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Finanční služby a daň z přidané hodnoty 
Veronika Bauernöplová* 

 

1 Úvod 

Jedním z nejdiskutovanějších témat v oblasti daně z přidané hodnoty (DPH) poslední doby je 
problematika osvobození od daně u finančních a pojišťovacích služeb. Tato diskuze nabyla na 
intenzitě počátkem roku 2008 poté, co Evropská komise zveřejnila návrh novely DPH směrnice 
(Směrnice Rady 2006/112/ES), která reformuje uplatnění DPH u finančních a pojišťovacích 
služeb. Změny legislativních pravidel uvedených v této novele by mohly mít dopad na 
fungování celého finančního sektoru.  

Otázka zdanění ve finančním sektoru není diskutována jen na poli Evropské unie, tato 
problematika je řešena celosvětově. Finanční a pojišťovací služby jsou obecně osvobozené od 
DPH. Toto osvobození od DPH vychází v Evropské unii z legislativy, která byla formulovaná a 
přijatá v roce 1977. Tato pravidla však nejsou za podmínek současného globálního finančního 
prostředí aktuální. 

Pokud se podíváme na počátky vývoje DPH v Evropské unii, pak nejzásadnější průlom v oblasti 
nepřímých daní nastal v roce 1967, kdy bylo rozhodnuto o přeměně dosud fungujícího systému 
nepřímého zdanění na daň z přidané hodnoty (Nerudová, 2005). Dalším významným rokem v 
oblasti DPH byl rok 1977, kdy byla přijata celá řada nových pravidel, jedním z nich bylo právě i 
osvobození u finančních a pojišťovacích služeb. Neméně důležitý byl rok 1993, kdy došlo k 
zavedení jednotného vnitřního trhu a tím k zavedení volného pohybu zboží, služeb, osob a 
kapitálu. Velmi důležité pro realizaci bylo dodržování čtyř principů: principu vzájemného 
uznání národních právních předpisů v co možná největším rozsahu a jejich harmonizace, 
nediskriminace, subsidiarita a otevřený trh s volnou soutěží (Široký, 2006).  

Z výše uvedeného vyplývá, že členské státy (včetně České republiky) jsou povinny do svých 
národních předpisů postupně implementovat pravidla navržená evropskou legislativou. V oblasti 
DPH je nejvýznamnější Směrnice Rady 2006/112/ES, jejímž cílem je společný systém DPH, 
což ještě není zcela naplněno, neboť sazby DPH a osvobození od daně nejsou ve všech 
členských státech zcela harmonizovány. Česká republika však v oblasti zdanění finančních a 
pojišťovacích služeb v souladu s touto směrnicí uplatňuje osvobození.  

Mezinárodní studie prováděné od počátku roku 2006 (např. IBFD 2006 studie PWC 2006) 
poukázaly na skutečnost, že firmy podnikající ve finančních a pojišťovacích službách v rámci 
Evropské unie jsou méně ziskové než jejich mimoevropská konkurence a že vysoké náklady 
vzniklé v souvislosti s DPH se mohou na tomto stavu významně podílet. 

Česká legislativa také uplatňuje osvobození u finančních a pojišťovacích služeb. Vstupem do 
Evropské unie se Česká republika zavázala, že struktura veřejných výdajů a daňového systému 
bude v souladu s jednotným trhem a volným pohybem kapitálu. Oblast daně z přidané hodnoty, 
zejména jejích sazeb, je důležitá pro bezproblémové fungování jednotného trhu, a proto je také 
tato oblast na poli Evropské unie pod velikým dohledem. Základní pravidla fungování DPH jsou 
nastavena na úrovni Evropské unie a členské státy mají jen omezenou kompetenci do tohoto 

                                                 
 Článek vznikl při řešení projektu IGA VŠE F1/30/2010 „Vliv daňových a výdajových nástrojů na 
mikroekonomickou a makroekonomickou efektivnost“.  
* Veronika Bauernöplová, katedra veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická 
v Praze. Email: <veronika_bauernopl@centrum.cz> 
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fungování zasahovat. 

Problematika osvobození od DPH v oblasti finančních a pojišťovacích služeb již byla řešena i z 
pohledu teorie autory jako např. Grubert et al. (1999), Jack (2000), Auerbach a Gordon (2002), 
Harms et al. (2003), Schneck (2009), Prica a Vujačić (2010) a další, kteří se snažili analyzovat 
vliv případného zrušení osvobození od DPH na finanční sektor. Výsledky jednotlivých analýz a 
zkoumání jsou velmi různorodé a nejednoznačné.  

Harms et al. se ve své studii zabývali zdaňováním finančních a pojišťovacích služeb na 
mezinárodní úrovni. Pomocí teoretických modelů zkoumali vliv domácích ekonomických a 
politických sil a mezinárodní poptávky po daných statcích. Jejich pozorování přispěla k závěru, 
že ti, kdo se snaží proniknout na zahraniční finanční trhy, by nejprve měli ochránit své tuzemské 
trhy před přílišným exportem finančních služeb do rozvíjejících se ekonomik.  

