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AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 

V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

ACTIVE EMPLOYMENT POLICY IN THE SOUTH 

MORAVIAN REGION 

 

Lenka Brizgalová, Petra Závodská 

 

Abstrakt: Článek se zabývá vlivem aktivní politiky zaměstnanosti 

na nezaměstnanost v Jihomoravském kraji a vývojem počtů zařazovaných osob 

na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti ve sledovaném období  let 2006 – 

2016, účinnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti je vyhodnocována 

na základě počtů zařazovaných osob na jednotlivé nástroje. Součástí článku je 

vývoj finančních prostředků na státní politiku zaměstnanosti a prezentace 

získaných praktických poznatků z praxe od pracovníků Úřadů práce. 

Při zpracování práce byla použita metoda sběru dat, rešerše, metoda analýzy, 

komparace a následné dedukce při zpracování údajů o nástrojích aktivní 

politiky zaměstnanosti. Z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti byly nejčastěji 

využívaným nástrojem rekvalifikace a z nástrojů evropského sociálního fondu 

to byly veřejně prospěšné práce a společensky účelná pracovní místa. 

 

Klíčová slova: míra nezaměstnanosti, aktivní politika zaměstnanosti, 

rekvalifikace, veřejně prospěšné práce, společensky účelná pracovní místa. 

 

Abstract: The article focuses on the influence of the active employment policy 

on the unemployment rate in the South Moravian Region and on the number of 

persons included in the active employment policy instruments in the monitored 

period 2006-2016, the evaluation of effectiveness of the active employment 

policy instruments is based on the number of persons classified into each 

individual instrument. The article includes the development of financial 

resources for the state employment policy and the presentation of the obtained 

practical knowledge from the employees of the Labor offices’ practice. The 

methods of data collection, research, analysis, comparison and following 

deductions in the processing of data describing the active employment policy 

instruments were used for creation of this article. The most often used of active 
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employment policy tools has been the retraining, and community service and 

socially efficient jobs of instruments of European Social Fund. 

 

Keywords: unemployment rate, active employment policy, retraining, 

community service, socially efficient jobs. 

 

JEL klasifikace: E24. 

1 ÚVOD 

Stavebním kamenem aktivní politiky zaměstnanosti je zákon č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, který vymezuje její působnost a charakter. S rostoucí mírou 

nezaměstnanosti v předcházejících letech nabývala aktivní politika 

zaměstnanosti na významu a nejednalo se jen o soubor nástrojů pro boj 

s nezaměstnaností v rámci státu, ale o funkční prvek v rámci celoevropské 

politiky zaměstnanosti. Na efektivnosti aktivní politiky zaměstnanosti 

se nepodílí jen finance ze státního rozpočtu České republiky, ale také finance 

z Evropského sociálního fondu. 

Politika zaměstnanosti se zaměřuje na eliminaci ekonomických a sociálních 

důsledků nezaměstnanosti. Ekonomickými důsledky rozumíme např. pokles 

produkce nebo celkové zpomalení ekonomiky. Sociální důsledky jsou 

představovány např. snížením životní úrovně, negativním vlivem na rodinu 

či zhoršení psychického a fyzického zdraví. (Winkler, Wildmannová, 1999) 

Politika zaměstnanosti zahrnuje pasivní politiku zaměstnanosti (PPZ), aktivní 

politiku zaměstnanosti (APZ) a hospodářsko-politická doporučení jako nástroje 

k ovlivnění vývoje na trhu práce. (Němec, 2002) 

Definicí APZ rozumíme soubor opatření vedoucí k dosažení maximální možné 

zaměstnanosti, jejíž fungování zastřešuje Ministerstvo práce a sociálních věcí 

(MPSV) s Úřady práce (ÚP). Veškeré aktivity APZ jsou financovány 

ze státního rozpočtu a hospodaření se řídí zvláštním právním předpisem. 

(Zákon č. 435/2004 Sb.) 

Cílovou skupinou, na kterou APZ působí, jsou především lidi s nedostatečnou 

nebo nevhodnou kvalifikací, osoby se zdravotními nebo jinými handicapy aj. 

Pro tyto lidi totiž prostředky PPS ve formě dávek nepomáhají řešit jejich 

situaci. (Winkler, Wildmannová, 1999) 
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Mezi nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, kterými je v České republice 

aktivní politika zaměstnanosti realizována, patří rekvalifikace, investiční 

pobídky, veřejně prospěšné práce VPP), společensky účelná pracovní místa 

(SÚPM), překlenovací příspěvek, příspěvek v době částečné nezaměstnanosti, 

příspěvek na zapracování a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský 

program. 

Výše uvedené nástroje jsou doplňovány odborným poradenstvím, dalšími 

doplňkovými nástroji, cílenými programy řešení zaměstnanosti, podporou 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením a nedílnou součástí je 

samozřejmě samotné zprostředkování zaměstnání. Opakované ověřování 

účinnosti nástrojů APZ je na denním pořádku, což umožňuje vznikat novým 

nástrojům APZ. 

2 METODIKA A CÍLE 

Článek je strukturován následovně. Úvodní část je věnována stručnému 

seznámení s politikou zaměstnanosti, pojmem aktivní politika zaměstnanosti 

a vymezením hlavních nástrojů této politiky. Třetí část seznamuje čtenáře 

s vývojem finančních prostředků na státní politiku zaměstnanosti v letech 

2006-2016, a to na aktivní politiku zaměstnanosti a pasivní politiku 

zaměstnanosti, kterou se článek dále nezabývá. Čtvrtá část objasňuje 

problematiku aktivní politiky zaměstnanosti v České republice, která je 

rámcem pro poslední část článku. Obrázek zobrazuje vývoj počtu zařazených 

osob na jednotlivých nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti. Jelikož cílem 

APZ je umísťovat lidi do pracovního procesu, tak úspěšnost tohoto nástroje je 

znázorněna porovnáním počtu úspěšně zařazených lidí do práce spolu 

s vývojem míry nezaměstnanosti. V poslední, stěžejní části je zobrazen vývoj 

zařazovaných osob na jednotlivé nástroje aktivní politiky zaměstnanosti 

ve sledovaném období v Jihomoravském kraji, včetně představení 

nejvýznamnějších ukončených a realizovaných regionálních individuálních 

projektů.  

Při zpracování článku byla použita metoda sběru dat, rešerše, metoda analýzy, 

komparace a následné dedukce při zpracování údajů o finančních prostředcích 

vynakládaných na pasivní nástroje politiky zaměstnanosti, ale především 

na nástroje aktivní politiky zaměstnanosti. Metoda sběru číselných dat a jejich 

následné analýzy a komparace je použita ve třetí a čtvrté části článku. Praktické 

informace o nástrojích APZ, či konkrétně o projektech byly získány 

z rozhovorů s pracovníky ÚP v Jihomoravském kraji, kteří pracují na různých 
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pozicích. Stěžejními oblastmi rozhovorů byly specifika trhu práce 

v Jihomoravském kraji, nejužívanější nástroje, praktické zkušenosti a jejich 

hodnocení funkčnosti užívaných regionálních individuálních projektů.  

3 VÝVOJ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA STÁTNÍ 

POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI 

Od roku 2008 pozorujeme snižování výdajů na APZ, oproti ostatním zemím 

EU. Tento jev je zcela v rozporu s teorií APZ, která má mít proticyklický 

charakter, tedy v případě růstu nezaměstnanosti, má docházet i k růstu 

finančních prostředků v rámci APZ společně s růstem pracovníků. Snižování 

finančních prostředků vygradovalo v roce 2012. Jediné zvyšování finančních 

prostředků, které bylo realizováno, bylo totiž jen na straně PPZ. Vše jen 

dokresluje fakt, že od doby krize se na celkové sumě pro APZ podílel Evropský 

sociální fond (ESF) z více než 50% části. Dá se tedy říci, že dosavadní vlády 

preferovaly spíše čerpání z fondů, před vlastním uvolňováním prostředků 

na politiku zaměstnanosti. (www.socialniprace.cz) 

Zlepšení situace nastává až v roce 2012 a graduje v roce 2015, kde se finanční 

prostředky na APZ konečně dostávají nad PPZ, znamená to historicky 

rekordních 9 668 796 000,- Kč. Jedním z důvodů tohoto navýšení je spuštění 

nových pěti nástrojů APZ. 

V roce 2016 pozorujeme opětovný pokles finančních prostředků na APZ, 

což potvrzuje i počet nově vytvořených pracovních míst, který je o 44,9 % nižší 

než v roce 2015. Z celkového počtu 49 183 pracovních míst, bylo 27 208 

vytvořeno v rámci SÚPM a 21 137 ve VPP. Míra nezaměstnanosti se snižovala, 

což potvrzuje úspěšnost zařazování uchazečů do zaměstnání. (Statistická 

ročenka, 2016) 

http://www.socialni/
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Obrázek 1: Vývoj finančních prostředků na státní politiku zaměstnanosti v 

letech 2006-2016 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování podle Výdaje na SPZ souhrnný přehled 1993-2016. Integrovaný 

portál MPSV [online]. 2017 [cit. 2017-11-26]. Dostupné z: 

˂https://portal.mpsv.cz/sz/stat/vydaje˃. 

4 AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ 

REPUBLICE 

Vzhledem k tomu, že PPZ je nejčastěji hodnocena z pohledu počtu finančních 

prostředků, nebo jednotlivých dávek poskytnutých jednotlivým žadatelům, je 

třeba zvolit, jaký hodnotící ukazatel pro nás bude směrodatný v APZ. Cílem 

APZ je umísťovat lidi do pracovního procesu. Budeme porovnávat počty 

úspěšně zařazených lidí do práce spolu s vývojem míry nezaměstnanosti. 

Jednotlivé nástroje APZ jsou pro naše účely sloučeny do logických celků. 

Struktura jednotlivých nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti je následující: 

Veřejně prospěšné práce (VPP), Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) - 

zřízená, vyhrazená a samostatně výdělečná činnost (SVČ), Rekvalifikace – 

zabezpečované a zvolené, Chráněné pracovní dílny zřízené (CHPD – zřízené), 

Chráněná pracovní místa (CHPM) – zřízená a vymezená, Chráněná pracovní 

místa – SVČ osob se zdravotním postižením (CHPM – SVČ OZP), Příspěvek 

na provoz CHPD, CHPM a CHPM - SVČ OZP (Příspěvek na provoz), 

Příspěvky – při přechodu na nový podnikatelský program (NPP), na dopravu, 

překlenovací, na zapracování a na podporu regionální mobility. 

Mezi cílené programy jsou zařazeny: Projekty ESF: - Operační program lidské 

zdroje a zaměstnanosti (OP LZZ) VPP a SÚPM, Cílené programy regionální 

individuální projekty (CP RIP), Mentor a Praxe pro mladé do 30 let., 

Aktivizační pracovní příležitost (APP) 
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Na obrázku 2 je zobrazeno pět sloučených oblastí a jejich poměrné zastoupení 

v celkovém počtu zařazených lidí v jednotlivých letech, kde lze jasně vidět, 

že nejčastěji využívaným nástrojem v ČR jsou rekvalifikace. 

Obrázek 2: Vývoj počtů zařazených osob na nástrojích APZ v letech 2006-2016 

v ČR 

  

Zdroj: Vlastní zpracování podle Statistických ročenek trhu práce v ČR 2006-2016.  

Nástup programů v rámci ESF registrujeme od roku 2009, avšak nesmíme 

se nechat zmást jejich grafickou absencí v letech 2015 a 2016. Jednotlivé 

politiky programů ESF byly sladěny s národními politikami, a proto nejsou 

evidovány v samostatné kategorii, ale jsou sloučeny dle jejich typu s národními 

VPP a SÚPM. 

Od roku 2009 až do konce sledovaného období není ani jednou realizován 

příspěvek na dopravu a v roce 2011 jsou ukončeny cílené programy z důvodu 

nastupujících programů ESF a dále OP RLZ a Jednotného programového 

dokumentu pro cíl 3 kvůli končícímu programovému období 2004-2006. 

Rok 2012 je plným novinek a začíná poklesem umístěných lidí do práce. 

Nejčastěji je tento jev přisuzován za vinu končícímu programovému období 

2007-2013, avšak důvodů je hned několik. Vyčerpané peníze, demotivace 

pracovníků zařazovat účastníky do programů, které se chýlí ke konci, případně 

již prokázaná neefektivnost konkrétního projektu v průběhu programového 

období. 

7,1

5,3
4,4

6,7
7,3

6,7 7,0 7,0
6,1

5,0
4,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

[v
 %

]

[P
o

č
e
t 

o
so

b
]

[Sledované období]

ESF + Cílené programy CHPD + CHPM + APP + Příspěvky

Rekvalifikace SÚPM

VPP Míra nezaměstnanosti



ACTA STING 

12 

V daném roce dochází ke zrušení CHPD - zřízených a zároveň vytvoření 

kategorie CHPM - vymezených, která však nepředstavuje nově vytvořená 

místa. Důvodem je pouze možnost získat finanční příspěvek 

od ÚP pro ty zaměstnavatele, kteří zaměstnávají OZP v rámci CHPM. 

Poslední novinkou v roce 2012 je kategorie rekvalifikace zvolené, protože 

nabídka rekvalifikací zabezpečovaných již nestačila potřebám trhu práce. 

(Statistická ročenka, 2012) 

Pouze v roce 2014 registrujeme využití APP, která byla vytlačena posledním 

programovým obdobím 2014-2020. Oba druhy rekvalifikací jsou již 

podporovány financemi z ESF a v rámci ESF RIP (regionální individuální 

projekty) má významný vliv odborná praxe pro mladé do 30 let. (Operační 

program, 2015) 

Od roku 2015 došlo ke splynutí ESF s VPP a SÚPM, přičemž odbornou praxi 

pro mladé do 30 let nyní evidujeme právě pod SÚPM. Tento jev byl velmi 

očekávaný, protože národní programy APZ v ČR si dlouhodobě spíše 

konkurovaly s programy ESF. Lepší sladění programů tedy ulehčilo 

ČR ve financování rekvalifikací, VPP, nebo jen pouhého poradenství. V rámci 

SÚPM navíc končí realizace míst zřízených. 

V závěru roku 2016, konkrétně od prosince, vzniká příspěvek na regionální 

mobilitu, který má nahrazovat dlouhodobě nerealizovaný příspěvek 

na dopravu. 

5 VÝSLEDKY - AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 

V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 

V následující části je uveden vývoj zařazovaných osob na nástroje aktivní 

politiky zaměstnanosti ve sledovaném období v Jihomoravském kraji, včetně 

představení nejvýznamnějších ukončených a realizovaných regionálních 

individuálních projektů. 

5.1 Aktivní politika zaměstnanosti a míra nezaměstnanosti 

Míra nezaměstnanosti se v Jihomoravském kraji pohybovala po celou dobu 

sledovaného období kolem hodnot celorepublikového průměru. Počty 

zařazených osob byly dlouhodobě nadprůměrné, což znamená, že po kraji 

Moravskoslezském a Ústeckém, je Jihomoravský třetím nejvíce aktivním 

krajem, avšak s výrazně nižší mírou nezaměstnanosti. Celková množství 

zařazených osob lze vidět na obrázku 3. 
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Obrázek 3: Vývoj počtů zařazených osob v rámci APZ v letech 2006-2016 

v Jihomoravském kraji 

 

Zdroj: *citace ročenky 2006-2016 a trh práce - časové řady 1993-2016 

Nejvyšší počet umístěných osob vykazoval kraj v roce 2010, kdy umístil 

15 835 osob na nástroje APZ, což bylo 12,5 % z celorepublikového objemu 

umístěných osob v daném roce. Nejnižší počet zaznamenal kraj v roce 2016, 

celkem 8 811 osob, které představovaly 10,5 % podíl na celkovém objemu osob 

v ČR.  

5.2 Rekvalifikace, SÚPM a VPP  

Z obrázku 4 je patrné, že rekvalifikace byly nejčastěji využívaným nástrojem 

v kraji. V rámci okresů však byly zaznamenány zajímavé výsledky i u ostatních 

dvou nástrojů. V roce 2010 bylo rekvalifikováno nejvíce osob, celkem 8 328 

a nejméně v roce 2012, jen 1 982 osob. 
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Obrázek 4: Vývoj počtů zařazených osob v rámci rekvalifikací, SÚPM a VPP         

v letech 2006-2016 v Jihomoravském kraji 

 

Zdroj: *citace ročenky 2006-2016 a trh práce - časové řady 1993-2016 

V roce 2006 zařadil okres Znojmo na VPP 36,1 % osob a byl tak druhým 

nejúspěšnějším v ČR. Ve stejném roce se umístil na druhém místě i okres 

Blansko v rámci SÚPM, který zařadil 38,3 % osob. 

Okres Vyškov se v roce 2007 zařadil na třetí místo se svými 23,5 % osob 

na SÚPM. Ve stejné oblasti byl v roce 2009 na druhém místě i Hodonín 

s 15,1 % zařazených osob.   

V rámci SÚPM se v roce 2012 umístil na druhém místě okres Brno-město 

se 42,2 % zařazených osob. 

Rok 2014 byl významný pro druhý nejlepší okres Znojmo v oblasti 

VPP vč. VPP financovaných z ESF, kam bylo zařazeno celkem 35,0 % osob 

v daném okrese. 

5.3  ESF, CHPD, CHPM, APP a příspěvky  

První, co je třeba zmínit je příspěvek na dopravu. V letech 2006-2008 byl tento 

příspěvek poskytnut celkem 722 osobám, což bylo nejvíce z celé ČR. 

V programech ESF bylo evidováno nejvíce osob v roce 2009, celkem 5 509. 

Významný byl pro kraj i rok 2012, ve kterém bylo registrováno nejvíce osob 

na CHPM – vymezených, celkem 4 790. Celkový vývoj jednotlivých balíků 

nástrojů představuje následující obrázek 5.  
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Obrázek 5: Vývoj počtů zařazených osob v rámci programů ESF, CHPD, CHPM, 

APP a příspěvky v letech 2006-2016 v Jihomoravském kraji 

 

Zdroj: *citace ročenky 2006-2016 a trh práce - časové řady 1993-2016 

Z lokálního pohledu, budeme nejčastěji hovořit o příspěvku na provoz. V roce 

2006 vykazoval okres Brno-město druhý nejlepší výsledek, a to 40,8 % osob 

a znovu v roce 2008 33,3 %, což byl třetí nejlepší výsledek v ČR. V témže roce 

ještě obsadilo Znojmo první místo v oblasti ESF VPP a třetí místo v ESF 

SÚPM. 

