyčíslení jednotlivých výše zvolených ukazatelů byl tedy, jak je uvedeno 

ve 3. části tohoto článku, zvolen průměr hodnot za období 2013-2015, 

a výsledné hodnoty jsou prezentovány v následující tabulce. 
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Tabulka 7: Faktory inovačního potenciálu českých krajů  (průměr 2013-2015) 

KRAJ PPR PVP UPP DST FVŠ 

JEDNOTKY 
na 1 mil. 

obyv. 
na 1 mil. 

obyv. 
na 1 mil. 

obyv. 
na 1 mil. 

obyv. 
na 1 mil. 

obyv. 
HL. M. PRAHA 533,04 10 927,87 143,92 8 823,35 32,35 
STŘEDOČESKÝ 199,51 2 414,37 16,43 68,67 0,75 
JIHOČESKÝ 176,27 1 398,09 22,49 949,88 15,68 
PLZEŇSKÝ 197,06 2 969,15 33,02 1 568,56 17,34 
KARLOVARSKÝ 71,31 268,65 11,15 0,00 0,00 
ÚSTECKÝ 129,46 594,30 14,57 269,04 9,72 
LIBERECKÝ 249,77 2 378,60 70,59 835,18 15,92 
KRÁLOVÉHRADECKÝ 255,60 1 591,62 38,68 1 070,75 10,88 
PARDUBICKÝ 269,94 2 389,40 71,03 1 009,36 13,56 
VYSOČINA 195,49 989,19 13,73 0,00 1,96 
JIHOMORAVSKÝ 397,09 6 158,41 62,53 5 034,97 22,98 
OLOMOUCKÝ 227,61 2 945,98 29,91 2 637,44 12,60 
ZLÍNSKÝ 311,47 1 901,25 35,88 710,63 10,26 
MORAVSKOSLEZSKÝ 215,74 1 791,98 37,25 1 551,09 14,01 

Zdroj: vlastní zpracování 

Nejvyšší hodnotu ve všech případech dosahuje Praha, a to vždy s poměrně 

značnou vzdáleností od ostatních krajů. To je dobře patrné z tabulky 2, kde 

jsou hodnoty sledovaných ukazatelů standardizovány pomocí bodové metody, 

která byla vysvětlena v předchozí části.  

Tabulka 8: Hodnocení inovačního potenciálu českých krajů  

KRAJ PPR PVP UPP DST FVŠ CELKEM 

HL. M. PRAHA 100 100 100 100 100 500 

JIHOMORAVSKÝ 74 56 43 57 71 302 

LIBERECKÝ 47 22 49 9 49 176 

PARDUBICKÝ 51 22 49 11 42 175 

OLOMOUCKÝ 43 27 21 30 39 159 

PLZEŇSKÝ 37 27 23 18 54 158 

MORAVSKOSLEZSKÝ 40 16 26 18 43 144 

ZLÍNSKÝ 58 17 25 8 32 141 

KRÁLOVÉHRADECKÝ 48 15 27 12 34 135 

JIHOČESKÝ 33 13 16 11 48 121 

STŘEDOČESKÝ 37 22 11 1 2 74 

ÚSTECKÝ 24 5 10 3 30 73 

VYSOČINA 37 9 10 0 6 61 

KARLOVARSKÝ 13 2 8 0 0 24 

Zdroj: vlastní zpracování 

Praha obdržela v hodnocení inovačního potenciálu maximálně možných 

500 bodů. S větším odstupem ji následuje Jihomoravský kraj s 302 body 

a s dalším větším odstupem jsou pak kraje Liberecký, Pardubický, 

Olomoucký a Plzeňský. Všechny uvedené kraje dosáhly těchto vyšších 
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hodnot zejména díky přítomnosti subjektů působícím v daném regionu 

(viz zmínka v kapitole 2.1), přičemž velký vliv má přítomnost vysokých škol 

a obecně pracovišť výzkumu a vývoje.  

Na základě průměru za celou Českou republiku jsou sestaveny intervaly, 

podle nichž jsou jednotlivé regiony zařazeny do pěti kategorií:  

 vysoce podprůměrný: pod 70 % 

 podprůměrný: 70 % - 90 % 

 průměrný: 90 % - 110 % 

 nadprůměrný: 110 % - 130 % 

 vysoce nadprůměrný: nad 130 % 

S ohledem na velkou rozdílnost při běžném nastavení intervalů (průměrná 

hodnota bodového skóre je 159) patří Praha a Jihomoravský kraj mezi vysoce 

nadprůměrné regiony, do kategorie nadprůměrné nepatří žádný kraj a uvedená 

čtveřice je pak z hlediska hodnocení průměrná. Další čtveřice krajů 

(Středočeský, Ústecký, Vysočina a Karlovarský) se pak zařadila mezi regiony 

vysoce podprůměrné (viz obrázek 3). 