Jack (2000) se např. zabýval problematikou vlivu zavedení DPH na současnou a budoucí 
spotřebu finančních a pojišťovacích služeb. Pomocí teoretického modelu zkoumal spotřebu 
daných služeb v různých zemích světa. Výsledkem jeho zkoumání bylo, že zavedení DPH na 
finanční služby může v některých případech vést k distorzi a tím k narušení neutrality DPH.  

Ekonomové se ve svých studiích většinou shodli na tom, že DPH u finančních a pojišťovacích 
služeb může v některých případech vyvolávat distorze. Jelikož základní charakteristikou 
uplatňování DPH by měla být její neutralita, je nezbytné distorze, ke kterým vlivem DPH 
dochází minimalizovat nebo zcela eliminovat. Právě tato problematika byla analyzována řadou 
ekonomů, kteří k této problematice zaujali různá stanoviska (viz předchozí text).  

Cílem tohoto článku je analyzovat současný stav uplatňování DPH u finančních a pojišťovacích 
služeb v rámci Evropské unie s využitím některých výsledků analýz výše uvedených autorů. 
Úvodní část článku se zabývá analýzou legislativy v oblasti finančních služeb včetně 
navrhované novely Směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty. 
Součástí této úvodní části je i vymezení největších a nejdiskutovanějších problémů v dané 
oblasti. Další část článku pak pomocí jednoduchého ekonomického modelu zhodnotí dopad 
možného zavedení DPH u analyzovaných služeb. V poslední části článku pak budou 
zhodnoceny výsledky výše uvedených analýz a uvedeny argumenty pro a proti zavedení DPH u 
finančních a pojišťovacích služeb. 

2 Uplatňování DPH u finančních a pojišťovacích služeb 

Evropská legislativa uplatňuje osvobození od daně u finančních a pojišťovacích služeb. Do 
určité míry však odráží nejistý přístup v tom, že členským státům rovněž možnost rozhodnout se 
pro zdanění těchto služeb u osob povinných k dani.  

Při poskytování služeb osvobozených od daně se od subjektů těchto odvětví nevyžaduje, aby u 
těchto plnění účtovaly daň, zároveň jim však nemůže být zpravidla vrácena DPH, kterou platí ze 
zboží a služeb pořizovaných pro své podniky. Tato „nevratná“ daň je významným zdrojem 
příjmů pro daňové správy členských států. Je rovněž zdrojem, který se automaticky zvyšuje, 
jelikož finanční a pojišťovací instituce využívají stále více specializovaných třetích 
poskytovatelů služeb nebo konsolidují své operace na přeshraničním základě (např. 
prostřednictvím středisek pro sdílení nákladů). 

Z výše uvedeného vyplývá, že při současném stavu legislativy je negativním důsledkem 
osvobození od daně to, že subjekt nemůže získat zpět DPH, kterou hradí ze vstupů (nákupů) 
zboží a služeb, což ve finále muže vést ke ztrátě daňové neutrality. Dodatečným problémem pro 
EU je to, že systém DPH musí fungovat v 27 členských státech způsobem, jenž umožňuje 
vytvoření jednotného celoevropského trhu. Jelikož ale v jednotlivých státech jsou někdy 
osvobozeny různé druhy služeb, může právě uplatňování DPH vytvářet místa, kde může být 
fungování jednotného trhu výrazně narušeno.   



365 

2.1 Studie o ekonomických dopadech osvobození finančních služeb a pojištění 

Jelikož negativní důsledky byly často kritizovány, zadala Evropská komise vypracování studie o 
ekonomických dopadech osvobození finančních služeb a pojištění od DPH v EU-25 (PWC 
2006). Zpráva byla dokončena v listopadu 2006 a dospěla k závěru, že nevratná DPH zvyšuje 
náklady pro finanční instituce v Evropské unii a náklady na finanční služby pro podniky. 
Rozdíly při výkladu směrnice o DPH ohledně toho, které finanční služby jsou, a které nejsou 
osvobozeny od daně, vytváří nejistotu v tom, co by mělo být čistě obchodním rozhodnutím. 
Bylo zjištěno, že v důsledku podnikových struktur trpěly instituce finančních služeb poměrně 
vysokými náklady rovnající se nevratné DPH. Aby snížily výlohy na DPH uvnitř skupiny na 
nejnižší možnou míru, alternativně zavedly struktury, jež by mohly být z hlediska právních 
předpisů nebo z hlediska daně z příjmu právnických osob považovány za méně optimální. 

Pokud jde o zjištěné možnosti změny, zpráva zdůraznila potřebu jednoznačnosti, jednotnosti a 
jistoty při vymezení služeb osvobozených od daně. 