Rok 2009 a 2010 opět patřil okresu Brno-město v oblasti příspěvků na provoz. 

Nejdříve se jednalo o druhý nejlepší výsledek v ČR dosahující 33,6 % osob 

a poté 27,5 % osob, což byl následně výsledek nejlepší. 

Poslední oblastí, kde vynikl některý z okresů Jihomoravského kraje, jsou 

CHPM - vymezená a opět tu bude řeč jen o okresu Brno-město, který obsadil 

v roce 2012 první místo s 2 591 zařazenými osobami a v roce 2016 místo druhé 

se 423 osobami. 

5.4 Operační programy ESF  

Nejčastěji využívané nástroje pod hlavičkou ESF byly VPP a SÚPM. Rozdělení 

jednotlivých oblastí ESF je znázorněno na obrázku 6. 
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Obrázek 6: Vývoj počtů zařazených osob v jednotlivých operačních programech 

ESF v letech 2006-2007 v Jihomoravském kraji 

 

Zdroj: *citace ročenky 2006-2016 a trh práce - časové řady 1993-2016 

Výchozím rokem je rok 2008, ve kterém našlo uplatnění celkem 4 673 osob. 

Pokud se podíváme na úspěšnost okresů, hovoříme o Znojmu, které dosáhlo 

nejlepšího výsledku ve VPP a zároveň v SÚPM obsadilo třetí místo. 

V roce 2010 se představilo opět Znojmo, které tentokrát obsadilo první místo 

jak ve VPP se 37,8 %, tak v SÚPM s 18,8 % zařazených osob v daném okrese. 

V následujících letech došlo k výraznému poklesu umístěných osob, který byl 

podmíněn končícím programovým obdobím a opětovnému nárůstu od roku 

2013. V roce 2016 bylo registrováno v rámci ESF RIP pouze 18 případů 

nástroje Mentor. 

5.5 Ukončené a realizované projekty ESF  

Zde jsou uvedeny nejvýznamnější ukončené regionální individuální projekty: 

 Vzdělávejte se pro růst v JmKi I a II - s rozpočty 73 840 320,- Kč a 109 

316 172,- Kč. 

 Odborné praxe pro mladé do 30 let v JmK - s rozpočtem 

178 928 488,- Kč 

 Praxí k perspektivní kariéře - s rozpočtem 46 018 240,- Kč 

 Šance pro Vás v JmK - s rozpočtem 44 827 200,- Kč 

 Příležitost pro mladé do 30 let - s rozpočtem 42 386 440,- Kč 

 Vzdělání - praxe - zaměstnání - s rozpočtem 42 321 800,- Kč  
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Realizované regionální individuální projekty: 

 Záruky pro mladé v JmK - s rozpočtem 147 684 004,- Kč 

 50 PLUS v JmK - s rozpočtem 111 510 637,- Kč 

 Život bez bariér v JmK -  s rozpočtem 41 943 000,- Kč 

 Šance pro rodiče v JmK - s rozpočtem 35 562 000,- Kč  

6 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Praktické informace o nástrojích APZ, či konkrétně o projektech byly získány 

z rozhovorů s pracovníky ÚP v Jihomoravském kraji, kteří pracují na různých 

pozicích. 

Jihomoravský kraj dlouhodobě umísťuje vysoké počty osob do zaměstnání 

a zároveň nevykazuje příliš vysokou mírou nezaměstnanosti. Pracovníci Úřadu 

práce (ÚP) uvádí, že na jednotlivé nástroje APZ nemusí uchazeče o zaměstnání 

složitě shánět, naopak si mezi nimi vybírají ty nejvhodnější. 

V roce 2016 byl největší zájem o pomocné a nekvalifikované pracovníky 

na převážně manuální práce. Dlouhodobě žádané jsou obecně technické 

profese ve strojírenství, jako např. obráběči kovů, svářeči a řezači plamenem, 

seřizovači a obsluha CNC. Stejně jako v jiných krajích je zájem i o řidiče 

nákladních automobilů. Trvalá nabídka pracovních míst je i pro specialisty 

v oblasti IT technologií, což jsou nejčastěji programátoři, vývojáři softwaru 

apod. 

U VPP uvádí pracovníci ÚP, že obce často žádají o poskytnutí těch osob, které 

již dané VPP vykonávaly a osvědčily se. Snahou pracovníků ÚP je však 

poskytnout tyto služby co nejširšímu spektru uchazečů o zaměstnání. Pokud 

tedy nedojde k nalezení takového kandidáta, většinou je obcím vyhověno 

s jejich žádostí, což často chválí jak samotné obce, tak i uchazeči o zaměstnání. 

Nejčastějším typem zabezpečovaných rekvalifikací byly v roce 2016 kurzy 

účetnictví, svařování, strojírenství a počítačových dovedností. Mezi 

rekvalifikacemi zvolenými jsou nejčastěji realizovány kurzy řidičských 

oprávnění a počítačové kurzy. 

U projektů Evropského sociálního fondu (ESF) pracovníci ÚP neuvádí žádné 

významné problémy spojené třeba se získáváním vhodných kandidátů. 

V okrese Brno-venkov jen došlo u projektu Život bez bariér na začátku jeho 
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období k potížím u zrakově postižené osoby s vysokoškolským vzděláním. 

Projekt je sice zaměřen na handicapované osoby, avšak rekvalifikační střediska 

nebyla dostatečně vybavena na tento druh postižení a nebyl k dispozici 

ani pracovník s potřebnými zkušenostmi. Na základě toho došlo k posílení 

zázemí pro smyslově postižené osoby. 
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DIVERZIFIKACE EXPORTU V NIGÉRII 

EXPORT DIVERSIFICATION IN NIGERIA 

 

My Hanh Nguyen, Jiří Sejkora 

 

Abstrakt: Tato stať se zabývá vývojem komoditní struktury exportu v Nigérii. 

Ta navzdory svému přírodnímu bohatství dosud nedokázala výnosy z něj 

plynoucí transformovat v dlouhodobý růst a rozvoj. Z analýzy komoditní 

struktury vývozu od roku 1995 vyplývá, že i přes formální prohlášení o 

záměrech diverzifikovat export podíl ropy na celkových vývozech nemá 

jednoznačnou tendenci klesat. Ve zkoumaném období bylo zaznamenáno 

nepatrné zlepšení v podobě zvýšení podílu sekcí SITC 6 a 7. Toto zlepšení je 

však stále vzhledem k hodnotám vyvážené ropy, která dlouhodobě představuje 

v průměru více než 90 % nigerijského exportu, relativně zanedbatelné. Příčiny 

tohoto stavu lze nalézt v mnoha faktorech, mezi něž můžeme zařadit špatný stav 

infrastruktury, nedostatečnou kvalifikaci lidských kapacit, i problémy 

s governance. 

 

Klíčová slova: diverzifikace exportu, Nigérie, SITC, vývoz ropy. 

 

Abstract: The paper examines the development of commodity structure of 

exports in Nigeria, which, despite the amount of natural resources, has not been 

able to transform these revenues into long-term and sustainable growth. Our 

analysis of Nigerian commodity structure of exports from 1995 up to now has 

shown that despite formal statements on the intentions to diversify the exports, 

the share of crude oil on the total amount of export does not imply any 

unambiguous downward trend. During the examined period, there has been a 

slight improvement in the form of an increase in the shares of sections SITC 6 

and 7. However, such improvement cannot be viewed as very significant, given 

the average value of crude oil exports, which in the long term exceeds 90% of 

Nigerian exports. There are several causes of such development, including 

poor infrastructure, insufficient qualification of human capacities or bad 

governance.  
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1 ÚVOD 

Nigérie je v současné době společně s Angolou jedním z nejvýznamnějších 

producentů ropy na africkém kontinentu. Objev ropných ložisek v kombinaci 

s příznivým stupněm zalidnění a následné ropné příjmy naznačovaly slibný 

hospodářský vývoj po vymanění z kolonialismu. Nejvýznamnější ložiska ropy 

se přitom nachází v Guinejském zálivu a deltě řeky Nigeru, kde probíhá 

pozemní těžba (Záhořík 2010, str. 117).  

S odstupem však začalo být zřejmé, že nerostné bohatství samo o sobě není 

dostačujícím předpokladem pro udržitelný ekonomický růst a rozvoj. Přírodní 

zdroje byly naopak identifikovány jako jedna z možných příčin stagnace 

zejména v tom smyslu, že příjmy pocházející pouze z jednoho zdroje mohou 

být příliš nestabilní, což má nepříznivý vliv na celou ekonomiku. 

Po předchozích zkušenostech proto začal být obecně kladen větší důraz 

na strategii diverzifikace exportu, ačkoliv jednotlivé země vykazují značně 

odlišný stupeň úspěchu při její implementaci do praktické hospodářské 

politiky. Většina zemí však má snahu prosazovat strukturální změny, jejímž 

nástrojem může být právě diverzifikace, a odklon od exportu primárních 

surovin k produktům zpracovatelského průmyslu náročnějších na pracovní sílu. 

To vše se může projevit v různých stránkách makroekonomického vývoje 

daného státu, neboť diverzifikace exportu je úzce napojena na mnoho 

ekonomických subjektů. V tomto důsledku také ovlivňuje celou ekonomickou 

strukturu. 

Cílem této statě je zhodnotit trendy ve vývoji struktury exportu v Nigerijské 

federativní republice (Nigérii) od roku 1995. Předmětem je především analýza 

změn ve sledovaném období a následně odhad perspektivních odvětví 

nigerijského exportu z hlediska diverzifikace, kterou považujeme za klíčový 

aspekt obchodně politické strategie. V první kapitole budou popsána 

východiska zahrnující vysvětlení úvodních pojmů a významu diverzifikace 

exportu v ekonomice. Zmíněny budou rovněž negativní důsledky příliš 

homogenní struktury vývozu, teoretická argumentace ve prospěch účelnosti 

prosazování diverzifikace a některé překážky její úspěšné implementace. 

Pro tuto část využijeme metodu deskripce, v rámci níž poukážeme na teoretické 

zdůvodnění, proč je důležité se touto problematikou zabývat.  V další kapitole 
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pro naplnění vymezeného cíle provedeme analýzu exportního portfolia Nigérie 

od roku 1995 až 2016. Průběžný vývoj v čase je systematicky analyzován 

na základě dat rozčleněných dle kategorizace SITC, Rev. 4. Zdrojem analýzy 

jsou data publikovaná UNCTAD, jež jsou ve své původní podobě uváděna 

v amerických dolarech. Vycházíme přitom ze statistiky zbožové struktury 

mezinárodního obchodu Nigérie, konkrétně exportu podle skupin zboží v USD, 

se všemi vývozními partnery. V další části analýzy využijeme indexu 

diverzifikace a indexu koncentrace, a provádíme odhad položek nigerijského 

portfolia nejvýznamnějších pro vývoz ve zkoumaném časovém období. 

V závěru deduktivní metodou zhodnotíme dosavadní úspěšnost diverzifikace 

exportu.  

Přestože obecně platí, že u statistických dat z rozvojových zemí je třeba mít 

na paměti jejich spíše orientační charakter, v případě dat týkajících 

se mezinárodního obchodu, na nějž se tato stať zaměřuje, je lze považovat 

za poměrně spolehlivá, což je dáno relativně dobrou evidencí obchodu 

se zahraničím. Uvedené názvy podpoložek dle klasifikace SITC jsou 

ponechány v anglickém jazyce pro jednodušší orientaci v nomenklatuře.  

2 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 

Tato kapitola přiblíží význam diverzifikace exportu v ekonomice jako klíčové 

strategie ke snížení závislosti na přírodních zdrojích, která by měla vést k lépe 

udržitelnému hospodářskému růstu. Následně budou popsány možnosti členění 

mezinárodního obchodu se zbožím podle standardů vybrané mezinárodní 

organizace (OSN). 

2.1 Význam diverzifikace exportu v ekonomice 

Strategie diverzifikace exportu je po zkušenostech z historie doporučována 

zemím, jejichž ekonomika je neúnosně závislá na exportu pouze úzké skupiny 

surovin. Pod diverzifikací exportu přitom rozumíme změnu ve složení 

existujícího exportního portfolia, či rozpínání produkce skrze více sektorů 

ekonomiky (Samen 2010, str. 4). Může tím být míněno i rozšíření vývozních 

oblastí neboli změny teritoriální struktury vývozu, nicméně tato stať se bude 

zaměřovat na komoditní strukturu. Exportními komoditami, na kterých jsou 

země obvykle závislé, přitom nemusí být pouze nerostné suroviny, 

ale např. i produkty zemědělství. Struktura vývozu je přitom přímo závislá 

na samotné struktuře ekonomiky.  
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Diverzifikaci lze rozčlenit na několik druhů. Pod horizontální rozumíme 

diverzifikaci uvnitř primárního, sekundárního nebo terciárního sektoru. 

Do určitého portfolia exportních výrobků v rámci jednoho sektoru jsou v tomto 

případě přidávány další položky. Vertikální diverzifikace představuje přesun 

z jednoho sektoru do druhého, čehož by mělo být dosaženo zpracováním 

surového materiálu a zvýšením přidané hodnoty. Tím by měla být zvýšena 

stabilita ekonomiky, jelikož zpracované výrobky jsou obvykle odolnější vůči 

cenovým výkyvům. Při diagonální diverzifikaci dochází k přesunu dovezeného 

„inputu“ do sekundárního a terciárního sektoru. Úspěšnost diverzifikace je 

ovšem závislá na mnoha předpokladech, mezi něž lze řadit např. technologie 

či kapitálové investice. Kombinace horizontální a vertikální diverzifikace, 

které jsou uváděny jako podmínka dlouhodobě udržitelného růstu taženého 

vývozem, je možné dosáhnout přidáním nových exportních položek 

nebo změnou vzájemného podílu (Ibid.). 

V další řadě je vhodné uvést některé teoretické modely, jež podporují legitimitu 

diverzifikace exportu jako vhodné strategie k dosažení stabilního růstu. Mezi 

ně patří Markowitzova teorie portfolia (1991), která se diverzifikací zabývá 

převážně na mikroekonomické úrovni. Snížení nejistoty je v tomto modelu 

vnímáno jako hlavní důvod pro diverzifikaci portfolia z pohledu investorů. 

Love (1979) a Strobl (2009) však Markowitzův model rozšiřují o diverzifikaci 

exportu v prostředí rozvojových zemí. S použitím přístupu teorie portfolia 

se zabývají závislostí mezi fluktuacemi cen a diverzifikací exportu a jejich 

vlivem na příjmy z vývozu. Diverzifikace je přitom pokládána za stabilizující 

strategii pouze do určitého bodu, neboť při dosažení příliš vysokého stupně 

diverzifikace mohou náklady převýšit možné výhody z větší stability. 

Upozorňují totiž na to, že při diverzifikaci dochází k obětování některých 

přínosů plynoucích ze specializace a komparativních výhod. Volba vývozní 

politiky je tak vždy kompromisem mezi rizikem a výnosy z exportních aktivit, 

přičemž výše výnosu závisí mj. na míře averze k riziku. Z porovnání dat mezi 

zeměmi však autoři přiznávají nezanedbatelné zvýšení výnosů při posunu 

k optimálnější struktuře exportu.  

Studie Hausmanna a Rodrika (2002) se rovněž zabývá diverzifikací exportu, 

ovšem ve vztahu k příjmu na hlavu. Autoři zdůrazňují roli podnikatelů 

v investičních rozhodnutích a hledání příležitostí. Ačkoliv je jejich pozice 

zpočátku obtížná, jelikož nejistota na novém trhu je vysoká, sociální návratnost 

jejich aktivit (v angl. originále social rentability) je pro zbytek soukromého 

sektoru nezanedbatelná. Stát by v tomto ohledu měl hrát význačnou roli, neboť 

by podporou podnikatelů na úkor méně produktivních sektorů měl 
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zprostředkovaně povzbudit změny ve struktuře ekonomiky a hospodářský růst 

(Ibid., str. 17). 

Vlády při diverzifikaci obvykle cíleně směřují ke zpracovaným výrobkům, 

které by, jak bylo zmíněno výše, měly přinést stabilnější příjmy. Na příkladu 

Číny či Indie lze právě tento příklad významu exportních příležitostí 

demonstrovat, alespoň co se týče výrobků zpracovatelského průmyslu 

či služeb. Vývoz zaměřený převážně na produkty zemědělství nebo na nerostné 

suroviny přitom odráží i samotnou ekonomickou strukturu země, včetně 

sektorového rozložení pracovního trhu (ačkoliv jej ve všech případech neodráží 

zcela důsledně). Na rozdíl od primárních komodit je však sektor 

zpracovatelského průmyslu spíše pracovně náročný, čímž je pozitivně 

ovlivněna zaměstnanost. Přínosem diverzifikace je pak vedle snížení nestability 

příjmů z exportu i zvýšení přidané hodnoty, což by mělo přispět ke zlepšení 

výkonu ekonomiky. Zároveň přináší spill over efekty ve formě 

technologických změn, které jsou při homogenní struktuře exportu (zejména 

při té s nízkou přidanou hodnotou) spíše limitované. Mezi další podobné efekty 

lze řadit inovace a technologický transfer (přestože ten má různou míru úspěchu 

v závislosti na schopnosti adaptability jednotlivých zemí) v případě 

rozvojových zemí, které jsou současně spill over efekty mezinárodního 

obchodu a otevření ekonomiky. Diverzifikace s sebou tedy nutně nese 

i strukturální změny v ekonomice, neboť obnáší realokaci zdrojů. 