Obrázek 4: Inovační potenciál českých krajů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.2 Sociální prostředí 

Pro vyčíslení jednotlivých zvolených ukazatelů byl opět zvolen průměr 

hodnot za období 2013-2015 a hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 9: Faktory sociálního prostředí českých krajů (průměr 2013-2015) 

KRAJ MIG TER MĚS IŽP TRČ 

JEDNOTKY 
na 1 tis. 

obyv. 

na 100 obyv. 
% Kč/obyv. 

na 1 tis. 

obyv. 

HL. M. PRAHA 3,73 23,28 100,00 1,28 58,03 

STŘEDOČESKÝ 7,63 11,94 52,40 2,75 23,97 

JIHOČESKÝ 0,93 10,21 63,83 2,74 22,17 

PLZEŇSKÝ 2,90 10,31 67,37 2,92 21,03 

KARLOVARSKÝ -2,90 6,81 82,50 2,51 22,93 

ÚSTECKÝ -0,50 7,89 79,90 4,22 31,03 

LIBERECKÝ 0,53 9,71 77,50 1,51 28,57 

KRÁLOVÉHRADECKÝ -0,40 9,83 65,67 2,20 17,87 

PARDUBICKÝ -0,10 9,99 61,93 5,01 15,67 

VYSOČINA -1,40 8,90 56,87 5,03 15,53 

JIHOMORAVSKÝ 1,03 15,07 61,87 3,37 23,00 

OLOMOUCKÝ -0,97 10,18 56,37 2,73 21,73 

ZLÍNSKÝ -0,73 10,50 58,97 2,73 14,77 

MORAVSKOSLEZSKÝ -2,30 10,07 74,80 4,65 30,17 

Zdroj: ČSÚ (2014, 2015), vlastní zpracování 

Přepočet hodnot z tabulky 3 na standardizované jsou uvedeny v tabulce 4. 

Kraje jsou v této tabulce seřazeny dle pořadí na základě celkového součtu. 

Tabulka 10: Hodnocení sociálního prostředí českých krajů 

KRAJ MIG TER MĚS IŽP TRČ CELKEM 

PARDUBICKÝ 27 43 62 100 94 325 

STŘEDOČESKÝ 100 51 52 55 62 320 

HL. M. PRAHA 63 100 100 26 25 314 

VYSOČINA 14 38 57 100 95 304 

JIHOMORAVSKÝ 37 65 62 67 64 295 

PLZEŇSKÝ 55 44 67 58 70 295 

ZLÍNSKÝ 21 45 59 54 100 279 

ÚSTECKÝ 23 34 80 84 48 268 

JIHOČESKÝ 36 44 64 55 67 265 

MORAVSKOSLEZSKÝ 6 43 75 92 49 265 

KRÁLOVÉHRADECKÝ 24 42 66 44 83 258 

OLOMOUCKÝ 18 44 56 54 68 241 

LIBERECKÝ 33 42 78 30 52 234 

KARLOVARSKÝ 0 29 83 50 64 226 

Zdroj: vlastní zpracování 

Celkovému hodnocení sociálního prostředí nedominuje tentokrát Praha (ta je 

s 314 body až na třetím místě), ale Pardubický kraj (325 bodů) následovaný 

Středočeským krajem (320 bodů). Úroveň sociálního prostředí je opět nejnižší 
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v Karlovarském kraji (226 bodů) a velmi nízká úroveň sociálního prostředí 

byla zjištěna i v Libereckém kraji (234 bodů). Při hodnocení sociálního 

prostředí se dle vypočteného celorepublikového průměru a na základě 

metodiky uvedené v části 3 rozřadily kraje pouze do 3 skupin, a to 

podprůměrné, průměrné a nadprůměrné. To znamená, že žádný kraj 

nedisponuje vysoce nadprůměrným sociálním prostředím a žádný kraj nemá 

ani vysoce podprůměrné sociální prostředí. Podrobnější rozčlenění je patrné 

v obrázku 4. 

Obrázek 5: Sociální prostředí českých krajů 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

4.3 Vztah mezi inovačním potenciálem a sociálním prostředím 

Na základě provedených hodnocení inovačního potenciálu a sociálního 

prostředí českých krajů je možné zabývat se otázkou těsnosti vztahu mezi 

výsledky obou hodnocení na úrovni jednotlivých krajů. Výsledkem je zjištění 

hodnoty Pearsonova korelačního koeficientu, který dosahuje výše 0,355. 