Tab. 1:  Případová studie dopadu osvobození od DPH (Plátci) 

 
 Osvobození Bez osvobození 
Vstupní náklady Subjekt A Subjekt B Subjekt C Subjekt D 
Osvobození od daně ANO ANO NE NE 
Celkové náklady včetně mzdových nákladů (bez 
DPH) € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000
Z toho celkových mzdové náklady € 1 000 € 9 500 € 1 000 € 9 500
Z toho celkové vstupní náklady. € 9 000 € 500 € 9 000 € 500
Sazba DPH 21% 21% 21% 21%
Výše DPH € 1 890 € 105 € 1 890 € 105
Celkové náklady včetně DPH € 11 890 € 10 105 € 10 000 € 10 000
Scénář 1 (Vynaložená DPH zahrnuta v ceně 
služeb) Subjekt A Subjekt B Subjekt C Subjekt D 
Celkové výnosy (bez DPH) € 13 890 € 12 105 € 12 000 € 12 000
Celkové výnosy (včetně DPH) € 13 890 € 12 105 € 14 520 € 14 520
Podíl DPH na celkových výnosech € 0 € 0 € 2 520 € 2 520
Zisk před zdaněním € 2 000 € 2 000 € 2 000 € 2 000
Scénář 2 (Vynaložená DPH zahrnuta v ziskové 
marži) Subjekt A Subjekt B Subjekt C Subjekt D 
Celkové výnosy (bez DPH) € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000
Celkové výnosy (včetně DPH) € 12 000 € 12 000 € 14 520 € 14 520
Podíl DPH na celkových výnosech € 0 € 0 € 2 520 € 2 520
Zisk před zdaněním € 110 € 1 895 € 2 000 € 2 000

  
Zdroj: Vlastní zpracování podle PWC (2006). 

Z výše uvedené tabulky vyplývají následující závěry: 

 V případě podniků uplatňujících osvobození od daně je zřejmé, že budou upřednostňovat 
neoutsourcingovat služby, které by podléhaly DPH. 

 Celkové vstupní náklady subjektu A, který je závislý na vstupech zdaňovaných DPH 
(poskytování služeb není zajišťováno vlastními zaměstnanci), po uplatnění DPH vzrostly  o 
17,66%  v porovnání se subjektem B, který je velmi soběstačný (poskytování služeb je z 
velké míry zajištěno vlastními zaměstnanci). Subjekty nemají nárok na odpočet DPH, 
protože při poskytování služeb uplatňují osvobození od daně (finanční a pojišťovací služby 
jsou osvobozené od daně bez nároku na odpočet). 

 Subjekty C a D nemusí řešit výše uvedené problémy, protože neuplatňují osvobození od 
daně a mají tedy nárok na odpočet DPH z nakoupených vstupů. V jejich případě jsou 
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celkové vstupní náklady po uplatnění DPH v obou případech ve výši €10 000. 

 Subjekty uplatňující osvobození od daně pak řeší, jak získat DPH zaplacenou ve vstupních 
nákladech zpět. Zpravidla jsou dvě možnosti. První z nich je Scénář 1 a to, že ji zahrnou do 
ceny poskytovaných služeb, což v případě subjektu A a B je velmi nevýhodné, neboť 
zdražují svoje služby, a ztrácí tak svoji konkurenceschopnost v porovnání s ostatními 
subjekty.  

 Druhým případem, jak získat vynaloženou DPH je její zahrnutí do ziskové marže subjektů 
(Scénář 2), což se pak u subjektů uplatňujících osvobození od daně negativně projeví na výši 
jejich zisku.  

 Další možností, jak získat vynaloženou DPH, by mohla být kombinace Scénáře 1 a 2, která 
není v tabulce č. 1 zohledněna. 

Analyzované problémy poukázaly na zásadní fakt, že stávající právní předpisy jsou zastaralé a 
dostatečně neřeší složitost moderního podnikání, což vede k nadměrným nákladům a k tomu, že 
jsou ve své podstatě neúčinné.  

Finanční a pojišťovací instituce kvůli nevratné dani čelí celkově vyšším nákladům. V případech, 
kdy by vznikla nevratná DPH, se instituce budou více přiklánět k zajištění zdanitelných služeb 
interně namísto od externího specializovaného poskytovatele služeb. Skutečnost, že DPH není 
neutrální, je ve finále překážkou celkové efektivnosti. 

2.2 Reforma ve zdanění finančních služeb v Evropě 

Ze všech výše uvedených důvodů Evropská komise navrhla reformu v oblasti uplatňování DPH 
u finančních a pojišťovacích služeb (viz Směrnice 2006/112/ES). 

Cílem novely je zjednodušení a modernizace DPH legislativy platné pro oblast finančních a 
pojišťovacích služeb. Návrh přináší změny v následujících třech záležitostech. Za prvé upravuje 
a modernizuje pravidla pro osvobození od DPH. Za druhé zavádí pro jednotlivé členské státy 
EU povinnost umožnit finančním a pojišťovacím institucím dobrovolně se rozhodnout pro 
zdaňování svých služeb DPH. A za třetí zavádí nový režim pro osvobození služeb center 
sdílených nákladů. 

V současnosti není osvobození od DPH aplikované ve všech členských státech EU jednotné 
(možnost zvolit zdanění je v současné době možné pouze ve Francii, Německu, Litvě a 
Estonsku – ne pro pojišťovací služby), a proto se množí žádosti u Evropského soudního dvora o 
správnou a přesnou interpretaci právních předpisů. Cílem navrhované novely je tedy sjednotit 
aplikaci pravidel pro osvobození od DPH prostřednictvím přesného vymezení, které služby 
mohou, nebo naopak nemohou být osvobozeny. Umožní také efektivnější řízení nákladů 
spojených s DPH, u které nevzniká nárok na odpočet. A to tím, že zavádí možnost zdanění 
vlastních služeb a upřesňuje i rozšiřuje režim osvobození od DPH pro systém sdílení nákladů. 
Novela také ukládá členským státům EU povinnost umožnit plátcům DPH působícím v oblasti 
pojišťovacích a finančních služeb, aby si zvolili, budou-li své služby zdaňovat, nebo aplikovat 
režim osvobození od DPH. 