Acemoglu a Zilliboti (1997) také zdůrazňují, že více příležitostí 

pro diverzifikaci exportu umožňuje přesun zdrojů do jednotlivých sektorů 

takovým způsobem, který umožní maximalizaci jejich produktivity. Základní 

předpoklady přitom tvoří to, že chudé ekonomiky trpí nedostatkem kapitálu, 

v jehož důsledku investují do takových aktiv, které jsou sice méně riskantní, 

ale také méně produktivní. Protože v počátečních fázích ekonomického vývoje 

existuje méně příležitostí pro diverzifikaci, riziko je rozložené pouze na několik 

ekonomických subjektů. V důsledku omezených možností rozprostřít riziko 

tak dochází ke zpomalení růstového procesu.  

Z předchozích odstavců vyplývá, že negativa příliš homogenní struktury 

vývozu v zásadě tkví ve zranitelnosti ekonomiky vůči externím šokům (mimo 

jiné), a to především v podobě volatilních cen komodit v důsledku nestabilní 

poptávky na světových trzích, na nichž jsou exportní sektory závislé. Volatilita 

cen může v krátkém časovém období významně snížit příjmy z exportu 

a zhoršit tak směnné relace, čímž způsobuje větší náchylnost ke krizím. Tento 

efekt patří mezi nepříznivé vlivy přírodních zdrojů na ekonomiky surovinově 
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bohatých zemích, jimiž se blíže zabýval Richard Auty (1993) ve svém konceptu 

prokletí přírodních zdrojů. V takovém případě mají ostatní sektory soustředící 

se na export zboží tendenci zaostávat, neboť jsou v porovnání s expandujícím 

sektorem méně výnosné. Ústup ostatních vývozních sektorů však může 

ekonomiku poškodit, jestliže by za jiných podmínek měly potenciál k růstu.  

Vedle ekonomických rizik lze rozlišit i rizika politická, jež se pojí se závislostí 

na omezené skupině výnosných komodit (Collier 2009). Projevují se v rizicích 

špatného vládnutí; především při propojení politických a ekonomických otázek, 

kdy ekonomické zájmy úzké skupiny vstupují do formulace institucionálního 

rámce takovým způsobem, který je pro většinu společnosti a potažmo pro 

udržitelný hospodářský růst nevhodný či škodlivý. Špatné vládnutí se přitom 

neomezuje výhradně na autoritářské režimy, neboť se objevuje 

i v demokratických zemích. V obou případech jej však lze charakterizovat 

nízkou transparentností, omezenou občanskou participací a klientelismem. 

Z konceptu „surovinového prokletí“ je zřejmé, že přírodní zdroje mohou 

představovat současně příležitost i potenciální překážku ekonomického růstu. 

Zároveň jsou však jedním ze stěžejních bodů argumentace podporujících 

účelnost diverzifikace exportu pro ekonomiku.  

Při formulaci politik směřujících k diverzifikaci exportu je nutné brát v potaz 

širokou škálu faktorů, které ovlivňují chování ekonomických subjektů. V první 

řadě je vhodné zajistit prostředí podporující exportní příležitosti. 

Na makroekonomické úrovni tím máme na mysli především cla, tarifní 

a netarifní opatření k podpoře vývozu, výhodný směnný kurz a další. Zásadní 

je tedy obchodní politika státu, což zahrnuje i členství v mezinárodních 

organizacích či regionálních integracích. Na úrovni státu lze vývoz podpořit 

vhodným institucionálním zázemím, které může zahrnovat poskytování 

financování exportu pomocí vývozních úvěrů, pojištění vývozních pohledávek, 

investiční pobídky či dostatečnou informační podporu (Štěrbová 2013). Dále 

se jedná o dostatečnou infrastrukturu a omezení administrativních bariér včetně 

podpory podnikání. 

Podprůměrná kvalita či absence výše zmíněných faktorů ve většině 

rozvojových zemích však oslabuje konkurenceschopnost vývozců a omezuje 

schopnost využít exportních příležitostí. Za účelem zamezení negativním 

důsledkům slabého institucionálního rámce se vláda může zaměřit 

na tzv. vývozní zóny (export processing zones, EPZs) či speciální ekonomické 

zóny (special economic zones, SEZs). SEZs jsou přitom definovány jako širší 

pojem ve vztahu k EPZs, jelikož SEZs mohou kromě zpracovatelských výrobků 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

27 

zahrnovat i produkty zemědělství, turismus či trh nemovitostí (Wang a Chu 

1984, str. 2). Existence těchto zón zdůrazňuje komplexnost transformace 

v moderní sektor zahrnující zpracovatelský průmysl i služby, poněvadž 

vyžaduje komplementaritu výrobků a vstupů v dalších odvětvích, dostatečné 

know how, i infrastrukturu. 

2.2 Klasifikace mezinárodního obchodu se zbožím a měření 

diverzifikace exportu 

Za účelem zhodnocení trendů ve struktuře vývozu bude využita Standardní 

mezinárodní obchodní klasifikace SITC (Standard International Trade 

Classification) publikovaná organizací OSN. Verze Rev. 4 sestává z 10 

kategorií, jež jsou dále děleny do pětiúrovňové struktury; jednočíselného 

až pětičíselného kódu (UnctadStat 2018). Tato stať vyžije nejvýše třímístné 

členění dle sekcí a podskupin. V tabulce č. 1 jsou uvedeny základní kategorie. 

Za sekce zahrnující vyšší přidanou hodnotu jsou přitom obvykle považovány 

SITC 6, 7 a 8. 

Tabulka 1: Kategorie SITC Rev. 4 

SITC 0 - potraviny a živá zvířata SITC 5 - chemikálie a příbuzné výrobky 

SITC 1 - nápoje a tabák SITC 6 - tržní výrobky tříděné hlavně 

podle materiálu 

SITC 2 -  suroviny nepoživatelné, 

s výjimkou paliv 

SITC 7 - stroje a dopravní prostředky 

SITC 3 - minerální paliva, maziva a 

příbuzné materiály 

SITC 8 - průmyslové spotřební zboží 

SITC 4 - živočišné a rostlinné oleje, tuky a 

vosky 

SITC 9 - komodity a předměty obchodu 

jinde nezatříděné 

Zdroj: UnctadStat 2018, upraveno autory 

Dále v této stati využijeme vybrané ukazatele naznačující míru diverzifikace 

exportu. Jedním z nich je tzv. index diverzifikace, který měří odchylku 

struktury domácího vývozu či dovozu od světové struktury. Index se pohybuje 

v hodnotách mezi 0 a 1, přičemž čím blíže se výsledek blíží 1, tím větší je rozdíl 

od světového trendu. Dalším ukazatelem je index koncentrace, známý také jako 

Herfindahl-Hirschmann Index (HHI). Výpočet HHI probíhá přes sumu podílů 

jednotlivých podpoložek na celkovém exportu. Úpravou vzorce o počet 

vyvážených podpoložek je dosaženo normalizovaného HHI, jehož hodnota 
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se pohybuje v rozmezí mezi 0 a 1. Hodnota blíže 1 naznačuje, že je vývoz 

či dovoz země koncentrován pouze na několik produktů (Hunt et al. 2014). 

3 VÝSLEDKY 

Před objevením ropných ložisek v roce 1956 (Divvuri 2006, str. 33) byla 

nigerijská ekonomika založena především na zemědělství. S nárůstem vývozu 

ropy v 60. letech však byla většina produkčních kapacit přesunuta do těžebního 

sektoru. Ropa se stala zásadním zdrojem příjmu, a i v současné době stále 

zastupuje největší podíl na celkovém exportu. Od druhé poloviny 70. let však 

Nigérie začala alespoň ve své rétorice klást větší důraz na diverzifikaci vývozu. 

Mezitím také prošla reformami v rámci Structural Adjustment Programme. 

Za účelem diverzifikace začaly být zakládány instituce jako Nigerian Export 

Promotion Council (NEPC) a další, přičemž v 90. letech začaly být zřizovány 

rovněž EPZs, které jsou pod správou instituce NEPZA (Nigerian Export 

Processing Zones Authority) (Adenugba 2013). Ze seznamu 34 EPZs je však 

v současnosti v provozu necelá polovina, přičemž značná část se soustředí 

na aktivity těžařských společností (NEPZA nedatováno). 

Na grafu č. 1 vidíme strukturu nigerijského exportu od roku 1995 do roku 2016 

dle klasifikace SITC. Na první pohled je zřejmé, že sekce mimo 

SITC 3 zastávají během celého sledovaného období velmi nízký podíl. 

Navzdory tomu by však neměl být opomíjen význam ostatních sektorů 

v ekonomice mimo těžařský průmysl, neboť např. sektor zemědělství podle 

údajů z roku 2010 stále zaměstnává na 31 % ekonomicky aktivního 

obyvatelstva (WBG 2018a). Nejvýznamnější podíl v sekci SITC 3 přitom 

zastává podskupina [333] - Petroleum oils, oils from bitumin. materials, crude, 

který kolísá mezi 73 % a 93 % (z celkového exportu). Od roku 2014 podíl sekce 

SITC 3 klesl o 5,3 p. b., nicméně to je spíše výsledkem nízkých cen ropy, neboť 

sledujeme strukturu hodnotovou, nikoliv objemovou. 
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Graf 1: Struktura exportu podle klasifikace SITC mezi lety 1995–2016 (v %) 

 

Zdroj: UnctadStat 2018, vytvořeno autory 

Tabulka č. 1 znázorňuje opět zbožovou strukturu jako podíl na celkovém 

vývozu. Jedinými sekcemi, jež v průměru přesáhly alespoň jedno-procentuální 

podíl, jsou sekce SITC 0 a SITC 2.  Pod nimi se nachází sekce SITC 6 

s průměrným 0,99% podílem a SITC 7 s 0,66% podílem na celkovém vývozu, 

přičemž oba se v dlouhodobém horizontu podařilo navýšit. Ačkoliv jsou tyto 

podíly relativně k sekci SITC 3 velice nízké, v rámci neropného vývozu 

představují významnou součást exportu.  

Tabulka 2: Struktura exportu podle klasifikace SITC (v %) 

 Rok 1995 2000 2005 2010 2013 2015 2016 

SITC 0 2,87 % 0,72 % 1,49 % 1,50 % 1,83 % 2,68 % 3,33 % 

SITC 1 0,04 % 0,01 % 0,02 % 0,18 % 0,11 % 0,19 % 0,23 % 

SITC 2 2,66 % 0,71 % 1,17 % 1,34 % 1,58 % 2,35 % 2,62 % 

SITC 3 91,61 % 97,46 % 95,25 % 93,68 % 94,54 % 91,32 % 89,44 % 

SITC 4 0,06 % 0,01 % 0,01 % 0,00 % 0,02 % 0,03 % 0,04 % 

SITC 5 0,52 % 0,05 % 0,09 % 0,27 % 0,17 % 0,22 % 0,32 % 

SITC 6 1,54 % 0,45 % 0,89 % 1,62 % 0,90 % 1,35 % 1,65 % 

SITC 7 0,29 % 0,16 % 0,43 % 0,92 % 0,43 % 0,85 % 1,10 % 

SITC 8 0,22 % 0,04 % 0,08 % 0,26 % 0,19 % 0,50 % 0,61 % 

SITC 9 0,02 % 0,00 % 0,02 % 0,13 % 0,14 % 0,44 % 0,52 % 

Zdroj: UnctadStat 2018, vytvořeno autory 
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Tabulka č. 3 ukazuje 3 nejvýznamnější podskupiny, které uvnitř své sekce 

SITC zastávají nejvyšší podíl. Zvýrazněny jsou potom ty, jejichž podíl uvnitř 

jednotlivé sekce přesahuje 40 % a zároveň podíl jejich sekce na celkovém 

exportu není zanedbatelný. V sekci SITC 0 dominuje položka [072] (kakao), 

jež výrazně zvyšuje celý podíl této sekce na celkovém vývozu. Nigérie však 

byla významným vývozcem kakaa již před objevením ropných ložisek, 

přestože podíl kakaa a jiných zemědělských produktů jako např. palmového 

oleje od druhé poloviny 60. let rychle klesal ve prospěch ropy (OEC 

nedatováno). Nelze proto tvrdit, že by alespoň hodnotové zvýšení vývozu 

některých zemědělských produktů bylo cíleným výsledkem změny v obchodní 

či hospodářské politice po objevení ropy. Na podílu sekce SITC 2 převyšujícím 

1 % se podílí více položek relativně rovnoměrným dílem – především však 

méně zpracované dřevo, přírodní kaučuk a další. Jedná se tedy o zboží s pouze 

nízkou přidanou hodnotou. Tento problém reflektovala nigerijská vyhláška 

z roku 1992, která byla vydána za účelem omezení vývozu nezpracovaných 

výrobků a surových materiálů, tedy jak produktů zemědělství, tak nerostů atd. 

(WTO 2017, str. 45). Tyto produkty tak podléhají poplatku z vývozu 

předepsaného institucí na podporu exportu, NEPC, což však může být 

pro rozvoj hospodářství dvousečnou zbraní.  

Tabulka 3: Nejvýznamnější exportní podskupiny podle průměrného podílu od 

roku 1995–2016 

Podskupina SITC Průměrný 

podíl na 

celkovém 

exportu 

Průměrný 

podíl 

uvnitř 

sekce 

[036] Crustaceans, mollusks and aquatic invertebrates 0,181 % 10,45 % 

[057] Fruits and nuts (excluding oil nuts), fresh or dried 0,157 % 8,88 % 

[072] Cocoa 1,134 % 63,41 % 

SITC 0 1,789 % 
 

[112] Alcoholic beverages 0,013 % 33,32 % 

[121] Tobacco, unmanufactured; tobacco refuse 0,003 % 7,56 % 

[122] Tobacco, manufactured 0,059 % 52,51 % 

SITC 1 0,080 % 
 

[222] Oil seeds and oleaginous fruits (excluding flour) 0,218 % 15,79 % 

[231] Natural rubber & similar gums, in primary forms 0,455 % 24,64 % 

[247] Wood in the rough or roughly squared 0,147 % 9,91 % 

SITC 2 1,462 % 
 

[333] Petroleum oils, oils from bitumin. materials, crude 84,848 % 90,13 % 

[334] Petroleum oils or bituminous minerals > 70 % oil 3,187 % 3,40 % 

[343] Natural gas, whether or not liquefied 4,785 % 5,10 % 

SITC 3 94,114 % 
 

[421] Fixed vegetable fats & oils, crude, refined, fractio. 0,014 % 28,54 % 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

31 

Podskupina SITC Průměrný 

podíl na 

celkovém 

exportu 

Průměrný 

podíl 

uvnitř 

sekce 

[422] Fixed vegetable fats & oils, crude, refined, fract. 0,013 % 47,53 % 

[431] Animal or veg. oils & fats, processed, n.e.s.; mixt. 0,001 % 14,77 % 

SITC 4 0,030 % 
 

[553] Perfumery, cosmetics or toilet prepar. (excluding soaps) 0,032 % 14,89 % 

[562] Fertilizers (other than those of group 272) 0,033 % 13,62 % 

[571] Polymers of ethylene, in primary forms 0,042 % 15,54 % 

SITC 5 0,230 % 
 

[611] Leather 0,538 % 54,96 % 

[651] Textile yarn 0,062 % 5,86 % 

[684] Aluminium 0,095 % 9,62 % 

SITC 6 0,987 % 
 

[723] Civil engineering & contractors' plant & equipment 0,026 % 4,80 % 

[764] Telecommunication equipment, n.e.s.; & parts, n.e.s. 0,023 % 5,44 % 

[793] Ships, boats & floating structures 0,395 % 54,57 % 

SITC 7 0,625 % 
 

[851] Footwear 0,082 % 32,08 % 

[893] Articles, n.e.s., of plastics 0,032 % 15,36 % 

[899] Miscellaneous manufactured articles, n.e.s. 0,050 % 10,97 % 

SITC 8 0,245 % 
 

Zdroj: UnctadStat 2018, vytvořeno autory 

Další významná zbožová podskupina, [611] Leather, se nachází v sekci SITC 

6. Hodnotově se od začátku sledovaného období nezvýšila ani dvakrát, ačkoliv 

podílově se význam této položky spíše zvyšuje, byť s častými výkyvy. V rámci 

své exportní strategie Nigérie vytváří snahu přesunout se od vývozu surové 

kůže a polotovarů k vývozu finálních produktů, ačkoliv to je stěžováno 

omezenou kapacitou místních společností takové produkty vyrábět. 

S podobným problémem se ovšem potýká více afrických zemí. Pokud by tedy 

Nigérie dokázala své kapacity rozšířit rychleji než jiné země, mohlo by to 

představovat do budoucna výhodu. Studie zabývající se možnostmi rozvoje 

kožedělného průmyslu uvnitř EPZs v Nigérii, kde je nejvýznamnějším region 

Kano, určila jako hlavní překážky nepřímé náklady spojené především 

s infrastrukturou, jež dále prohlubují problémy s nájmem, elektřinou, 

telefonními službami či službami spojenými s obchodem – např. externí 

poradenství atd. (Amakom 2006, str. 5–11).  

V sekci SITC 7 převažuje podskupina [793] Ships, boats & floating structures. 

Potenciál loďařského průmyslu je dle odhadů nezanedbatelný i v důsledku 

toho, že Nigérie je jedním z nejvýznamnějších výrobců oceli v západní Africe, 
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na kterou je loďařský průmysl navázaný, ovšem domácí poptávka nedokáže trh 

zcela pokrýt (Abayomi 2016, str. 59).  

Relativní význam tedy mají podskupiny uvnitř sekcí SITC 0, 2, 6 a 7. Graf č. 2 

ukazuje jejich vývoj v průběhu let v absolutních hodnotách. Jelikož však 

vykazují mnoho nestabilních výkyvů, využijeme klouzavého průměru 

s vyhlazenými čtyřletými výkyvy, který nám umožní lépe rozpoznat 

dlouhodobý trend vývoje. Vidíme, že dlouhodobě se jejich vývoz v absolutních 

hodnotách zvyšuje, ačkoliv v posledních letech jejich hodnota spíše klesá. 

V porovnání s hodnotami z tabulky č. 2 se však procentuální podíl zmíněných 

sekcí od roku 2013 naopak zvyšuje.  