Jedná se tedy o slabou korelační závislost mezi uvedenými proměnnými 

(i když se hodnota koeficientu blíží hranici mezi slabou a střední závislostí). 

Lze tedy konstatovat, že pro regiony je z hlediska hodnocení inovačního 

potenciálu úroveň sociálního prostředí méně určující, než tomu je v případě 

ekonomické výkonnosti (viz Žítek a Winklerová, 2017). V tomto smyslu 

představuje i menší bariéru pro zvyšování ekonomického potenciálu a tím 

také pro celkový rozvoj regionu. 
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Srovnání výsledků sociálního prostředí a inovačního potenciálu jednotlivých 

regionů České republiky poskytuje následující tabulka. 

Tabulka 11: Sociální prostředí a inovační potenciál českých krajů 

Kraj Inovační potenciál Sociální prostředí 

Hl. m. Praha vysoce nadprůměrný nadprůměrné 

Středočeský vysoce podprůměrný nadprůměrné 

Jihočeský podprůměrný průměrné 

Plzeňský průměrný průměrné 

Karlovarský vysoce podprůměrný podprůměrné 

Ústecký vysoce podprůměrný průměrné 

Liberecký průměrný podprůměrné 

Královéhradecký podprůměrný průměrné 

Pardubický průměrný nadprůměrné 

Vysočina vysoce podprůměrný průměrné 

Jihomoravský vysoce nadprůměrný průměrné 

Olomoucký průměrný podprůměrné 

Zlínský podprůměrný průměrné 

Moravskoslezský podprůměrný průměrné 

Zdroj: vlastní zpracování 

V kontextu východisek práce bylo očekáváno, že pokud je sociální prostředí 

na vyšší úrovni než inovační potenciál, má region předpoklady k růstu 

inovačního potenciálu. A naopak slabé sociální prostředí působí jako bariéra 

rozvoje inovačního potenciálu. Tyto vztahy se však na základě vypočtené 

míry korelace nepodařilo potvrdit, jelikož vzájemná závislost je dle 

Pearsonova korelačního koeficientu pouze slabá. V tomto smyslu je obtížné 

situaci v jednotlivých regionech jednoznačně interpretovat  

Sociální prostředí vykazuje značnou homogenitu, rozdíly mezi jednotlivými 

kraji nejsou příliš výrazné. Deset ze 14 krajů dosahuje v hodnocení sociálního 

prostředí stejnou nebo lepší pozici, než je tomu při hodnocení jejich 

inovačního potenciálu. 

5 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Inovační potenciál, který lze chápat jako předpoklad pro rozvoj znalostní 

ekonomiky vycházející z aktivit výzkumu a vývoje a transferu technologií, 

je v článku definován pomocí následujících pěti parametrů: pracoviště 

výzkumu a vývoje, výzkumní pracovníci, patenty, postgraduální vzdělání, 
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vysoké školy. Sociální prostředí, které je chápáno jako agregátní výsledek 

různorodých procesů a vlivů formujících základní podmínky sociálního 

rozvoje daného území, je charakterizováno také prostřednictvím pěti 

parametrů: migrace, vzdělanost obyvatelstva, městské obyvatelstvo, životní 

prostředí, trestná činnost.  

Článek hodnotil úroveň inovačního potenciálu a sociálního prostředí 

na příkladů krajů České republiky. Vztah mezi inovačním potenciálem 

a sociálním prostředím byl charakterizován pomocí Pearsonova korelačního 

koeficientu, který dosáhl hodnoty 0,355. To znamená, že mezi oběma 

proměnnými existuje slabá korelační závislost (i když se hodnota koeficientu 

blíží hranici mezi slabou a střední závislostí). Lze tedy konstatovat, 

že pro regiony je z hlediska hodnocení inovačního potenciálu úroveň 

sociálního prostředí méně určující, než například v případě ekonomické 

výkonnosti (Žítek a Winklerová, 2017). V tomto smyslu představuje i menší 

bariéru pro zvyšování inovačního potenciálu a tím také pro celkový rozvoj 

regionu. 

Článek rozšiřuje dosavadní úroveň poznání, a to především o komparaci 

inovačního potenciálu se sociálním prostředím, což jsou výsledky doposud 

jen okrajově diskutované v odborné literatuře. Tato komparace pomáhá 

s uvědoměním si toho, jaký je vztah mezi sociálním prostředím regionu a jeho 

inovačním potenciálem. Pro budoucí výzkum lze zvážit také opačný pohled, 

tedy zda a jak ovlivňuje inovační potenciál sociální prostředí. 
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