Z již existujících i zvažovaných forem zdanění finančního sektoru Evropská komise zejména 
analyzovala dva možné přístupy - daň z finančních činností FAT (Financial Activities Tax) a 
daň z finančních transakcí FTT. 

V první variantě (FAT1) jsou zdaňovány zisky a mzdy, přičemž základ daně je počítán na bázi 
peněžních toků a nikoli akruálně, jako je tomu u daně z příjmů. Tato varianta se nejvíce blíží 
kompenzaci osvobození finančních činností od DPH. 

Druhá varianta (FAT2) se naopak velmi blíží dani z příjmů, neboť navrhuje zdanění zisků a 
mezd na akruální bázi, ale jen nad určitou úroveň zisku, resp. mzdy. 
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Třetí varianta (FAT3) pak zdaňuje dodatečný zisk dosažený z rizikových aktivit. Její základ by 
byl stanoven stejným způsobem jako ve variantě FAT2, ale tzv. vyšší úroveň rizika, na jejíž 
zdanění by byla daň směřována, je stanovena na základě úrovně poměrových ukazatelů ROE 
(return on equity) nebo ROA (return on assets). 

V návrhu směrnice se však Evropská komise přiklonila k variantě daně z finančních transakcí 
(FTT) - viz text níže. Nicméně i některá z variant FAT by mohla přijít v úvahu, pokud se 
členské státy neshodnou na plošném zavedení FTT (např. Velká Británie zásadně nesouhlasí se 
zavedením FTT).    

Základní myšlenka FTT je jednoduchá. Jde o zdanění finančních transakcí uskutečněných 
finančními institucemi usazenými na území Evropské unie. Finanční transakcí je přitom míněn 
zejména nákup nebo prodej finančního nástroje a uzavření nebo změna derivátu. 

Základ daně, který podléhá sazbě 0,1 %, je pak definován jako částka zaplacená za převáděný 
finanční nástroj, popřípadě jeho tržní cena, pokud by zaplacená částka byla nižší. V případě 
derivátu se uplatní sazba 0,01 % z pomyslné hodnoty kontraktu, kterou je hodnota 
podkladového aktiva, ze které se vypočítávají platby související s příslušným derivátem. 

Návrhy výše uvedeného zdanění jsou nyní analyzovány a diskutovány odbornou veřejností. 
Evropská komise se názory a analýzami intenzivně zabývá, aby byla vybrána nejlepší varianta 
řešení problémů, na které veřejnost naráží při poskytování služeb ve finančním sektoru.  

Klíčovým rozhodnutím však bude hlasování Rady EU o implementaci daně z finančních 
transakcí, kterému bude předcházet vyjednání mezi všemi členskými státy. S implementací daně 
z finančních transakcí do národních legislativ jednotlivých členských států je počítáno nejdříve 
od 1. ledna 2014, což je dnes podle některých názorů považováno za nereálné.  

Vlivem zavedení zdanění u finančních služeb se zabývá další část článku, kde je vliv zdanění 
analyzován pomocí jednoduchého ekonomického modelu.  

3 Zavedení DPH u finančních služeb 

Následující část článku se zaměří na analýzu možných dopadů zavedení zdanění DPH u 
finančních služeb. Analýza bude provedena za pomoci jednoduchého ekonomického modelu, 
který je založen na článku Auerbach a Gordon (2002).  

Proto, aby se dalo diskutovat o možných dopadech zavedení DPH na finanční služby, je nutné se 
zaměřit na základní aspekty DPH. DPH u vstupů pořizovaných v případě finančních služeb by 
měla být uplatňována stejným způsobem ve všech odvětvích.  

Základním přístupem je využití teoretické rovnocennosti daně z příjmů fyzických osob ze 
závislé činnosti a proporcionální DPH (Auerbach a Gordon, 2002). Nejdříve je nutné si vymezit 
doživotní rozpočtové omezení jedince za předpokladu konstantní daně z příjmů ze závislé 
činnosti. 

 (1 – τ) Σt (1+ r)-t wt ht + A = Σit (1+ r)-t pit Cit (1) 

kde A je počáteční jmění jedince, τ je sazba daně z příjmů ze závislé činnosti, r je reálná 
diskontní míra, wt je nominální mzda, ht je počet odpracovaných hodin ve dne t, pit je cena 
statku i a Cit je spotřeba daného statku. 

Pro zjednodušení se bude předpokládat, že počáteční jmění jedince je rovno nule, tzn. A = 0. 

 (1 – τ) Σt (1+ r)-t wt ht = Σit (1+r)-t pit Cit (2) 

Takto upravené rozpočtové omezení jedince je nyní ekvivalentní rozpočtovému omezení se 
sazbou proporcionální DPH (s). 