Graf 2:  Hodnotový vývoj vybraných sekcí SITC mezi lety 1995–2016 (v tisících 

dolarů) 

Zdroj: UnctadStat 2018, vytvořeno autory 

Graf č. 3 ukazuje vývoj indexu koncentrace a indexu diverzifikace od roku 

1995 do roku 2015. Přestože se ani jeden z indikátorů nepohybuje v příliš 

příznivých hodnotách z hlediska diverzifikace, HHI má přinejmenším 

v posledních letech sestupný trend, což může být výsledkem zvýšení počtu 

vyvážených položek podle třímístné klasifikace SITC, s nímž konstrukce HHI 

pracuje. Od roku 2010 počet podskupin přesáhl 200 v porovnání se 168 v roce 

1995 (UnctadStat 2018). 

Index diverzifikace klesající trend v posledních letech nemá, nicméně to je 

třeba zohlednit se světovou strukturou vývozu, jelikož hodnota ukazatele 

je ke světovému trendu relativní. Vzestupný trend proto může být spíše 
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výsledkem větších změn ve světovém exportu. Oba ukazatele nicméně 

z dlouhodobého pohledu klesají, byť relativně pomalu. Pokles cen ropy 

by proto neměl být považován za jediný důvod poklesu podílu podskupiny 

[333] Petroleum oils, oils from bitumin. materials, crude, přestože 

je v posledních letech zřejmě nejvýznamnějším faktorem. 

Graf 3: Index diverzifikace a koncentrace od roku 1995–2015 

  

Zdroj: UnctadStat 2018, vytvořeno autory 

Pomalá diverzifikace je mj. důsledkem špatné infrastruktury (Adenikinju 

et al. 2002), která omezuje možnosti rozvoje zpracovatelského průmyslu. Ten 

zůstává od roku 1996 relativně slabý, neboť vývoz zpracovatelských výrobků 

nepřesáhl 6,5 % z celkového exportu zboží. Od roku 1996 však stoupl zhruba 

o 5,4 p. b. (WBG 2018a). Mezi další překážky patří obtížná dostupnost úvěrů, 

nevýhodné zdanění a další, což nevytváří příliš příznivé podnikatelské 

prostředí. I v rámci EPZs se vyskytují nedostatky administrativního charakteru 

spojené s nadměrnou byrokracií a korupcí, přičemž účelem EPZs by mělo být 

takové překážky spíše odstraňovat. To je zřejmé i z hodnocení Doing Business, 

ve kterém se Nigérie v roce 2017 umístila na 169. místě ze 190 (WBG 2018), 

což je také jedním z důvodů omezeného přílivu přímých zahraničních investic, 

jež by mohly diverzifikaci exportu podpořit. V tom se odráží rovněž politické 

problémy země, které odrazují potenciální domácí i zahraniční investory, 

nehledě na složitou etnoregionální domácí situaci na pozadí bojů o přístup 

k přírodním zdrojům.  

Nigerijská vláda reagovala na své strukturální problémy spuštěním plánu 

Nigerian Industrial Revolution Plan, jenž by měl zvýšit přidanou hodnotu 

zpracovatelského průmyslu na 10 % HDP do roku 2020 (WTO 2017, str. 76), 

přičemž v roce 2016 tato hodnota dosahovala 8,76 % (WBG 2018a). Na nízké 

přidané hodnotě vyvážených produktů se přitom nemusí podílet pouze 

zemědělské produkty a primární komodity, ale také vysoká hodnota 

dovážených inputů. Nigérie má přitom výhodu levné pracovní síly a existence 
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„demografické dividendy“, neboť její populace je široká a má vysoké procento 

ekonomicky aktivních obyvatel. To vše by jí mělo napomoci při snaze 

o diverzifikaci, nicméně do této doby se zdá, že vnitřní problémy země 

v podobě nerozvinuté infrastruktury, nedostatku vzdělaných a kvalifikovaných 

pracovníků, a obtížné politické situace úspěšnějším pokusům o diverzifikaci 

brání.  

4 ZÁVĚR 

Cílem této statě bylo zhodnotit trendy ve vývoji komoditní struktury vývozu 

v Nigérii ve vztahu k obecně doporučované diverzifikaci. V první kapitole bylo 

nejdříve nastíněno, z jakých důvodů je pro ekonomiku vhodné podporovat 

diverzifikaci exportu, mezi něž byla řazena zejména volatilita příjmů z vývozu. 

Rovněž byly uvedeny některé problémy, které se k praktické implementaci této 

politiky pojí, možné druhy diverzifikace, a v této stati použitá klasifikace 

mezinárodního obchodu se zbožím. 

Data zkoumaná od roku 1995 ukázala, že se dosud nepodařilo vývoz výrobků 

mimo ropný sektor zvýšit natolik, aby se dlouhodobě snížil podíl vývozu ropy. 

Ačkoliv tedy v některých letech vývoz sekce SITC 3 (zahrnující ropu) klesl, 

jeho podíl představoval v celém sledovaném období drtivou většinu. Mimo 

vývoz ropy jsou nejvýznamnějšími odvětvími kávový, lodní a kožedělný 

(potažmo obuvnický) průmysl; v relativně menším podílu je pak zastoupen 

petrochemický průmysl v rámci sekce SITC 5. Nepočítaje vývoz ropy, 

představují sekce SITC 0 a 2 dlouhodobě nejvýznamnější podíl. Jedná se ovšem 

o položky s nižší přidanou hodnotou, přičemž produkty zemědělství byly pro 

nigerijský vývoz významné již před objevením ložisek ropy. V průběhu let 

však lze zaznamenat určitý nárůst podílu sekcí SITC 6 a 7, které jsou 

považovány za ty zahrnující výrobu s vyšší přidanou hodnotou, byť je jejich 

nárůst pouze pomalý. Index diverzifikace a index koncentrace ukázal nepatrné 

zlepšení od roku 1995, což bylo dáno také rozšířením počtu vyvážených 

podskupin.  

Při zohlednění ekonomické vybavenosti Nigérie lze soudit, že by měla 

příležitosti k rozvoji svého zpracovatelského průmyslu, ovšem soukromý 

sektor je v tuto chvíli stále slabý a jako destinace pro přímé zahraniční investice 

je země řazena mezi méně stabilní státy. Složitá byrokracie, slabá vláda práva 

a politické problémy nejen odrazují investory, ale také brání v rozvoji 

potenciálu ostatních exportních odvětví mimo ropný sektor. Jestliže jsou ropné 

příjmy přijímány vládnoucími elitami, pak je také nasnadě, že diverzifikace 
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nemusí být nezbytně v jejich zájmu. Pokles cen ropy proto může být vnímán 

jako výstražné znamení zdůrazňující naléhavost strukturálních reforem 

v ekonomice, které by podpořily rozvoj a konkurenceschopnost odvětví, 

jež byla v důsledku růstu ropného sektoru zanedbána. Diverzifikace exportu 

v surovinově bohatých zemích je však nepochybně obtížná i ve fungujících 

státech, tudíž se lze oprávněně domnívat, že v prostředí Nigérie bude tento úkol 

nesrovnatelně náročnější. 
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K MINIMÁLNÍ MZDĚ V ČESKÉ REPUBLICE 

THE MINIMUM WAGE IN THE CZECH REPUBLIC 

 

Zdeněk Sadovský, Jitka Matějková 

 

Abstrakt: Minimální mzda a její stanovení není ekonomickou, ale především 

politickou kategorií, silně závislou na složení vlády a parlamentu. Proces 

navyšování minimální mzdy nekoreluje s ekonomickým růstem.  

Příspěvek je zaměřen na vývoj minimální a od toho se odvíjející zaručené mzdy. 

Autoři navrhují nový přístup ke stanovení minimální mzdy, který by nebyl 

závislý na politickém rozhodování, byl dán zákonem podle určitých známých 

kritérií, závislých na objektivních ekonomických údajích. Současně navrhují 

zrušení tzv. zaručené mzdy. 

 

Klíčová slova: minimální mzda, zaručená mzda, hrubý domácí produkt, inflace. 

 

Abstract: The minimum wage and its determination is not an economic, but 

primarily a political category, strongly depending on the constitution of the 

Government and Parliament. The process of increasing the minimum wage 

does not correlate with economic growth.  

The paper deals with the development of the minimum wage and the guaranteed 

wage deriving therefrom. The authors suggest a new approach to the 

determination of the minimum wage, which is not dependent on political 

decisions, which would be enacted by law according to particular known 

criteria, depending on objective economic data. Also, they recommend that the 

so-called guaranteed wage should be cancelled.   

 

Keywords: minimum wage, guaranteed wage, gross domestic product, 

inflation. 
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1 ÚVOD 

Poprvé byla minimální mzda zavedena na Novém Zélandu v roce 1894. [4] 

V Československu došlo k jejímu uplatnění poprvé v roce 1919 a byli jsme 

v Evropě jedni z prvních, kdo začal minimální mzdu používat pro některé velmi 

málo placené profese. To byl původní smysl úpravy a tak by měl zůstat 

dodnes [6].  

Závazná zákonná úprava minimální mzdy byla v ČR (resp. ČSFR) zavedena 

od roku 1991 [7].  Místo plnění původního cíle se z ní stalo silné politické téma, 

závislé na „barevném“ složení vlády a parlamentu, nezávislé na dopadech 

na zaměstnanost, podnikatelskou sféru, míru inflace a zákonitosti 

ekonomického růstu. 

V rámci Evropy v řadě zemí tento institut neexistuje. 

Cílem článku je navrhnout takový přístup ke stanovení minimální mzdy, který 

by nebyl závislý na politickém rozhodování, byl dán zákonem podle určitých 

známých kritérií, závislých na objektivních ekonomických údajích. 

2 K MINIMÁLNÍ MZDĚ 

Cílem minimální mzdy je nepochybně zajistit, aby úroveň nejhůře placených 

zaměstnanců umožňovala jistotu neklesající životní úrovně. Životní úroveň 

ovlivňuje celá řada faktorů, po delším studiu závislostí jsme dospěli ke dvěma 

-  růst inflace a růst ekonomiky. Dle studie [5] růst minimální mzdy, patrný 

v ČR od roku 1999, nepůsobil na zvýšení pracovních ani celkových příjmů 

chudých domácností. Vedle toho minimální mzda významně zatěžuje 

ekonomicky chudší okresy a její růst působí na zvyšování nezaměstnanosti.  

2.1 Vývoj minimální mzdy 

V České republice (dříve ČSFR) byla minimální mzda v současné podobě 

zavedena v roce 1991. Tabulka 1 znázorňuje vývoj měsíční a hodinové 

minimální mzdy v České republice. Zvýšení od 1. ledna 2018 je dvacátou 

změnou této veličiny od jejího zavedení. 
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Tabulka 1: Vývoj minimální mzdy (v Kč) 

Rok 
Minimální měsíční mzda 

(v Kč) 

Hodinová minimální mzda  

(v Kč) 

1991/únor 2000 10,80 

1992 2200 12,00 

1996 2500 13,60 

1998 2650 14,80 

1999/leden 3250 18,00 

1999/červenec 3600 20,00 

2000/leden 4000 22,30 

2000/červenec 4500 25,00 

2001 5000 30,00 

2002 5700 33,90 

2003 6200 36,90 

2004 6700 39,60 

2005 7185 42,50 

2006/leden 7570 44,70 

2006/červenec 7955 48,10 

2007 8000 48,10 

2013 srpen 8500 50,60 

2015 9200 55,00 

2016 9900 58,70 

2017 11000 66,00 

2018 12200 73,20 

Zdroj: Vlastní zpracování dle MPSV 

Tabulka 2 porovnává průměrnou mzdu, minimální mzdu a medián. Průměrná 

mzda je velmi sporný ukazatel s ohledem na zkreslení, způsobované vysokými 

platy malé skupiny zaměstnanců. Obecně platí, že polovina až dvě třetiny 

zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Průměrná mzda není v celé 

ČR stejná, jiná je v hlavním městě, jiná v chudších krajích. Pro porovnání byla 

vybrána průměrná mzda a medián ve 3. čtvrtletí roku. Medián mezd má 

kvalitnější vypovídací schopnost. Je o cca 15% nižší než průměrná mzda, více 

se tedy blíží reálným mzdám. To by mělo svůj význam při zjednodušení 

opatření na zákonnou úpravu zvyšování minimální mzdy. Místo odbory často 

zmiňovaného dosahování 40 % nebo v poslední době až 50% průměrné mzdy 

stanovit hodnotu nižší, například 25, 30 nebo 35 % právě s ohledem na medián. 
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Tabulka 2: Vývoj a poměr mediánu k průměrné mzdě (v Kč) 

Rok 

Minimální 

měsíční mzda 

(v Kč) 

Průměrná měsíční mzda 

 ve 3. čtvrtletí 

(v Kč) 

Medián 

ve 3. čtvrtletí  

(v Kč) 

IndexM/PM 

2012 8.000 24514 21331 0,870155829 

2013  8.5001 24836 20764 0,836044452 

2014 8.500 25219 22531 0,893413696 

2015 9.200 26072 23527 0,902385701 

2016 9.900 27220 25181 0,925091844 

2017 11.000 29050 21331 0,734285714 

2018 12.200 316462 273203 0,863300259 

Zdroj: Vlastní zpracování dle ČSU 

Ministerstvo práce zveřejnilo na svém webu návrh vládního nařízení 

se zvýšením minimální mzdy od ledna 2019 o 1.500 Kč na 13.700 Kč. 

S nejnižší mzdou by se zvedla i zaručená mzda podle složitosti práce 

a kvalifikace a to o 1.500 Kč až 3.000 Kč.  

2.2 Zaručená mzda 

Při určování výše mzdy musí zaměstnavatel respektovat i ustanovení 

o zaručené mzdě. Zaručená mzda je nepovedeným dítkem sociálních inženýrů 

toužících regulovat i to, co nedává smysl. Pojem zaručená mzda zavedl v roce 

2007 zákoník práce. Zaručená mzda v podobě platových tabulek má smysl 

u zaměstnanců veřejné správy, nikoliv však v podnikatelské sféře. Nechrání 

nikoho, naopak v době historicky se opakujících ekonomických krizí může vést 

a mnohdy povede k propouštění „nejdražších“ zaměstnanců. 

Tabulka 3 znázorňuje vývoj zaručené mzdy v posledních 5 letech.  

  

                                                           
1 Minimální mzda od srpna 2013. 
2 Pro letošní rok se jedná o průměrnou mzdu za 4. čtvrtletí 2017. 
3 Pro letošní rok se jedná o medián za 4. čtvrtletí 2017. 
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Tabulka 3: Vývoj zaručené mzdy od 2013 do 2018 

Období od 1.8.2013 od 1.1.2015 od 1.1.2016 od 1.1.2017 od 1.1.2018 

Skupina 

prací 
Kč/h 

Kč/ 

měsíc 
Kč/h 

Kč/ 

měsíc 
Kč/h 

Kč/ 

měsíc 
Kč/h 

Kč/ 

měsíc 
Kč/h 

Kč/ 

měsíc 

1. 50,60 8500 55,00 9200 58,70 9900 66,00 11000 73,20  

12200 

2. 55,90 9400 60,70 10200 64,80 10900 72,90 12200 80,80 13500 

3. 61,70 10400 67,00 11200 71,60 12100 80,50 13400 89,20 14900 

4. 68,10 11400 74,00 12400 79,00 13300 88,80 14800 98,50 16400 

5. 75,20 12600 81,70 13700 87,20 14700 98,10 16400 108,80 18100 

6. 83,00 13900 90,20 15100 96,30 16200 108,30 18100 120,10 20000 

7. 91,70 15400 99,60 16700 106,30 17900 119,60 19900 132,60 22100 

8. 101,20 17000 110,00 18400 117,40 19800 132,00 22000 146,40 24400 

Zdroj: Vlastní zpracování dle MPSV 

Růst minimální mzdy s sebou nese deformaci mezd právě ve vyšších 

příjmových skupinách. Neodráží zvýšenou produktivitu práce, 

ani ekonomickou situaci firmy. 

2.3 Návaznost na minimální mzdu 

Minimální mzda ovlivňuje řadu předpisů a zákonů, jsou to například: 

1. Daň z příjmů: § 4 odst. 1, písm. h) zákona 586/1992 Sb. osvobozuje 

důchod  pouze pokud nepřekročí 36násobek minimální mzdy, tj. pro rok 

2018 měsíční důchod 36.600 Kč, § 35c odst. 4 zákona 586/1992 Sb., který 

řeší daňový bonus. Daňový bonus lze uplatnit, pokud poplatník dosáhne 

šestinásobek minimální mzdy. Daňový bonus dostává poplatník od státu 

v případě, že jeho daně nedostačují k odpočtu daňového zvýhodnění 

a on se dostává do "mínusu". V roce 2017 to tedy bylo 66.000 Kč, od ledna 

2018 bude muset být příjem rodiče o 7.200 vyšší, tedy 73.200 Kč. 

2. Zdravotní pojištění: výše minimální mzdy má přímý vliv na výpočet 

minimálního odvodu zdravotního pojištění. Osoby bez zdanitelných 

příjmů musí odvádět zdravotní pojištění, alespoň v minimální výši. Pro rok 

2018 je to 1.647 Kč.  Lidé s kratším úvazkem pokud je jejich příjem nižší 

než minimální mzda, si musí doplácet zdravotní pojištění do výše, kterou 

by odváděli, pokud by pobírali minimální mzdu. 
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3. Nezaměstnanost: minimální mzda má vliv i na možnost výdělku uchazeče 

o zaměstnání  evidovaného v evidenci Úřadu práce, kteý si může vydělat 

maximálně polovinu minimální mzdy, od roku 2018 to je 6.100 Kč. Pokud 

si ovšem registrovaný uchazeč o zaměstnání přivydělává, ztrácí tím nárok 

na podporu v nezaměstnanosti, to platí i pro dohody o provední práce. 

4. Zákoník práce, autorský zákon, aj. 

2.4 Minimální mzda v Evropské unii  

Problematika minimální mzdy není v členských státech Evropské unie řešena 

na nadnárodní úrovni, ale zůstává v samostatné kompetenci jednotlivých států.  

Mechanismy stanovení minimální mzdy lze rozdělit do dvou skupin.  

První spočívá ve stanovení minimální mzdy zákonem. Takto je minimální mzda 

stanovena ve 22 z 28 států Evropské unie. Jedná se o Belgii, Bulharsko, Českou 

republiku, Estonsko, Francii, Chorvatsko, Irsko, Litvu, Lotyšsko, 

Lucembursko, Maďarsko, Maltu, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, 

Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko, Rumunsko a Řecko. 

V Německu byla zavedena od roku 2017.   

Druhý přístup stanovení minimální mzdy, který je využíván v některých dalších 

členských státech vyznačující se vysokou mírou odborové organizovanosti je 

založen na závaznosti kolektivních smluv stanovujících jednu minimální mzdu 

nebo více jejich úrovní v členění podle odvětví, oborů, profese a kvalifikace. 

Nejedná se o zákonnou minimální mzdu, ale o garantovanou minimální mzdu 

v některých odvětvích, ta je dána kolektivní smlouvou odborů 

a zaměstnavatelů. Tento přístup mají v Rakousku, Itálii, Dánsku, Kypru, 

Švédsku a Finsku. V roce 2015 byla v 6 státech, kde neexistoval institut 

minimální mzdy, nejnižší nezaměstnanost [7].   

Tabulka 4 řadí státy Evropské unie od nejvyšší minimální mzdy do nejnižší. 

Česká republika je v druhé polovině tabulky. Přepočty přes euro ovšem 

zkreslují skutečnou vypovídací schopnost. 
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Tabulka 4: Minimální mzda v zemích Evropské unie 

Země EU 
Minimální mzda 

k 1.1.2018 (v EUR) 
Země EU 

Minimální mzda 

k 1.1.2018 (v EUR) 

Lucembursko 1999 Portugalsko 677 

Irsko 1614 Polsko 503 

Nizozemsko 1578 Estonsko 500 

Belgie 1563 Slovensko 480 

Francie 1498 Česko 478 

Německo 1498 Chorvatsko 462 

Velká Británie 1401 Maďarsko 445 

Španělsko 859 Lotyšsko 430 

Slovinsko 843 Rumunsko 408 

Malta 748 Litva 400 

Řecko 684 Bulharsko 261 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Eurostat 

2.5 Problémy minimální mzdy 

Problémem minimální mzdy je především její navyšování bez systému [8]. 

Minimální mzda musí být nastavena tak, aby se vyplatilo pracovat. Jako 

modelový příklad byl vybrán bezdětný žadatel o podporu ve věku 30 let. 

Tabulka 5 ukazuje výpočet podpory pro různé výše hrubé mzdy, kterou žadatel 

pobíral v předchozím zaměstnání. Pracovní poměr mu byl ukončen výpovědí 

od zaměstnavatele.  

Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti se liší podle věku žadatele. Lidé 

do 50-ti roků mají nárok na 5 měsíců podpory, lidé ve věku 50-55 roků mají 

nárok na 8 měsíců a lidé nad 55 let na 11 měsíců podpory. Maximální podpora 

pro rok 2018 je 16.682 Kč, při rekvalifikaci se částka zvýší. 

Tabulka 5: Výpočet podpory v nezaměstnanosti v České republice pro rok 2018 

(v Kč) 

Výpověď  

dal 

Odstupné 

(v Kč) 

Věk 

žadatele 

Výše 

hrubé 

mzdy 

(v Kč) 

Průměrná 

čistá 

mzda (v 

Kč) 

Podpora 

1. a 2. 

měsíc 

(v Kč) 

Podpora 

3. a 4. 

měsíc 

(v Kč) 

Podpora 

5. měsíc 

(v Kč) 

Zaměstnavatel 0 30 

12200 10468 6804 5234 4710 

20000 15850 10302 7925 7132 

26611 20399 13259 10199 9179 

35000 26185 16682 13092 11783 

50000 36520 16682 16682 16434 

100000 70970 16682 16682 16682 

Zdroj: vlastní zpracování dle platné legislativy 
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Jak je patrné z Tabulky 5, tvoří podpora v nezaměstnanosti u tohoto typu 

bývalého zaměstnance cca 64 % průměrného čistého výdělku u nízko až středně 

příjmového jedince, u vysoko příjmového zaměstnance je procento nižší, 

v tomto případě 24 % průměrného čistého výdělku.   

Úprava minimální mzdy by měla být standardním procesem, 

který by akceptoval aktuální ekonomické podmínky. Zvyšování minimální 

mzdy by mělo být postupné a pro firmy předvídatelné.  

2.6 Stanovení minimální mzdy na základě vývoje hrubého 

domácího produktu a inflace 

Možným řešením odpolitizování minimální mzdy je navázání růstu minimální 

mzdy na faktory, ovlivňující životní úroveň zaměstnanců, což jsou podle 

našeho názoru jednak hrubý domácí produkt a inflace, i když i tyto ukazatele 

v sobě skrývají celou řadu úskalí.  

Dalším uznávaným objektivním ekonomickým ukazatelem je míra inflace, 

vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen.  

Tabulka 7 představuje současný a navrhovaný růst minimální mzdy, 

která se zvyšuje v návaznosti na procentní zvýšení HDP a procentní změny 

cenové hladiny za 12 posledních měsíců oproti průměru dvanácti předchozích 

měsíců. Pokud se v dalším roce HDP nezvýší nebo naopak sníží, zůstává 

minimální mzda ve výši minulého roku a mění se pouze v návaznosti 

na přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen.  

NVMMn = {[(MMHn-1 x HDP r/rn-1/100) + MMH n-1] + [(PMn-1 x In-

1/100)+MMIn-1] } x 0,5, 

kde: NVMMn = navrhovaná výše minimální mzdy, MMHn-1 = minimální 

mzda předchozího roku počítaná dle HDP, MMIn-1 = minimální mzda 

předchozího roku počítaná dle vývoje inflace, In-1 = míra inflace předchozího 

roku, HDP r/rn-1 = změna hrubého domácího produktu oproti stejnému období 

minulého roku počítané ze stálých cen roku 1995, PMn-1 = průměrná mzda 

minulého roku dle údajů ministerstva práce a sociálních věcí. 
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Tabulka 7: Stanovení minimální mzdy metodou hrubého domácího produktu 

a inflace 

Rok 

 

Průměrná 

mzda 

 (v Kč) 

 

HDP 

r/r 

(v 

%) 

MMH 

(v  

Kč) 

Míra 

inflace 

(v %) 

MMI 

(v 

Kč) 

Vývoj 

minimální 

mzdy 

dle 

současné 

legislativy 

(v Kč) 

Navrhovaná 

výše 

minimální 

mzdy 

(v Kč) 

2002 15524 1,9 - 1,8 - 5700  

2003 16430 3,6 5808 0,1 5979 6200 5894 

2004 17466 4,5 6017 2,8 5996 6700 6007 

2005 18344 6,3 6288 1,9 6485 7180 6387 

2006 19546 6,8 6684 2,5 6834 7570 6759 

2007 20957 6,1 7139 2,8 7323 8000 7231 

2008 22592 2,5 7574 6,3 7910 8000 7742 

2009 23344 -4,1 7764 1,0 9333 8000 8549 

2010 23864 2,2 7764 1,5 9566 8000 8665 

2011 23864 1,7 7935 1,9 9924 8000 8930 

2012 24455 0 8070 3,3 10377 8000 9224 

2013 25067 -0,9 8070 1,4 11184 8500 9627 

2014 25035 2,0 8070 0,4 11535 8500 9803 

2015 25768 4,3 8231 0,3 11635 9200 9933 

2016 26467 2,3 8585 0,7 11712 9900 10149 

2017 27583 4,5 8783 2,5 11897 11000 10340 

2018 316465 - 9178 - 12587 12200 10883 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů MPSV 

Obrázek 1 přehledně zobrazuje vývoj minimální mzdy dle současné legislativy 

a vývoj dle navrhovaného výpočtu stanovení minimální mzdy metodou 

hrubého domácího produktu a inflace.  
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Obrázek 1 : Vývoj minimální mzdy dle současnosti a dle návrhu  

Zdroj: Vlastní zpracování 

3 VÝSLEDKY 

Optimálním řešením, odpovídajícím výsledkům našeho dlouhodobého 

zkoumání by bylo úplné zrušení jak institutu minimální, tak i zaručené mzdy. 

Předpokládané “rozevírání nůžek” mezi platy a mzdami ve veřejné sféře a sféře 

soukromé by bylo objektivním ukazatelem reálné výkonnosti ekonomiky 

a zohledňovalo by v sobě i produktivitu práce. Předpokládáme ovšem, že tento 

návrh je zcela politicky neprůchodný. Velkým úspěchem by bylo alespoň úplné 

zrušení tzv. zaručené mzdy, k čemuž se jednoznačně přikláníme. Současná 

situace, kdy platy ve veřejné sféře rostou rychleji než ve sféře soukromé, 

je absurdní.  

4 DISKUSE A ZÁVĚRY 

S přihlédnutím ke zkušenostem s existencí či neexistencí minimální mzdy 

v socialistické Evropě i ve světě lze formulovat jisté závěry. 

Nejvhodnějším řešením pro odstranění deformací trhu práce by bylo úplné 

zrušení institutu minimální mzdy včetně nutných změn v navazujících 

zákonech. Při zřejmém úsilí zachovat institut minimální mzdy, nesmí být 

výhodnější pobírat sociální dávky než usilovat o zapojení do pracovního 

procesu.  
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Z naší analýzy vyplývá, že stanovení minimální mzdy procentem z průměrné 

mzdy je v zásadě možné, nikoliv však ve výši 40 %, eventuálně 50 %. 

Problémem zůstává objektivní posouzení a výpočet průměrné mzdy. Zčásti by 

mohl být tento problém odstraněn, pokud by se průměrná mzda pro účely 

minimální mzdy počítala jen z mezd ekonomicky činných subjektů. Stanovení 

minimální mzdy z HDP a míry inflace považujeme za příznivější řešení, 

zahrnující v sobě objektivní ukazatele a více reflektující realitu potřeb 

zaměstnanců i zaměstnavatelů. 

Zrušení zaručené mzdy považujeme za řešení, odpovídající realitě a potřebám 

ekonomiky. 
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DŮVODY PRO ZAVEDENÍ DANĚ Z PRÁCE ROBOTŮ 

REASONS FOR INTRODUCING A TAX ON ROBOT 

LABOUR 

 

Pavel Semerád, Lucie Semerádová 

 

Abstrakt: Příspěvek se zabývá důvody pro zavedení daně z práce robotů. 

Současná doba je charakteristická navyšujícím se podílem robotů v pracovním 

procesu, což vede k nahrazování lidské pracovní síly. V článku jsme provedli 

srovnání lidské a robotické práce. Z výsledků tohoto srovnání jsme následně 

vyvodili dopady nejen do daňové a sociální oblasti, ale zaměřili jsme 

se i na problematiku celého pracovního trhu. Jelikož lze v budoucnu očekávat 

masivní nahrazování lidí u automatizovaných a poloautomatizovaných 

pracovních činností, mohl by výpadek zdanitelných příjmů mít fatální následky 

na příjmovou stránku státního rozpočtu.  

 

Klíčová slova: daň z práce robotů, lidská práce, zdanění. 

 

Abstract: This article discusses the reasons for introducing a tax on robot 

labour. Modern times are characterized by an increasing share of robots in the 

labour process, which leads to the replacement of the human labour force. In 

this article, we compared human and robotic work. From the results of this 

comparison, we subsequently deduced impacts not only in the tax and social 

spheres, but also focused on the issues of the entire job market. Since a massive 

replacement of people in automated and semi-automated work activities can be 

expected in the future, a loss of taxable income could have fatal consequences 

on the revenue side of the state budget. 

 

Keywords: robot labour tax, human labour, taxation. 

 

JEL klasifikace: H20, H21, J88. 
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1 ÚVOD 

Současný trh se vyznačuje vysoce konkurenčním prostředím. Chce-li 

společnost v takovémto prostřední uspět, musí sledovat celosvětové trendy 

a pracovat na udržování vlastní konkurenceschopnosti. Vývoj, zdokonalování 

technologií a zvyšování jejich efektivity pomáhá firmám mnohé pracovní 

činnosti (polo-)automatizovat. Pokud chtějí podnikatelé i nadále nabízet 

zákazníkům své služby a zboží s vysokou přidanou hodnotou, jsou nuceni 

aktivně implementovat nové technologie do svých firemních procesů. 

V opačném případě mohou stávající společnosti zaniknout. 

Již dnes dokáží technické a technologické novinky šetřit čas a snižovat 

mj. náklady na mzdy zaměstnanců, Můžeme se setkat i s oblastními, kde dokáží 

tyto novinky plně nahradit zaměstnance. To, co dříve muselo dělat celé 

oddělení vzdělaných a proškolených lidí, už zastane stroj a operátor, který 

dokáže obsloužit i více strojů najednou. Nahrazení lidské síly ve výrobě se tak 

stalo realitou a musí se mu přizpůsobovat i státy (např. Frey a Osborne, 2013). 

Lze totiž v blízké budoucnosti předpokládat, že tyto technologické změny 

s sebou přinesou také dopady v oblasti zdanění, sociálního pojištění a v oblasti 

politiky zaměstnanosti. 

Zaměstnanci, kteří dříve vykonávali opakující se, často manuální činnosti 

(bez větší přidané hodnoty), jsou nahrazeni stroji a jen obtížně hledají další 

profesní uplatnění v oboru (Delaney, 2017), V současné době k zavádění strojů 

do výrobních procesů přistupuje stále více zaměstnavatelů, jelikož chtějí přežít 

v globálním konkurenčním prostředí, kde je jedním z hlavních paramentů cena 

výstupů. (Kumar, 2008). 

Samozřejmě existují tlaky na patriotismus a na podporu domácího trhu. 

Jenomže globalizace, dostupnost a zrychlení přepravy nabízí možnost nakoupit 

a nechat si zboží dovézt odkudkoliv a kamkoliv na světě. 

Příkladem nemusí být jen technika, jako jsou mobilní telefony, počítačové 

a herní konzole, ale i zemědělské produkty a výrobky. Jako příklad lze uvést 

např. česnek, který se k nám dováží až z Číny. Státy si uvědomují dopady 

importu na domácí politiku, a tak zavádí dovozová cla a další administrativní 

opatření, čímž vytváří tlak na ochranu spotřebitele. Zvyšují se požadavky 

na kvalitu a bezpečnost. Příkladem může být zavádění cel Spojenými státy 

americkými na ocel a hliník (European Commision, 2018). 
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Právě zvyšující se náklady na export, tlak na kvalitu výrobků a na snižování 

prodejních cen vede firmy napříč všemi odvětvími, aby hledaly rezervy. 

To podporuje zavádění energeticky i kvalitativně dokonalejších zařízení, 

kterými jsou roboti. Tomuto trendu nepomohou obchodní války, ale komplexní 

řešení, které přinese lidstvu dostatečné množství finančních prostředků 

pro život. Jak totiž prohlásil Hawking (2015), roboti nás všechny mohou udělat 

bohaté a svobodné, ale mnohem pravděpodobněji skončíme chudí 

a nezaměstnaní. 

2 CÍL A METODIKA   

V našem článku jsme se zaměřili na možnosti zavedení daně z práce robotů 

jako  

na alternativu k současnému zdanění práce a jejímu následnému vývoji. Naším 

cílem je dát doporučení, jakým směrem se mají tvůrci politiky ubírat, 

aby v budoucnu zabránili dopadu na trh práce a propadu vybíraných daní 

a povinného pojištění do státního rozpočtu. 

Pro naplnění cíle jsme využili dostupné literatury, která se zabývá zkoumanou 

oblastí. I když to ve vědeckých článcích není obvyklé, využili jsme i novinové 

články, protože problematika daně z práce robotů je diskutována nejen mezi 

vědci, ale zejména pak odbornou veřejností a technologickými vývojáři 

a investory. Příkladem je rozhovor s Billem Gatesem, jehož názor jako 

zakladatele technologické firmy Microsoft bude zcela jistě hrát důležitou 

(celosvětovou) roli. 

Udělali jsme analytické zkoumání zvyklostí trhu práce a zasadili jsme jej 

do kontextu srovnání lidské práce a práce robotů. Z této analýzy jsme 

definovali rozdíly, které jsou mezi oběma pracovními silami. Dále jsme uvedli, 

v čem je současná hrozba, a proč je nutné zabývat se daní z práce robotů.    

V našem příspěvku jsme využili i v současnosti platné zákonné předpisy České 

republiky, zejména zákon o daních z příjmů a zákoník práce, abychom 

poukázali na nedostatečné možnosti zdanění dle současné právní úpravy. 

3 VÝSLEDKY 

Problém, který řešíme v našem článku, se v současné době může jevit 

jako malicherný. Míra nezaměstnanosti se v srpnu 2018 pohybovala v České 

republice v rozpětí od 2,1 % do 4,75 % (CZSO, 2018), což v celkovém kontextu 

za rok 2018 znamená dle odhadů CZSO míru nezaměstnanosti přibližně 2,4 %.  
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Je však otázkou, jak by se situace změnila, pokud by se objevila ekonomická 

krize. Vezmeme-li v úvahu krizi, která vypukla v roce 2008, lze predikovat 

navýšení nezaměstnanosti až k 9,6 % (MPSV, rok neuveden). Nárůst míry 

nezaměstnanosti by s sebou přinesl i zvýšenou zátěž na fiskální politiku státu 

a to jak na příjmové tak i výdajové straně. 

Dle našeho předpokladu by mohlo dojít k vyššímu nárůstu nezaměstnanosti, 

protože od roku 2010 došlo k významnému technologickému pokroku. Některé 

činnosti jsou postupně plně automatizovány nebo jsou vykonávány 

jen s minimálním zásahem člověka. Jako příklad lze uvést oblast účetnictví, 

kdy se v současné době používá skenování dokumentů a následné účtování 

dokladů pomocí softwaru.  

Podíváme-li se např. na oblast dopravy, velké technologické firmy jako je 

např. Google vyvíjí samoříditelná vozidla (Prokeš, 2018), která jsou naváděna 

GPS souřadnicemi a jsou vybavena automatizovaným skenováním okolí. 