 (1 – τ) Σt (1+ r)-t wt ht = (1+s)  Σit (1+ r)-t pit Cit (3) 
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pokud  s = τ/(1 – τ), pak je příjem vlády při sazbě DPH s zhruba následující: 

 R ≡ s Σit (1+ r)-t pit Cit = τ/(1 – τ) (1 – τ) Σt (1+ r)-t wt ht = τΣt (1+ r)-t wt ht (4) 

Rovnice (3) již byla analyzována v článku Gruberta a Mackieho (1999), kteří dospěli k závěru, 
že pouze finální spotřeba daného statku by měla podléhat zdanění DPH, zatímco “mezitímní“ 
statky by měly byl od DPH osvobozeny, neboť jejich zdanění by zkreslovalo celkovou produkci. 
Finanční služby považovali za „mezitimní“ statky, protože samy o sobě nepřinášejí žádný 
užitek, a tak by měly být od daně osvobozeny. Vstupní faktory pro produkci finančních služeb 
podléhají DPH, protože tak tomu je i ve všech ostatních sektorech. Toto vysvětlení však mnoho 
dalších odborníků (např. Auerbach a Gordon, 2002) nepovažuje za zcela uspokojivé. 

Není totiž zcela jasně vysvětlen argument, proč by náklady na finanční služby měly být 
proporcionální velikosti nominálních transakcí. Jedná se hlavně o fakt, že se vůbec neuvažuje 
existence reálných vstupů použitých při produkci finančních služeb. Pokud je tedy daň z příjmů 
ze závislé činnosti ekvivalentní k DPH, pak by se vstupní náklady neměly změnit ani v situaci, 
kdy  je daň z příjmů nahrazena DPH.  

Nejprve předpokládejme rovnováhu při dani z příjmů ze závislé činnosti. Cena statku pro 
spotřebitele se skládá ze dvou částí pit = cit + bit, kde cit jsou náklady na produkci samotného 
statku, zatímco bit zachycuje všechny transakční náklady spojené s pořízením daného statku.  

Produkční náklady cit by měly záviset na ceně hlavních vstupních faktorů, ceně meziproduktů a 
úrokové míře při využití kapitálu jako jednoho ze vstupních faktorů. Pro zjednodušení budeme 
předpokládat, že jediným vstupním faktorem produkce je práce. Pak cit = cit(qt,r,w), kde qt je 
vektor  ceny meziproduktů (včetně jakýchkoli transakčních nákladů). Pokud předpokládáme, že 
nominální cenová hladina nemá vliv na reálnou ekonomiku, pak funkce cit(l) je homogenní 
prvního stupně k qt a w. 

Co se týče transakčních nákladů bit souvisejících s pořízením daného statku (zboží), mohou mít 
mnoho podob. Částečně představují časové náklady nákupu jako je např. čas strávený chůzi do 
banky, aby se vybrala hotovost. Nicméně rozpočtové omezení vymezeno výše počítá pouze s 
tržními transakcemi, takže časové náklady nejsou v bit zohledněny. Částečně transakční náklady 
zahrnují reálné administrativní náklady spojené s používáním kreditních karet nebo šeků, ale i 
administrativní náklady na provoz bankovních poboček a bankomatů, které usnadňují výběr 
hotovosti. Obecně tedy tyto transakční náklady bit závisí na cenách stejných vstupních faktorů 
jako u cit. Pak tedy bit = bit(qt,r,w) a za stejných předpokladů jako u cit je funkce bit homogenní 
prvního stupně k qt a w. 

Nyní tedy přistoupíme k určení vládního rozpočtového omezení na obyvatele při dani z příjmu 
ze závislé činnosti. 

 τ Σt (1+ r)-t wt ht = Σit (1+ r)-t pit Git (5) 

kde Git je množství zboží i nakoupené vládou v období t. Předpokládáme, že vláda nakupuje 
komodity za stejné ceny jako soukromé subjekty, včetně dvojích nákladů (c a transakčních b). 
Co se stane v případě, že daň z příjmů ze závislé činnosti nahradíme DPH se sazbou s = τ/(1 – 
τ)? Zaměříme se nyní na cenovou hladinu. Původní ceny budeme značit vektory (w, c, b) a nové 
ceny vektory (w*, c*, b*), kde c a b představují dvě komponenty, které společně formují ceny 
statků (zboží). Pokud se nominální hodnota transakcí zvýší, jedinci potřebují větší peněžní 
zásobu. Pro jednoduchost zase budeme předpokládat, že nominální příjem zůstává nezměněn, tj. 
(1 – τ)w = w*. 

Pokud je DPH zahrnuta ve všech cenách nakupovaných statků, včetně transakčních nákladů, pak 
rozpočtové omezení jedince lze vyjádřit následovně: 

 Σt (1+ r)-t wt*  ht = (1 + s) Σit (1+ r)-t pit * Cit = 1/ 1- τ Σit (1+ r)-t pit * Cit (6) 



369 

Na první pohled je patrné, že se tato rovnice příliš podobá rovnici (2), za předpokladu, že tržní 
mechanismy navrátí ceny do rovnováhy a tedy p* = (1 – τ)p. 