I proto by tvůrci politiky neměli tento trend přehlížet a měli by reagovat 

na zvýšené využití robotů v profesích, které dříve zastávali lidé. Jedno 

z možných opatření lze spatřit dle našeho názoru v zavedení daně z práce 

robotů. 

Jižní Korea je průkopníkem v této oblasti, protože tuto daň zavedla jako první 

země na světě v roce 2017 (McGoogan, 2017). Jak autorka ve své publikaci 

dále uvádí, odhaduje se, že třetinu lidských pracovních míst nahradí do roku 

2030 právě roboti.  

Lze tak očekávat, že množství států, které se vydají stejným směrem, vzroste. 

Tlak bude vyvíjen nejen zaměstnaneckými organizacemi, ale také stavem 

finančních zdrojů alokovaných na sociální politiku státu v kombinaci 

s deficitním rozpočtem.  

3.1 Srovnání lidské a robotické práce v souvislostech 

Roboti nejsou lidmi, a proto se na ně pohlíží jen jako na stroje, nikoliv jako 

na zaměstnance. To je základním axiomem, který se pokusíme v našem článku 

zpochybnit. 

 Daňové a účetní hledisko 

Z účetního a daňového hlediska jsou roboti považováni za dlouhodobý majetek, 

protože se u nich předpokládá doba použitelnosti delší než 1 rok. Pořizovací 

náklady budou zpravidla převyšovat limity, které si buď účetní jednotka stanoví 

sama, nebo které jsou stanoveny národní právní úpravou. V České republice 
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jsou stanoveny limity 40 000 Kč pro dlouhodobý hmotný majetek 

(např. hardware) a 60 000 Kč pro dlouhodobý nehmotný majetek 

(např. software, licence a jiná autorská práva). 

Překročení těchto limitů znamená, že účetní jednotka (podnikatel) nemůže 

o pořizovací cenu snížit výsledek hospodaření příp. základ daně ve zdaňovacím 

období, kdy byl dlouhodobý majetek pořízen, ale do daňově uznatelných 

nákladů budou vstupovat v jednotlivých letech vypočtené odpisy. Pořízení 

robotů je považováno za investici, na kterou mohou společnosti čerpat 

např. investiční úvěry. K rozdílnému způsobu účtování by docházelo v případě 

finančních a operativních leasingů, avšak i toto najímání by bylo dle 

současných pravidel daňově uznatelným nákladem. 

Plátci daně z přidané hodnoty si při pořízení robotů mohou u tuzemských plnění 

nárokovat daň na vstupu a snížit si tak bezprostředně vlastní daňovou povinnost 

u daně z přidané hodnoty.  

 Řešení nedostatku pracovníků 

Vyjděme z předpokladu, že je vlastníkem robota podnikatel. Potom je robot 

jeho majetkem a může s ním nakládat libovolným způsobem v zákonných 

mezích. Čím lepší vybavení robota, tím kvalitněji práci vykoná. Na tuto 

myšlenku přichází i další podnikatelé, kteří mají i vlivem nízké míry 

nezaměstnanosti problém s najímáním nové pracovní síly. 

Jeví se tak jako logické, aby preferovali automatizovanou práci před tou 

lidskou. Navíc, vezměme v úvahu i současný stav, kdy z práce zaměstnanců 

odvádí jejich zaměstnavatel nad rámec hrubé mzdy i sociální pojištění (25 %) 

a zdravotní pojištění (9 %). To jsou částky, které dodatečně navyšují 

zaměstnavateli náklady, jež šetří v případě robotické práce. 

 Zákoník práce 

Vztah zaměstnance a zaměstnavatele upravuje zákoník práce. Podle něj mj. má 

zaměstnanec nárok na dovolenou, nemocenskou (ČSSZ, 2018) nebo dny 

zdravotního volna (sick days). Ty jsou podobně jako servisní práce u používané 

techniky daňově uznatelné, ale nutí zaměstnavatele, aby měl k dispozici 

kvalifikovanou náhradu za chybějící pracovníky. 

Je také limitován tím, že může přidělovat práci pouze v rozsahu stanovené 

týdenní pracovní doby. Její prodloužení, např. formou přesčasů, je bez souhlasu 

zaměstnance problematické. U robotů tento problém odpadá, protože ti mohou 

pracovat téměř bez omezení. Musí být samozřejmě kontrolováni a seřizováni, 
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ale čas, který je touto činnosti stroj odstaven, bývá zpravidla kratší než délka 

případné dovolené u zaměstnanců. 

 Ztížené pracovní podmínky 

V porovnání s lidským organismem jsou roboti odolnější vůči okolním 

klimatickým vlivům, jelikož jejich konstrukce lépe odolává vysokým i nízkým 

teplotám. Problém jim nedělá ani práce v noci nebo ve ztížených např. prašných 

podmínkách, při práci s chemikáliemi apod. 

Dobře servisovaný stroj může podávat po celý den vyrovnaný výkon, zatímco 

práce člověka mívá klesající tendenci kvůli únavě. Člověk potřebuje mít během 

práce přestávky, robot potřebuje mít např. dobré chlazení a dostatek provozních 

kapalin. 

 Motivace k pracovnímu výkonu 

Pracovní výkon a dosažené výsledky zaměstnance neovlivňují jen přestávky 

a vhodné pracovní podmínky. Další faktory, které mají významný vliv, jsou 

jeho psychické a sociální předpoklady, vlastnosti, potřeby a touhy. 

Při dlouhodobé a monotónní práci je nutné zaměstnance motivovat. Může 

se jednat  

o pochvalu, ale v mnoha případech tato není dostatečná a zaměstnavatele další 

motivace stojí zpravidla dodatečné finanční prostředky v podobě 

zaměstnaneckých výhod. Mezi hojně využívané zaměstnanecké benefity 

můžeme zařadit příspěvek na penzijní připojištění nebo na životní pojištění, 

poskytování stravování popř. stravenek, příspěvek na rekreaci, podíly 

na zisku aj. 

Robot tyto položky s výjimkou 'stravování' ve formě doplňování provozních 

kapalin nepotřebuje. Jeho činnost je nezávislá na okolních podmínkách. Navíc 

částky vynaložené na jeho provoz včetně případných oprav jsou daňově 

uznatelným nákladem. U zaměstnanců je pro zařazení benefitů do nákladů 

daňově uznatelných nutné dodržovat maximální zákonné výše limitů.  

3.2 Možnosti zdaňování robotů 

Jsme si vědomi skutečnosti, že jsme v předchozí kapitole nevyjmenovali 

veškeré odlišnosti mezi člověkem a robotem. Domníváme se však, že je 

postavení robotů přinejmenším v některých ohledech srovnatelné s lidskými 

zaměstnanci. Zavedení obdobného způsobu zdanění by proto pomohlo 

k zachování lidského blahobytu. 
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V případě masivního nahrazení lidské práce roboty by došlo k obrovskému 

propadu životního standardu, což by mohlo mít za následek nedostatek 

finančních prostředků pro život lidí a nesmiřitelné válečné konflikty mezi 

národy. 

Jediným způsobem, jak zabránit nejhoršímu, je najít vhodné řešení pro zdanění 

práce robotů. Dle našeho názoru existují dvě možnosti. Prvním řešením, které 

lze označit jako krátkodobé, je využít současného zákona o daních z příjmů.  

Na lidské zaměstnance by bylo možné pohlížet, jako v současné době na osoby 

se zdravotním postižením tzn., že by zaměstnavatelé měli povinnost zaměstnat 

určité množství lidí. V opačném případě by jim hrozila sankce, která by byla 

příjmem státního rozpočtu alokovaným pro kompenzaci výpadku v sociální 

oblasti (redistribuce). O něco mírnějším ustanovením by bylo navýšení sazby 

daně z příjmů. Toto řešení by však nebylo efektivní v případě vysokých 

investic do technologií, protože by poplatníci mohli dosahovat ztráty  

a tím by měli zápornou daňovou povinnost. 

Jediným a koncepčně vyváženým řešením by dle našeho názoru bylo vytvoření 

samostatné daně z práce robotů, která by z dlouhodobého hlediska jednoznačně 

určila, jak by byl stanoven základ daně, jaká by byla sazba daně, co by nebylo 

předmětem daně, jaká by byla osvobození a mnoho dalších prvků, které má 

každá zákonem stanovená povinnost a platba do státního rozpočtu.   

4 DISKUSE A ZÁVĚRY 

Daň z práce robotů začíná být v současné době diskutovaným tématem. 

Důvodem je zvyšující se podíl robotické práce na úkor práce lidské. Naším 

úmyslem není brzdit technologický vývoj, nýbrž najít možnosti, kterými lze 

nahradit hrozící výpadek ve státním rozpočtu. Pokud by totiž zaměstnanci 

neodváděli daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění, potom by nebylo možné 

financovat průběžný důchodový systém a i ten současný by zkolaboval. 

V článku jsme se proto zaměřili na možnosti zavedení alternativy 

k současnému zdanění práce a jejímu následnému vývoji. Jsme přesvědčeni, 

že k tomuto kroku dříve nebo později přistoupí i většina státu. Již dnes tuto daň 

používá Jižní Korea. 

Rádi bychom ale upozornili i na riziko, že pokud by tato daň byla skutečně 

implementována jen do některých států, potom hrozí reálné riziko, že nejen 

největší producenti zboží a služeb přesunou své podnikání do daňových rájů. 

Těmito daňovými ráji chápeme ty státy, které by nezavedly daň z práce robotů. 
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Současně by bylo nutné tuto daň pevně ukotvit i do smluv  

o zamezení dvojího zdanění, aby byly jednoznačně vymezeny povinnosti 

smluvních států v otázce zdanění. 

Daň z práce robotů, jakožto potenciálně zcela nová daň, je zatím jen 

koncepčním návrhem. Její skutečná povaha závisí nejen na politických 

rozhodnutích, ale i na rychlosti jakou se bude zvyšovat robotizace na úkor 

lidské práce. 
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JSOU MIKRO ÚČETNÍ JEDNOTKY V ČESKÉ 

REPUBLICE OPRAVDU MIKRO? 

ARE MICRO ACCOUNTING UNITS IN THE CZECH 

REPUBLIC REALLY MICRO? 

 

Tomáš Schneider, Milena Otavová, Jana Gláserová 

 

Abstrakt: Přijetím směrnice 2013/34/EU byla v České republice zavedena nová 

kategorizace účetních jednotek a jejím úkolem bylo přinést zjednodušení 

administrativy převážně pro mikro a malé účetní jednotky. V článku je 

pozornost zaměřena hlavně na zavedení kategorie mikro účetních jednotek 

a nastavení hodnot stanovených kritérií, kterými jsou čistý obrat, bilanční suma 

a počet zaměstnanců. Cílem je posoudit výši těchto hodnot a následně zjistit, 

zda nejsou v podmínkách České republiky příliš benevolentní. Zároveň je 

zkoumáno, jaká administrativní zjednodušení nová úprava pro mikro podniky 

přinesla a zda jsou smysluplná. 

 

Klíčová slova: mikro účetní jednotky, směrnice, zákon o účetnictví, čistý obrat, 

bilanční suma, počet zaměstnanců. 

 

Abstract: Implementation of the Directive 2013/34/EU in Czech Republic had 

introduced new categorization of accounting units and its aim was to simplify 

administration mainly for micro and small companies. In this article is the 

attention aimed mainly on introducing the category of micro-companies and 

settings values for criteria which are net turnover, balance sheet total and 

number of employees. The goal is to evaluate the amount of these values and 

find out unless in Czech Republic are these criteria too benevolent or not. At 

the same time is being investigated which administrative simplifications had 

the directive brought for micro- entities and if they are meaningful. 

 

Keywords: micro-companies, directive, accounting act, net turnover, balance 

sheet total, number of employees. 

 

JEL klasifikace: M19, M21. 
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1 ÚVOD 

Od 1. 1. 2016 došlo v České republice k  velkým změnám v oblasti účetnictví. 

Důvodem byla implementace Směrnice č. 2013/34/EU (dále jen směrnice), 

kterou měly členské státy EU povinně zapracovat do svých národních účetních 

úprav s účinností nejpozději k 1. 1.2016. O změnách, které byly vyvolány 

přijetím zmíněné směrnice, se zmiňuje Müllerová (2014), Hýblová (2015), 

Mejzlík (2015), Froschová (2015), Hýblová (2017), a patří k nim především 

obecně zlepšit podnikatelské prostředí prostřednictvím snížení administrativní 

zátěže mikro podniků, zrušení povinnosti pro mikro podniky zveřejňovat výkaz 

zisku a ztráty ve Sbírce listin, změny v oblasti oceňování položek aktiv a pasiv 

a dále změny ve formálním uspořádání položek účetních výkazů. Pro potřeby 

tohoto článku je stěžejní problematika v souvislosti se samotnou kategorizací 

účetních jednotek. V souvislosti s přijetím směrnice vyvstává otázka, 

zda implementace směrnice měla smysl, případně, zda nebylo zapotřebí zvážit 

určité změny. Jedná se především o výši přijatých hodnotových kritérií, dle 

kterých se kategorizují účetní jednotky. V České republice byly přijaty 

pro mikro podniky ve výši 18 mil. Kč čistého obratu, 9 mil. Kč bilanční sumy 

a průměrného počtu zaměstnanců maximálně 10, což přesně odpovídá 

doporučeným hodnotám směrnice. Dále pak směrnice deklaruje snížení 

administrativní zátěže pro mikro účetní jednotky, které spočívá v možnosti 

pro mikro a malé podniky využívat při účetních závěrkách zkrácený rozsah 

rozvahy a výkazu zisku a ztráty. V současné době, kdy je účetnictví 

zpracováváno s využitím účetních softwarů, je však otázkou, zda se opravdu 

tímto opatřením sníží administrativní zátěž pro mikro účetní jednotky. Naopak 

v případě, kdy se mikro podniky rozhodnou pro sestavování zkrácené verze 

účetních výkazů, mohou se dostat do situace, kdy je budou muset zpracovat 

v plném rozsahu, např. pokud se rozhodnou žádat v bance o půjčku či úvěr.  

V rámci kritérií, dle nichž jsou účetní jednotky klasifikovány, docházelo 

při implementaci členskými státy EU k rozdílnostem. Důvodem byla 

skutečnost, že výši hodnotových kritérií směrnice pouze doporučovala. Některé 

státy převzaly hodnoty přesně podle doporučení směrnice, jiné státy tyto 

hodnoty částečně upravily. Rozdíly vznikly i v souvislosti s přepočtem hodnot 

na národní měnu u států, které nejsou členy eurozóny. Při vyjádření hodnot 

v eurech, při použití kurzů platných k 1. 1. 2016 byly získány hodnoty, které 

jsou uvedeny v tabulce č. 1. Proces implementace směrnice do národních úprav 

byl v jednotlivých státech rozdílný. Některé země provedly několik novelizací, 

např. na Slovensku se jednalo o několik novelizací účetní úpravy v letech 2014 

– 2016. Jiné země implementovaly směrnici pouze jednou novelou, 
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a to především zákona o účetnictví (Bušovová, 2016). V následující tabulce 

jsou zobrazeny hodnoty kritérií zemí EU, tak jak je převzaly jednotlivé země. 

Pro země, které nejsou členy eurozóny, byly hodnoty kritérií přepočítány 

z národních měn kurzem ČNB k 1. 1. 2016 

Tabulka 1: Struktura účetních jednotek na základě kategorizace 

Stát 
Mikro účetní jednotky 

Obrat Aktiva Zaměstnanci 

Belgie 700 000 350 000 10 

Británie 720 000 360 000 10 

Bulharsko 700 000 350 000 10 

Česká republika 666 050 333 025 10 

Dánsko 725 000 363 000 10 

Finsko 700 000 350 000 10 

Francie 700 000 350 000 10 

Chorvatsko 680 806 340 403 10 

Itálie 700 000 350 000 10 

Kypr 700 000 350 000 10 

Litva 700 000 350 000 10 

Lotyšsko 700 000 350 000 10 

Maďarsko 632 951 316 476 10 

Malta 750 000 350 000 10 

Německo 700 000 350 000 10 

Nizozemsko 700 000 350 000 10 

Polsko 703 598 351 799 10 

Portugalsko 2 000 000 2 000 000 10 

Rakousko 700 000 350 000 10 

Rumunsko 700 000 350 000 10 

Řecko 700 000 350 000 10 

Slovensko 700 000 350 000 10 

Švédsko 2 000 000 2 000 000 10 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V obrázku č. 1 jsou zobrazeny hodnoty jednotlivých členských států pro čistý 

obrat, kde je uveden počet zemí pro jednotlivé úrovně této hodnoty. Obrázek 

č. 2 zobrazuje hodnoty pro kritérium bilanční suma (suma aktiv). Bohužel 

pro Lucembursko, Španělsko, Irsko a Slovinsko se nepodařilo tyto hodnoty 

dohledat. Estonsko pravděpodobně kategorii mikro účetních jednotek 
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nezavedlo, protože jsou známy hodnoty pouze pro malé, střední a velké účetní 

jednotky. 

Obrázek 1: Čistý obrat  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z obrázků je patrné, že 62 % členských zemí přijalo kritérium aktiv ve výši 

350 000 EUR, jak uvádí směrnice. V případě čistého obratu je to 58 %.  Je 

možné vysledovat extrémní hodnoty, které jsou způsobeny zeměmi (Švédsko 

a Portugalsko), které přijaly hodnoty kritérií pro klasifikaci účetních jednotek 

jinak než ostatní země EU. Tyto státy přijaly kritérium počtu zaměstnanců 

ve výši 10, ale hodnotu bilanční sumy a čistého obratu ve výši 2 mil. EUR, což 

je několikanásobně víc, než kolik doporučuje evropská směrnice. Navíc mají 

také jinak postaveno rozlišování velikosti podniků. Jejich implementace 

vychází z toho, že aby byl podnik klasifikován jako mikro, nesmí překročit 

počet zaměstnanců ve výši 10 a výši čistého obratu ve výši 2 mil. EUR 

nebo výši bilanční sumy ve výši 2 mil. EUR. 