Klíčovou otázkou je tedy co se děje s rovnovážnými cenami p*. Tyto ceny jsou složeny ze dvou 
komponent, přímých nákladů a transakčních nákladů. Neboť cit* = cit(qt*,r,wt*) = cit(qt*,r,wt(1- 
τ)) usuzuje, že cit * = (1- τ) cit , za předpokladu že qt* = (1- τ) qt a úroková míra r je neměnná. 
Obdobně víme, že bit* = bit(qt*,r,wt*) = bit(qt*,r,wt(1- τ)) a opět usuzujeme, že bit * = (1- τ) bit , 
za předpokladu že qt* = (1- τ) qt a úroková míra r je neměnná. Protože pit* = cit* + bit*, můžeme 
opět usuzovat, že     pit * = (1- τ) pit , za předpokladu že qt* = (1- τ) qt a úroková míra r je 
neměnná. Jelikož je ale qt komponentou vektoru ceny pt* = (p1*,…..,pt*), dojdeme k závěru, že 
rovnováha se při nových cenách a původní úrokové sazbě ve všech období t skutečně nemění. 
Pokud tedy nezdaněné tržní ceny (finálních statků i meziproduktů) klesly v poměru (1- τ), pak 
všechny ceny musí být násobeny daní ve výši (1 + s) = 1/(1- τ), aby se navrátily do svého 
rovnovážného stavu. Vlivem toho jsou nominální mzdy po zdanění a nominální spotřební ceny 
úplně stejné při zdanění daní z příjmů nebo DPH.  

Model v sobě proto zahrnuje předpoklad, že všechny „prodejní“ daně by měly být uplatněny u 
všech transakčních i produkčních nákladů. Proto tedy by všechny vstupy využité při 
poskytování finančních transakcí měly být předmětem DPH. V některých případech se může 
stát, že subjekt využívá stejné vstupy pro poskytování finančních služeb ale i pro prodej 
spotřebního zboží (např. společnost vedle prodeje automobilů také zajišťuje financování při 
jejich pořízení). Bez ohledu na tento fakt by měly být všechny primární vstupy použité pro 
poskytování finančních služeb předmět DPH a daň vybraná při poskytování meziproduktů by 
neměla být subjektům vrácena.   

Jednoduše si můžeme ověřit, že vládní rozpočtové omezení zůstane ve výše uvedeném případě 
nezměněné. Původně bylo: 

τ Σt (1+ r)-t wt ht = Σit (1+ r)-t pit Git; nyní je však: s Σit (1+ r)-t pit *Cit = Σit (1+ r)-t pit* Git. Toto 
rozpočtové omezení však může být přepsáno: 

 (τ/1 – τ) Σit (1+ r)-t (1- τ ) pit Cit = Σit (1+ r)-t (1- τ ) pit Git (7) 

Rovnici (7) lze přepsat: 

 τ Σit (1+ r)-t pit Cit = (1- τ ) Σit (1+ r)-t pit Git (8) 

Pokud je dána rovnice (2) je zřejmé, že rovnice (7) je identická s rovnicí (5) a tak reálné 
rozpočtové omezení vlády je beze změny. 

Výše uvedené závěry jsou shodné s tvrzeními, která učinili ve svých článcích Jack (1999) a Chia         
a Halley (1999). Pokud tedy finanční služby nevyžadují reálné vstupy, pak by ceny finančních 
služeb měly být proporcionální k výši cenové hladiny a žádné další daně by neměly být ve 
finančním sektoru vybírány. Transakční náklady mohou ještě zahrnovat úrok, např. statky jsou 
nakupovány prostřednictvím kreditní karty. Dále mohou zahrnovat riziko a pojištění likvidity, 
např. když bankovní depozita jsou likvidní a bez rizika zatímco základní aktiva jsou obojí 
nelikvidní a riziková. Tyto druhy transakčních nákladů však nezahrnují reálné vstupy a budou 
růst v poměru k nominální výši transakcí. Výše popsaný model tedy ukazuje, že pouze reálné 
vstupy použité při poskytování finančních služeb by měly být základem DPH.  

Sami autoři upozorňují, že výše analyzovaný model je velmi zjednodušený a neuvažuje některé 
důlžité skutečnosti, které by mohly zásadně ovlivnit některé z předpokladů. Např.  nejsou 
uvažovány změny cenové hladiny a vliv inflace, což může hrát výraznou roli při zkoumání 
některých kritérií modelu. Dalším problémem může být i rozdílnost samotných principů výběru 
daní z příjmu a DPH. U daně z příjmů subjekty platí daně úměrně k výši výdajů na práci 
zatímco u DPH platí daň úměrně k přidané hodnotě poskytnutých služeb. Z tohoto důvodu 
nemůže rovnováha nastat za stejných podmínek u obou daní. A DPH a daň z příjmů ze závislé 
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činnosti nelze považovat za identické daně. 

Analyzovaný model pracuje s předpokladem, že DPH je ekvivalentní k dani z příjmů ze závislé 
činnosti v případě, že u vstupů uvažujeme jen nominální veličiny. DPH tedy vstupy zatěžuje 
stejným způsobem jako daň z příjmu (uvažujeme-li jako jediný vstup práci za nominální mzdu 
w).  