Rozložení účetních jednotek v souvislosti s kategorizací v České republice 

k 31. 12. 2016 zobrazuje tabulka č. 2. Z tabulky jasně vyplývá, že mikro 

účetních jednotek je více než 90 % z celkového počtu účetních jednotek. Je tedy 

zjevné, že by se zamýšlené snížení administrativní zátěže dotklo většiny 

účetních jednotek. 
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Obrázek 2: Suma aktiv  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Tabulka 2: Struktura účetních jednotek na základě kategorizace 

Form

a ÚJ 

Celke

m v ČR 

Mik

ro 

Ma

lá 

Střed

ní 

Vel

ká 

Malá 

auditova

ná 

Mikr

o v % 

vyjádře

ní 

a.s. 
26 

138 

15 

905 

3 

590 
1 742 749 2 208 60,8 

s. r. 

o. 

438 

827 

392 

007 

28 

490 
3 383 873 4 195 89,3 

k. s. 729 543 67 302 22 19 74,5 

v. o. 

s. 
6 387 

6 

255 
80 6 4 13 97,9 

Celke

m 

472 

076 

414 

710 

32 

227 
5 161 

1 

648 
6 435 87,8 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě ČSÚ 

Celkový počet všech účetních jednotek k 31. 12. 2016 zahrnuje i mikro účetní 

jednotky s povinností auditu. Dopočtem lze tedy zjistit, že jejich počet je 

11 895. Jejich strukturu dle právní formy nebylo možné zjistit, lze však 

předpokládat, že největší počet auditovaných mikro účetních jednotek 

představují společnosti s ručením omezeným, následované akciovými 

společnostmi. Celkově představují tedy mikro účetní jednotky 90,3 % všech 

podniků v České republice. 
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2 VÝSLEDKY 

V rámci zkoumané oblasti již byl proveden výzkum dopadu zavedení směrnice 

2013/34/EU na mikro podniky v České republice (Manová, Oberreiterová, 

2018). Výzkum byl proveden na základě dotazníkového šetření, z kterého byly 

získány informace o výši bilanční sumy, čistého obratu a počtu zaměstnanců 

za rok 2016.  Zkoumaný vzorek však obsahoval pouze 66 respondentů (mikro 

podniků), což se jeví pro formulaci relevantních závěrů jako vzorek 

nedostatečný.  

V rámci tohoto článku byla proto provedena analýza českých mikro podniků 

s využitím dat získaných z databáze Amadeus za rok 2016. Vyfiltrovaný 

vzorek činil 78 821 mikro podniků. Byla stanovena hladina významnosti 

na počet vyfiltrovaných mikro podniků, a to 75 %. Následně byla využita 

pro všechna zkoumaná kritéria. Zároveň bylo abstrahováno od nesmyslných 

hodnot jakožto záporná bilanční suma či záporný obrat. Výsledky této analýzy 

jsou shrnuty v následující tabulce. 

Tabulka 3:Data mikro podniků z databáze Amadeus 

Počet podniků  78 821 

Upravený počet 
Kladná bilanční suma 64 839 

Kladný obrat 59 107 

 Počet zaměstnanců 48 614 

Počet odpovídající hladině významnosti 75 % 
Kladná bilanční suma 48 630 

Kladný obrat 44 331 

 Počet zaměstnanců 36 461 

Hodnota kritérií (tis. Kč) 
Kladná bilanční suma 1689 

Kladný obrat 1952 

 Počet zaměstnanců 3 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

Z dat uvedených v tabulce plyne, že bylo pracováno v rámci bilanční sumy 

s 48 630 podniky a v rámci obratu s 44 331 podniky a v souvislosti s počtem 

zaměstnanců se jednalo o 36 461 podniků. Tyto podniky v souvislosti 

s kritériem bilanční sumy dosahují při nastavené hladině významnosti 

maximálně 1952 mil. Kč a u čistého obratu dosahuje hodnota kritéria 

maximálně 1689 mil. Kč čistého obratu, počet zaměstnanců při takto nastavené 

hladině významnosti činí 3 zaměstnanci. Porovnáme-li získané výsledky s výší 

hodnotových kritérií, které přijala Česká republika pro kategorii mikro 

podniků, bylo by určitě vhodné zvážit snížení těchto hodnot, případně zavést 

členění mikro podniků na více kategorií v souvislosti se snížením jejich 

administrativní zátěže. Zde by bylo možno navrhnout hodnoty sledovaných 
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kritérií ve výši 4 mil. Kč čistého obratu, ve výši 2 mil. Kč bilanční sumy 

a průměrný přepočtený počet zaměstnanců ve výši 5. Navržené hodnoty kritérií 

vyplývají ze zjištěných údajů, přičemž návrh výše čistého obratu 

je dvojnásobkem výše bilanční sumy, což odpovídá logice vycházející 

ze směrnice, kdy čistý obrat je násobkem bilanční sumy. Počet zaměstnanců 

je navržen na 5 z důvodu, že data z databáze Amadeus poskytují pro toto 

kritérium pouze hodnoty 3 a 7.  

Na stejných datech byla také provedena analýza, kdy výstupem je absolutní 

i relativní četnost zastoupení mikro podniků, pokud by byly upraveny hodnoty 

kritérií výše uvedeným způsobem, tedy na hodnotu čistého obratu ve výši 4 mil. 

Kč, bilanční sumy ve výši 2 mil. Kč a průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

ve výši 5. V následující tabulce jsou zobrazeny absolutní a relativní četnosti 

upravených hodnot kritérií, včetně jejich kombinací. 

Tabulka 4: Četnosti upravených hodnot kritérií 

Kritérium 

Absolutní 

četnost 

Relativní 

četnost 

(%) 

Obrat do 4 mil. Kč 55 609 94,08 

Aktiva do 2 mil. Kč 51 148 78,88 

Počet zaměstnanců 5 48 614 100,00 

Počet zaměstnanců do 5 32 002 40,60 

Aktiva do 2 mil. Kč 

a počet zaměstnanců do 5 
30 862 39,15 

Aktiva do 2 mil. Kč a obrat do 4 mil. Kč 41 927 53,19 

Obrat do 4 mil. Kč a počet zaměstnanců do 5 26 070 33,07 

Obrat do 4 mil. Kč, počet zaměstnanců do 5 a aktiva do 2 

mil. Kč 
24 930 31,63 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

Z tabulky vyplývá, že více než 70 % mikro podniků dosahuje obratu do výše 

4 mil. Kč a téměř 65 % mikro podniků dosahuje hodnoty bilanční sumy do výše 

2 mil. Kč. Vezmeme-li v úvahu, že Česká republika přijala na základě směrnice 

doporučené hodnoty těchto kritérií (18 mil. Kč obrat a 9 mil. Kč bilanční suma) 

v důsledku čehož patří v České republice více než 90 % podniků do kategorie 

mikro účetních jednotek, bylo by zajisté vhodné snížit hodnotová kritéria, 

případně rozdělit skupinu mikro podniků na dílčí podskupiny. Na základě 

namodelovaných hodnot kritérií, je patrné, že i poté by většina podniků patřila 

do kategorie mikro účetních jednotek v souladu s dikcí zákona o účetnictví, kdy 

nesmí být překročeny dvě ze tří kritérií. Vhodné by bylo upravit tuto podmínku 

ve smyslu zpřísnění, a to, že nesmí být překročeno ani jedno z uvedených 
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kritérií. Tabulka č. 5 uvádí, jaký by byl počet mikro účetních jednotek v případě 

navrhovaného zpřísnění. 

Tabulka 5: Rozdělení mikro účetních jednotek 

 
Kritérium Počet 

Podíl na 

celkovém 

počtu (%) 

Podíl na 

mikro 

podnicích (%) 

V 

souladu se 

směrnicí 

Podniky celkem 115 536   

Mikro podniky 

(splňují 2 kritéria) 
78 821 68,22  

Mikro podniky 

(splňující všechna 

3 kritéria) 

28 396 24,58 36,03 

Dle 

návrhu 

Podniky celkem 115 536   

Mikro podniky 

(splňují 2 kritéria) 
50 856 44,02  

Mikro podniky 

(splňující všechna 

3 kritéria) 

24 930 21,58 31,63 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě dat z databáze Amadeus 

Databáze Amadeus obsahuje 115 536 účetních jednotek všech velikostí 

na území České republiky. Z toho je 68 % mikro účetních jednotek, které jsou 

klasifikovány jako mikro na základě směrnice – nepřekračují 2 libovolná 

kritéria. Při navrhované změně (není možno překročit žádné z přijatých kritérií) 

by mikro účetní jednotky představovaly téměř 25 % ze všech účetních jednotek 

a ze stávajících mikro účetních jednotek by se jednalo o 36 %. V případě, 

že by platil návrh, který snižuje hodnotová kritéria (čistý obrat 2 mil. Kč, 

bilanční suma 4 mil. Kč a počet zaměstnanců 5) by mikro podniky 

představovaly 44 % ze všech podniků. Pokud by zároveň platila podmínka, 

že nelze překročit žádné z přijatých kritérií, činil by celkový podíl mikro 

podniků 22 % na všech podnicích a 32 % z mikro podniků dle stávající právní 

úpravy.  

Na tomto místě je však třeba upozornit na skutečnost, že se liší procentní podíl 

mikro účetních jednotek na všech účetních jednotkách mezi údaji z databáze 

Amadeus (68 %) a údaji Českého statistického úřadu (90 %). Tento rozdíl je 

způsoben tím, že i když všechny účetní jednotky mají povinnost zveřejňovat 

své účetní závěrky ve Sbírce listin, tak mnoho z nich si tuto povinnost neplní, 

především právě mikro účetní jednotky. Je tedy možné předpokládat, že se bude 

ve skutečnosti jednat o více mikro účetních jednotek, které byly vyfiltrovány 

za využití dat z databáze Amadeus. 
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3 ZÁVĚR 

Hlavním přínosem přijetí směrnice mělo být snížení administrativní zátěže 

pro mikro účetní jednotky. Je však nutno konstatovat, že v České republice 

k podstatnému snížení nedošlo. Jak už bylo uvedeno, možnost pro mikro účetní 

jednotky sestavovat účetní výkazy ve zkrácené podobě v době informačních 

technologií není přínosem. Naopak v případě, kdy účetní jednotka bude 

sestavovat výkazy ve zkrácené podobě a současně se bude snažit získat cizí 

zdroje financování, tak budoucí věřitelé budou zajisté požadovat účetní výkazy 

v plném rozsahu. To by pro tyto účetní jednotky znamenalo v konečném 

důsledku naopak zvýšení administrativní zátěže. V souvislosti 

se zveřejňováním je dána od roku 2016 mikro účetním jednotkám možnost 

nezveřejňovat výkaz zisku a ztráty ve Sbírce listin. Tato možnost zajisté snižuje 

dostupnost informací vyplývajících z účetních výkazů pro externí uživatele, 

jimiž mohou být např. potenciální investoři apod.  

Přijetí hodnotových kritérií pro klasifikaci účetních jednotek v České republice 

je na základě provedené analýzy velice benevolentní. Nastavit zjednodušení 

pro nejmenší účetní jednotky je zajisté krok správným směrem, nicméně 

je alarmující fakt, že v současně nastavené kategorizaci se jedná o 90 % všech 

účetních jednotek v České republice. Nastavené hodnoty pro čistý obrat na 18 

mil. Kč, bilanční sumu na 9 mil. Kč a průměrný přepočtený počet zaměstnanců 

na 10 je pro Českou republiku jsou velmi vysoké. Domníváme se, 

že je zapotřebí zvážit změny, které by vedly ke snížení hodnot sledovaných 

kritérií. Jako možnost se nabízí úprava, kdy by mikro účetní jednotky nemohly 

překročit žádné z přijatých kritérií. Tak by jejich podíl na celkovém počtu 

podniků činil cca 25 %. Případně se nabízí možnost snížit hodnoty přijatých 

kritérií. Na základě provedeného výzkumu navrhujeme snížit je na 4 mil. Kč 

čistého obratu, 2 mil. Kč bilanční sumy a průměrný přepočtený počet 

zaměstnanců ve výši 5 současně s podmínkou nepřekročení žádného kritéria. 

Pak by jejich podíl na celkovém počtu podniků činil cca 22 %. V případě 

zredukování počtu mikro účetních jednotek by bylo možné přijmout další 

možnosti, které nabízí směrnice spočívající ve snížení administrativní zátěže, 

a to např. zrušení povinnosti časově rozlišovat skutečnosti v účetnictví, 

případně jim umožnit vedení účetnictví na peněžním principu.  

AFILACE 

Tento článek byl zpracován v rámci vnitřního grantového projektu IGA 

PEF_TP_2018005 Mendelovy univerzity v Brně. 



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

69 

POUŽITÉ ZDROJE 

[1] BUŠOVOVÁ, Anna. Transpozice směrnice 2013/34/EU do národních 

účetních úprav zemí EU [online]. Brno, 2017 [cit. 2018-08-12]. Dostupné 

z: <https://theses.cz/id/0oizu7/>. Diplomová práce. Mendelova 

univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta. Vedoucí práce Ing. 

Milena Otavová, Ph.D. 

[2] FROSCHOVÁ, L. 2015. Novela prováděcí vyhlášky 

k zákonu o účetnictví pro rok 2016 [online]. Dostupné 

z: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d52176v63901-

novela-provadeci-vyhlasky-k-zakonu-o-ucetnictvi-pro-rok-2016/ 

[3] HÝBLOVÁ, Eva. Účetní výkaznictví malých a středních podniků 

[online]. Brno: Masarykova univerzita, 2017 [cit. 2018-02-10]. ISBN 

978-80-210-8755-2. 

[4] HÝBLOVÁ, Eva. Současný stav účetního výkaznictví malých a středních 

podniků. In prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D. 15th International Scientific 

Conference GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC 

CONSEQUENCES. Zilina - Slovakia: ZU - UNIVERSITY OF ZILINA, 

The Faculty of Operation and Economics of Transport and 

Communications, Department of Economics., 2015. s. 240–246, 7 s. 

ISBN 978-80-8154-145-2. 

[5] MANOVÁ, P. -- OBERREITEROVÁ, M. -- OTAVOVÁ, M. -- 

GLÁSEROVÁ, J. The Impact of the Amendment to the Accounting Act 

on the Financial Reporting of Micro Enterprises. In Enterprise and 

Competitive Environment: Conference Proceedings. Brno: Mendelova 

univerzita v Brně, 2018, s. 404–414. ISBN 978-80-7509-561-9. 

URL: http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf 

[6] MEJZLÍK, L. 2015. Novela zákona o účetnictví 2016 [online].Praha. 

Dostupné z: http://ffu.vse.cz/wp-content/uploads/2015/12/Mejzlik.pdf 

[7] MÜLLEROVÁ, LIBUŠE. (2014). Změní nová evropská směrnice české 

účetnictví?  Český finanční a účetní časopis. 2014. 131-140. 

10.18267/j.cfuc.400.  

  

http://ece.mendelu.cz/wcd/w-rek-ece/ece2018_fin.pdf


ACTA STING 

70 

AUTOŘI 

Bc. Tomáš Schneider, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova Univerzita 

v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, e-mail: tom.schn@centrum.cz. 

Ing. Milena Otavová, Ph.D., Ústav účetnictví a daní, Provozně ekonomická 

fakulta, Mendelova Univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, e-mail: 

milena.otavova@mendelu.cz. 

Dr. Ing. Jana Gláserová, Ústav účetnictví a daní, Provozně ekonomická 

fakulta, Mendelova Univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, e-mail: 

jana.glaserova@mendelu.cz. 

AUTHORS 

Bc. Tomáš Schneider, Faculty of Business and Economics, Mendel University 

in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, e-mail: tom.schn@centrum.cz. 

Ing. Milena Otavová, Ph.D., Department of Accounting and Taxes, Faculty 

of Business and Economics, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 

Brno, e-mail: milena.otavova@mendelu.cz. 

Dr. Ing. Jana Gláserová, Department of Accounting and Taxes, Faculty of 

Business and Economics, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 

Brno, e-mail: jana.glaserova@mendelu.cz.

mailto:tom.schn@centrum.cz
mailto:milena.otavova@mendelu.cz
mailto:jana.glaserova@mendelu.cz


ACTA STING Přehledová stať 

71 
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Abstract: In this paper, ways of non-payment of some taxes in Latvia's trade as 

an element of the shadow economy are considered. The reasons that compel 

the company not to pay taxes are analyzed. Based on the results of the analysis, 

proposals are made to counteract the elements of the shadow economy. 
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1 INTRODUCTION 

The relevance of the research topic is due to the need to increase tax revenues 

to the state budget, as well as to clarify the economy of the region under study. 

The study of the shadow economy is carried out by economists from different 

regions and evaluates it according to different criteria, which leads 

to a multilateral study of this issue. 

According to one of the set of definitions, the shadow economy is all the 

activity of economic entities, which is not officially registered in the relevant 

state bodies. The concept of "shadow economy" appeared only in the beginning 

of 1970 and was intended to designate hidden incomes and ways of their 

concealment. Literature uses this concept as an attempt to analyze the surge in 

economic activity in the informal sector. 

The peculiarities of the shadow economy are deliberate evasion of the official 

registration of enterprises (as forms of economic entities management) and their 

agreements, as well as the distorted implementation of these agreements [1]. 

In this article "Analysis of types of tax evasion in Latvia's trade" tax evasion is 

considered as one of the forms of the shadow economy in Latvia's trade, the 

species and subspecies developed by the author are proposed, on which it is 

possible to divide the tax evasion in Latvia's trade. And also the methods of 

struggle against each tax evasion types are proposed 
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2 STUDY OF THE SHADOW ECONOMY OF LATVIA 

With a share of the shadow economy of 20.3% and a GDP of € 25038 million 

(2016), the direct negative fiscal impact of the shadow economy is € 5,082.7 

million. But, one must also take into account not a direct influence, namely the 

development of the shadow business instead of the legal one. This effect can be 

estimated as the ratio of GDP growth to the change in the share of the shadow 

economy in the region. 