V případě, že nominální vstupy jsou zatíženy DPH neměla by tato skutečnost mít žádný 
významný dopad na rozpočet daného subjektu a tím tedy ani na cenu jím poskytovaných služeb, 
neboť rozpočtové omezení nám jak  v případě DPH tak v případě daně z příjmu vyšlo téměř 
identické. 

Z výše uvedeného grafu je ale patrné, že subjekty podnikající ve finančním sektoru ve svých 
nákladech nesou neodčitatelnou část DPH. Pro finálního zákazníka je finanční služba na konci 
osvobozená od daně a tím by se mohlo zdát, že je cena nižší. Cena ale v sobě zahrnuje už i 
neuplatnitelnou část DPH, ke které by v případě běžného DPH režimu nebo v případě režimu 
osvobození bez DPH s nárokem na odpočet nedošlo. Právě tato DPH může pak být ve finálním 
výpočtu vyšší než DPH uplatněná při standardním DPH režimu. 

4 Závěr 

Uplatňování DPH u služeb poskytovaných ve finančním sektoru naráží na mnoho problémů, 
které je nutno řešit. Jedním z nich je i osvobození od daně při poskytování finančních a 
pojišťovacích služeb. Toho si je vědoma i odborná veřejnost včetně institucí EU. Evropská 
komise proto hledá řešení, jak problematiku uplatňování osvobození od daně při poskytování 
finančních a pojišťovacích služeb co nejvíce eliminovat, neboť to s sebou přináší celou řadu 
nákladů ať pro samotné subjekty, tak pro Evropskou unii jako takovou (např. spory vedené u 
Soudu EU kvůli nejasnému legislativnímu vymezení). Z tohoto důvodu také v roce 2008 navrhla 
změnu, kde se přiklání k možnosti zdanění těchto služeb daní z finančních transakcí (FTT). 

Návrh Evropské komise vyvolal velkou vlnu diskuzí mezi odbornou i laickou veřejností. 
Hlavním problémem je, že současný stav nezajišťuje neutralitu DPH a efektivní fungování 
jednotného trhu. Před tím než se Evropská komise odhodlala k návrhu novely Směrnice, nechala 
si provést celou řadu analýz a studií zaměřujících se na problematiku DPH u finančních služeb a 
na jejich základě pak navrhla řešení, které považovala za nejvhodnější vzhledem k současnému 
stavu – tj.  zavedení daně z finančních transakcí (FTT).  

Problematice zdanění ve finančním sektoru se v posledním desetiletí věnovalo již mnoho autorů           
i mimo Evropskou unii. Názory jednotlivých autorů jsou však nejednotné, a tak je složité nalézt 
správný model, který by dokonale odpovídal požadavkům na zdanění ve finančním sektoru.  

V článku byl představen jednoduchý ekonomický model Auerbacha a Gordona (2002), kteří 
promýšleli možné zavedení DPH u finančních služeb. Stejně jako již někteří jejich předchůdci 
dospěli k názoru, že pouze zapojení reálných vstupů do poskytování služeb finančního sektoru 
by mělo být zdaněno DPH. Pokud je ale pro poskytování těchto služeb využíváno jen 
nominálních vstupů, pak by tyto DPH podléhat neměly.  

Ke správnému nastavení uplatňování DPH ve finančním sektoru ještě povede dlouhá cesta. Je 
ale zřejmé, že k nějaké změně musí nutně dojít. Představou Evropské komise je, aby se co 
nejvhodnější řešení našlo co nejdříve a bylo implementováno do národních legislativ 
jednotlivých členských států ideálně do poloviny tohoto desetiletí.    
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Financial Services and Value Added Tax 

 Summary 

This article deals with the implementation of Value Added Tax (VAT) on financial services. 
Implementation of VAT on these services causes distortion in respect of unclaimed VAT paid in 
prices of input costs and thus the united market of the European Union may be threatened. This 
article tries to analyze the current system of VAT application within the EU as well as in the 
Czech Republic. Using an easy economic model as described by Auerbach and Gordon (2002) 
the application of VAT on the discussed services is analyzed. The analysis revealed that the 
implementation of VAT on the inputs using for production of the financial services is 
meaningful only in respect of real inputs. While using nominal input should not be subject to 
VAT.  

Key words: Financial Services; Taxation; Financial Markets. 

JEL classification: G20. 

Shrnutí 

Článek se zabývá implementací daně z přidané hodnoty (DPH) u finančních služeb. 
Implementace DPH na tyto služby způsobuje významné distorze v podobě nenárokovatelné 
DPH, která byla zaplacena v nakoupených vstupních nákladech, tím je také narušen jednotný trh 
Evropské unie. Článek se pokouší analyzovat současné uplatňování DPH v rámci EU i  v České 
republice. S využitím jednoduchého ekonomického modelu Auerbacha a Gorgona (2002) byla 
provedena analýza možného zavedení DPH na uvedené finanční služby. Analýza odhalila, že 
zavedením DPH na vstupní náklady využívané k poskytování finančních služeb dává smysl je v 
případě reálných vstupů. Zatímco u nominální vstupní náklady by DPH zdaňovány být neměly.  