The shadow economy of Latvia began to be researched from the 90s of the last 

century. One of the well-known analysts of the shadow economy of Latvia 

Arnis Sauka in his report at the seventh annual conference on the shadow 

economy cites data for the period 2009 - 2016 [2]. From the data provided, it 

can be seen that the share of the shadow economy in Latvia has significantly 

decreased, but still remains the highest in the Baltic countries (Table 1). 

 Latvia Lithuania Estonia 

2016-2015 -1% +1,5% +0,5% 

2016 20,3% 16,5% 15,4% 

2015 21,3% 15% 14,9% 

2014 23,5% 12,5% 13,2% 

2013 23,8% 15,3% 15,7% 

2012 21,1% 18,2% 19,2% 

2011 30,2% 17,1% 18,9% 

2010 38,1% 18,8% 19,4% 

2009 36,6% 17,7% 20,2% 

Table 1 Index of the shadow economy in the Baltic countries (% of GDP). 

According to the practical experience of the author, the share of the shadow 

economy in trade differs significantly from the statistics given above, both in 

dynamics and in figures for a particular year. 

The most significant impact on the growth of the informal sector is estimated 

by researchers such factors as the informal sector of labor, which is progressing 

against the background of growing unemployment in Europe, as well as 

imperfections in the tax system and legislation. All this adversely affects the 

size of official GDP and leads to increased corruption. 

The Baltic countries characterize a high level of shadow economy. Moreover, 

Lithuania and Latvia are among the five most shadow states of the post-Soviet 

space. In all three Baltic countries, there is an interesting trend, State statistics 

indicate a steady decline in the shadow turnover, And alternative studies 

indicate its growth. At the same time, the evaluation indicators vary greatly in 
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different sources, which, incidentally, is also characteristic for similar 

developments in other countries [3]. 

Professor Friedrich Schneider also made a significant contribution to the study 

of the shadow economy. The joint work of Professor Schneider with Dr. 

Andreas Buehn is a vivid example of an analysis of the shadow economy, 

including the Latvian one [4]. 

3 EVASION OF PAYMENT OF TAXES ON GOODS 

 

Evasion of taxes, according to the author, can be divided into several main 

types: 

 tax evasion for goods 

 evasion of payment of taxes on labor 

Considering ways to evade taxes on goods, can also identify several major 

subspecies: 

 non-payment of VAT 

 failure to pay income tax (or dividends) 

 non-payment of customs tax 

 

Classical schemes of avoiding VAT : 

1 Short-term work of a company registered, as a rule on a non-resident or 

on a person from whom there is no possibility to collect tax debts (for 

example, a beggar who has no income and who has no property). 

Such companies are used: 

 As a "interlayer" for the activities of the main company. 

For example, a large Latvian trading company, a leader in its industry 

having a huge local trade turnover does not want to pay VAT. In the 

case of such a company, this is a very impressive amount. To avoid 

VAT, a "shield" is created from fake companies that work half a year - 

a year, sometimes this period can go up to three years, but in this case 

the company - the shield is used not only to avoid VAT. All the main 

profit settles on the accounts of fake companies. Goods are sold to the 

main company for at substantially inflated prices. Thus, the main 
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company works almost at zero (there are even examples when the main 

company operates at a loss), and accordingly the VAT is almost zero. 

Companies shields are periodically written off, for which there are 

different methods that in the context of this work we do not consider. 

 For large transactions in a short time. 

In this case, there is a short-term surge in the company's activity. For 

example, the company conducts business with the established and 

approximately identical trading turnover for a long period of time. 

There is the possibility of additional significant sales in the short term 

(for example, a new trading network is opened). In order to increase the 

marginality of a short-term project, a company is created, through 

which sales are made within the framework of this project. After that, 

the temporary company is liquidated, the activity continues from the 

main company. 

 As a project to assess the potential of a new market. 

This is a method of practical market analysis common in the Baltic 

States. Practical experience of the author of work in this market, has 

allowed to reveal that such a scheme is often used by Lithuanian and 

Polish entrepreneurs. 

To get a qualitative analysis of a specific market, in this case, a company 

is used, from which it is initially planned to get rid in six months - a 

year. Such a company by any means and methods (dumping, bribes) is 

trying to capture the market despite the consequences and not caring 

about such things as the image. If the company shows the possibility of 

developing a brand in a given territory, then it gets rid of it very 

carefully, so as not to damage the image of the brand, which in parallel 

starts to be sold from the main company. In the case where the company 

shows the futility of the market, a commodity deliverance (dumping, 

sale of substandard products, often deceiving buyers) is arranged. The 

goal is to solve all the problems of the main company accumulated in 

the home market. For example, to sell a marriage, a product with an 

expiring shelf life or a product that does not meet the standards of this 

market. 

2 Correspondence of goods between neighboring countries and sale from 

foreign companies. The scheme also implies the fragility of companies. 
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Companies are created in different countries, in the case of Latvia, more 

often a set of companies registered in Latvia, Lithuania and Poland and 

further, depending on the specifics of the product, are most often added 

to the Netherlands, Slovakia, Italy, England. 

In this scheme, "VAT laundering" is more often used by chains 

consisting of of 3-5 companies. 

The essence of the scheme - from abroad the goods are issued without 

VAT, upon arrival the price is recorded as complete and sold to the next 

country again, net of VAT. 

It should be noted that there are also developed versions of such a 

scheme, when the goods passing (not physically, only according to 

documentation) through a lot of companies in different countries can 

lose more than half of the original cost price. If it were not for the costs 

of maintaining the chain of companies, using such a scheme it would be 

possible to reduce the cost of goods by more than 99%. 

This way of avoiding VAT is mainly used by companies engaged in 

Internet commerce. 

3 Non-payment of VAT by large companies, based on the "inability to 

pay". As a rule, such tax debts the state partially "forgives" writing off 

huge sums in favor of large companies. 

An example is a large trading and manufacturing company, one of the 

largest Latvian taxpayers, stops paying all taxes. As a result, he receives 

a claim for tax debt from the tax service, which the company's lawyers 

have already prepared a response, which says that due to an excessive 

tax burden, the company had to stop paying taxes in favor of paying 

employees' wages. The company offers the tax service to completely 

write off tax debts for the current moment, otherwise it threatens the 

bankruptcy of the enterprise. This is pure blackmail of the state, since 

the tax service understands that it is impossible to repay the tax debt in 

any case and it is necessary to choose the lesser of evils - to refuse 

collection of debts and to write off it in order to receive taxes from this 

company next year. Most often, this fraud is explained to the care of 

workers, the preservation of jobs and other popular arguments, but this 

is just one way of not paying taxes. As a result, the tax service and the 

company more often agree on a compromise, namely, the companies 
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write off only VAT, and the remaining taxes it still pays by breaking 

them into minimum payments and a long period. 

4 The company has unregistered cash registers. 

Such a scheme is widely publicized in connection with Latvian catering, 

but in large retail chains, this phenomenon is also common. For 

example, a large retail chain operating in the food industry may have 2-

3 unregistered cash registers for each major store and one for each small 

store. At the same time, such cash registers do not always work. Given 

the turnover of the trade network, unpaid interest is a huge sum. 

3.1 Non-payment of income tax (or dividends) 

Until January 1, 2018, when the law on reinvested profits began, entrepreneurs 

thought how not to pay income tax. After the law came into force, they began 

to think about how to withdraw money from the company. 

After the beginning of the said law, the meaning for tax fraud has become less. 

The main stratum of entrepreneurs in Latvia is small and medium business, 

which constantly lacks working capital and, thanks to the new law, they have 

the opportunity to direct additional funds to the development of enterprises. 

At such class of businessmen the question on a withdrawal of money from the 

company is not necessary. 

But, there are also larger companies that accumulate profits that shareholders 

want to withdraw from the company. Considering the new dividend rate of 

20%, there is interest in non-payment of this tax. 

At the moment, the most popular is a significant increase in the company's 

expenses in favor of the owners. For example, a company is bought cars that 

are used by shareholders personally, or are leased, the income from which the 

shareholder receives "black" money. The company pays all the costs associated 

with servicing the car. Such cars can be a large number. Everything depends on 

the amount of funds that need to be transferred from the company's budget to 

the shareholders' personal budget. With large volumes, real estate can be used, 

with small volumes payments for personal events of shareholders. 

 

  



AKADEMIE STING, vysoká škola v Brně 

77 

3.2 Non-payment of customs tax 

Non-payment of customs tax can be divided into two categories: 

 Transportation of goods from third countries without the assistance of 

customs officers 

As a rule, without the help of customs officials, they transport small quantities 

of goods. This type of smuggling does not significantly affect the collection of 

customs taxes because of the insignificant total cost of illegally imported goods. 

 Transportation of goods from third countries with the help of customs 

officers. 

Unfortunately, corruption in Latvia is a total norm and customs authorities are 

no exception. In an effort to obtain personal benefits, customs officials are 

causing significant harm to the state by reducing tax revenues. In the context of 

this paragraph, it is a question of customs tax. 

but damage is also caused through non-receipt by the state of VAT and sale of 

products in the market that do not correspond to the region's quality.There is 

also a third option for Latvia's loss of customs tax, this is the method of 

importing goods, which causes the greatest damage in obtaining customs tax.In 

connection with the absolutely poor work of the customs authorities and the 

total bureaucracy related to the import of goods into the EU through Latvia, 

many entrepreneurs import goods through other EU countries where everything 

can be done faster and easier. But, this is a legitimate method, accordingly, in 

the work on the topic of tax evasion, the author does not consider it. 

4 EVASION FROM PAYMENT OF TAXES ON LABOR 

Mostly, in connection with taxes on workers, employers try to avoid paying 

income tax from the population, which, in the vast majority, is paid by the 

employer for the employee, on the basis of an agreement with the employee on 

the amount of net wages and social tax. Other payments related to labor costs 

in this work are not considered. 

Denote the main types of non-payment of taxes on labor: 

 Payment of part of salaries unofficially ("in envelopes") 

 Payment of 100% of the salary of a particular employee informally 

 Failure to pay taxes for an officially registered employee 
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4.1 Payment of part of salaries unofficially 

The most common method in Latvia of tax evasion is related to labor costs. The 

overwhelming number of Latvian companies use this way of reducing the cost 

of the work process. This method is used in all industries and at all levels of the 

company. 

Olga Pavuk, in the article "The shadow economy in Latvia is much higher than 

that of neighbors" writes: "Estonia leads the way in wages in envelopes (53.6% 

in the total shadow economy), Lithuania - also in wages in envelopes (42.4%), 

and in Latvia the largest share of unaccounted incomes (42.1%). It is obvious 

that Estonians pay more attention to support and growth of business, forms of 

payment. 

The share of wages in envelopes in real wages paid by entrepreneurs in Latvia 

is 18.1%, having fallen by almost two times in seven years (from 2009 to 2016). 

In Estonia and Lithuania, this indicator for the same seven years was almost 

unchanged (17.1% and 15.4% in 2016, respectively). 

Bribes. Another indicator, revealed in the survey of entrepreneurs: the average 

share of bribes "to solve cases" in the income of the enterprise  In Lithuania this 

is 9.8%, in Latvia 6.5%, in Estonia 3.6%. The share of bribes in the amount of 

the contract of state order is the largest in Lithuania (8.1%), in Estonia 4.8%, in 

Latvia 3.9%. At the same time in Latvia and Lithuania, this indicator is slightly 

reduced, and in Estonia for seven years more than doubled. "[5] 

Let's consider an example. The company has 10 employees, half of whose 

wages are paid "in envelopes", a gross salary of 1000 euros. 

Using the salary calculator of the state tax service, you can see that when all 

taxes are paid (we do not think there are any dependents), the cost of each 

employee for the employer is € 1,241.26 per person, and provided that half is 

paid "in an envelope" of 1120.81 euros per person. Thus, the difference in the 

cost of ten people will be 1,204.50 euros, which is about 10% of the cost of 

employees. 

Saving 10% of costs is an important argument, if the employer has the 

opportunity to legalize the funds without additional costs (or to receive 

additional "black" income). But, if there is no such possibility, then saving 10% 

economically does not justify the illegal part of the salary. 

To explain salaries in "envelopes", in this case, can  the lack of education of 

business owners and / or habits and upbringing. 
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4.2 Payment of 100% of the salary of a particular employee is 

unofficial 

Completely illegal salary of an employee is a huge risk for the company and 

accordingly, in order to go to it, the profit should be significant. 

Mostly, the times of completely "black" wages have already passed, but there 

are still areas in which this form of payment is used, mainly this construction 

and small retail trade. 

Black wages in construction and small retail trade, except for saving on taxes, 

there can one more explanation - some employees are illegally imported into 

Latvia and can not work legally. 

Turning to the salary calculator of the state tax service, we see that with the 

example of the ten employees mentioned above, the company saves already 

2412.60, which is almost 20% of labor costs. 

With 20% savings and the ability to legalize money without additional costs (or 

to receive additional "black" income) already clearly has an economic benefit. 

Another question is whether the risk is comparable to the economic benefits 

obtained, but each entrepreneur decides for himself. 

4.3 Non-payment of taxes for an officially registered employee 

This form of non-payment of taxes, as well as completely unofficially working 

for the firm employees, is almost irrelevant for Latvia. 

This is what companies that are on the verge of bankruptcy do. 

Economic benefit is, the company saves the same 20%, which are mentioned 

above, but the risk in this case is obvious and this kind of non-payment of taxes 

in the long run is not possible. 

Analyzing the pros and cons of saving on taxes related to the workforce in the 

average Latvian company, the author concluded that under existing laws, tax 

rates and control instruments, the risk exceeds the potentially saved funds. 

Salaries in envelopes receive a quarter of all employees. The portrait of the 

payee in the envelope, drawn by the SRS, is as follows: the critical age group 

is 45-55 (27%), 25% of the group aged 30-44 and 56-63. Most often, salaries 

in envelopes are received by divorced people - 31% of men and 23% of women. 

Most often, these are low-skilled workers (71%), but quite a lot (29%) and those 

who hold managerial positions or highly qualified specialists. According to the 
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SRS estimates, as a result of receiving salaries in envelopes, 222,000 people or 

25% do not receive in full social benefits for unemployment and illness, 39,000 

people. - benefits for the birth of a child and 16 thousand people. - guaranteed 

retirement pension by age [6]. 

5 DISCUSSION AND CONCLUSION 

Classically, the main determinants of the development of the shadow economy 

are: 

 Non-optimal tax system, including too much tax burden 

 Difficulty of regulation and required reporting 

 Excessive influence of the public sector or mega-companies in the 

industry 

In this paper, only tax evasion was considered. 

Having considered the main types of non-payment of taxes on goods and labor 

and understanding the need to combat this phenomenon, the author suggests the 

following tools: 

1 VAT. 

 In order to reduce the possibility for third-country nationals, to open 

companies and, in case of unsuccessful business, to throw them, to pass 

a law stating that at least 51% (of each company) of Latvian companies 

should belong to Latvia's residents 

 Legislatively prohibit the opening of new companies to persons who 

already had a bankrupt company, without compensation for non-payment 

that the debts of the previous company. This can be done through a one-

time payment or an increased tax rate for 1-2 years. 

 Introduce a reversible VAT payment principle for all goods and services 

 To organize total verification of certificates and authenticity of available 

certificates for all groups of goods sold on the shelves of Latvian stores. 

This is not a direct solution, but it should be borne in mind that on the shelves 

of stores there is a large number of goods that do not have certification, and 

therefore some of them, even theoretically, can not be traded legally. 
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Withdrawal of such goods from the shelves of stores will lead to increased sales 

of law-abiding sellers, which in turn will increase the receipt of VAT in the 

treasury of the state. 

2 Tax on dividends. 

 limit the possible availability of vehicles and real estate registered for 

legal entities 

 to develop an option for a tax-free withdrawal of dividends by sponsoring 

local start-upsin the areas necessary for the country.  

For example, there is a startup in which it is necessary to invest a substantial 

amount, which is expected to return in 1-3 years. An investor who wants to 

receive dividends without paying a 20% tax invests money in this start-up and 

receives a full amount of dividends after a certain time, without deduction of 

tax. Of course, such a project should be under state guarantee. 

3 customs tax. 

In order to combat non-payment of the customs tax, it is necessary: 

 introduce a full-fledged system for controlling the activities of 

responsible employees, it is better to automate and computerize the 

process 

 toughen penalties for complicity in smuggling by customs officers 

 create a full-fledged automated control of the accuracy of the documents 

provided for customs clearance. 

Limit the import of goods with forged documents. Thus, there will not be a 

significant increase in the customs tax to the budget, but such a step will lead 

to a significant increase in the quality of products presented in Latvia. 

Eliminate unnecessary bureaucracy and simplify customs clearance of goods in 

Latvia, which will lead to an increase in customs turnover by transferring 

customs goods from other EU countries. 

4 Non-payment of taxes on labor. 

To increase the share of officially paid salaries, it is necessary to raise the non-

taxable minimum to 1.2-1.3 today's minimum wage, gradually raising the very 

minimum wage. But, it is necessary to take into account the fact that raising the 

minimum wage can only go after state assistance in the development of 

business, otherwise, the business will not survive the salary burden, which will 

lead to massive bankruptcies or withdrawal into the shadows. 
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For using the services of an employee who is not officially listed in the 

company, to introduce criminal liability, starting with the third registered case. 

As a result of the introduction of the tools proposed by the author, the following 

changes are predicted: 

1 The number of companies used for market analysis (temporary 

companies) will significantly decrease. 

2 The ability of one person to open and bankrupt companies will be 

reduced. 

3 Entering the reversible principle of VAT payment will significantly 

reduce the ability to use non-payment of VAT as a competitive 

advantage of the shadow business. 

4 Introducing changes regarding dividends, growth of local companies is 

projected due to startups, which in turn will increase employment and 

tax revenues due to taxation of wages. 

Also, the proposed introduction will limit the ability to have on the 

balance of the company resources used for personal purposes. 

5 The proposed tools optimize customs activity, which in turn will lead to 

an increase in customs flow through Latvian customs through the 

transfer of goods from European customs (other EU countries). 

The flow of high-quality goods through the control of the documents 

provided will also increase. 

6 Increasing the non-taxable minimum in parallel with state support of 

business will provide an opportunity to increase the company's turnover 

through exports, as well as lead to the legalization of wages and their 

subsequent growth. 
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