Klíčová slova: finanční služby; zdanění; finanční trhy. 
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Makroekonomické proměnné v modelech odhadování 
daňových příjmů 

Ondřej Bayer* 

 

1 Úvod 

Při konstrukcích daňových odhadů metodou Top-Down je nutné odhadnout, které významné 
ekonomické proměnné do jednotlivých modelů zahrnout. Využití těchto proměnných v sobě 
skrývá jisté riziko, že celkový model může být zkreslen, protože část makroindikátorů je 
ovlivněna nepříznivými statistickými jevy.   

Cílem tohoto příspěvku je detailnější rozbor nejpoužívanějších makroindikátorů v rámci 
daňových odhadů České republiky. Pro dosažení tohoto cíle jsou využívány metody deskriptivní 
statistiky a regresní analýzy, společně s dalšími statistickými metodami, které odhalují 
nežádoucí statistické jevy. 

Problematice výběru nejlepší statistické vysvětlující proměnné je věnována řada prací. Hindls et 
al (2006) ve své publikaci seznamuje se základními statistickými pojmy a rozebírá možné 
problémy při regresní analýze. Arlt a Arltová (2009) v rámci své monografie popisují 
pokročilejší statistické techniky a testy pro odhalení nežádoucích statistických jevů. 

Publikace, které jsou věnovány daňovým odhadům a makromodelování taktéž řeší problém 
výběru ideálního počtu a kompozice vysvětlujících proměnných. Podhradská (2008) a Bayer 
(2011) ve svých závěrečných pracích diskutují tvorbu modelů pro daňové odhady, část těchto 
modelů je založena na vícenásobné regresi s použitím různých makroindikátorů. Klazar (2003) 
používá ve své dizertační práci Box-Jenkinsenovu metodiku, a taktéž řeší problém vybrání 
ideálního počtu a složení vysvětlujících makroindikátorů. Špalek a Moravenský (2005) při 
testování úmyslného vychýlení odhadů daňových příjmů řeší testování hypotéz pomocí 
regresních modelů s nejlepší vysvětlující proměnnou. Bezděk a Stiller (2000) v rámci svého 
příspěvku vytvářejí komplexní modely pro český daňový systém.  

Keene a Thomson (2007) ve své studii popisují zkušenosti s využíváním predikcí z Nového 
Zélandu. Jenkins et al (2000) analyzují modely daňových výnosů v USA přes různé komponenty 
HDP.  

Příspěvek v první kapitole popisuje základní podmínky pro výběr kvalitních vysvětlujících 
makroekonomických proměnných, kdy jsou na konci vybrány tři nejpoužívanější 
makroindikátory pro predikce daňových příjmů. Další kapitola je věnována statistickým jevům 
spojených s porušením Gauss-Markových předpokladů. Kdy jsou jednotlivé jevy stručně 
popsány a diskutovány z hlediska jejich vlivů na statistické testy, případně je diskutována 
možnost jejich odstranění. Další kapitola je věnována stručnému popisu použité metodiky. 
Poslední kapitola je samotná analytická část, kdy jsou rozebírány statistické jevy působící na 
různé druhy odhadnutých modelů, kdy jako vysvětlující proměnné jsou využity 
makroindikátory. 

                                                 
  Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Vliv daňových a výdajových nástrojů na 
mikroekonomickou a makroekonomickou efektivnost, registrovaného u Interní grantové agentury Vysoké školy 
ekonomické v Praze pod evidenčním číslem F1/30/2010.  
* Ondřej Bayer, katedra veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze. Email: 
<xbayo00@vse.cz> 
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2 Výběr vysvětlujících makroekonomických proměnných  

Prognostik tvořící regresní modely pro odhad daňových příjmů musí určit, které vysvětlující 
proměnné jsou pro daný model elementární. Vzhledem k tomu, že existuje nepřeberné množství 
různých ekonomických indikátorů, je třeba vzít v úvahu určité podmínky pro ideální vysvětlující 
proměnnou. 

 Dostupnost: Vždy je lepší vycházet z nejlépe dostupných dat, protože je možno lépe 
upravovat model v delším časovém horizontu. Při akceptaci BJ metodiky jsou určité 
časové řady schopny tzv. samozpřesňování.  

 Jednotnost: Požadované vysvětlující proměnné by měly být vždy vypočítávány podle 
jednotné metodiky. Tento problém je již celkem dobře vyřešen v rámci dat získaných z 
jedné velké databáze jako například EUROSTAT anebo OECD. 

 Frekvence a délka: Pro nejvyšší přesnost modelu je třeba mít co možná nejdelší 
časovou řadu sledovaných veličin, protože v dlouhém období se jednotlivé a náhodné 
„šoky“ vyruší, případně se naskytuje možnost některé extrémně vychýlené hodnoty do 
modelu nezahrnovat. Pokud je cílem modelu zjistit vývoj vysvětlované proměnné v jiné 
než roční frekvenci, je třeba mít data vysvětlujících proměnných s požadovanou 
frekvencí.1 

 Ekonomický význam: Pravděpodobně nejdůležitější podmínka. Pro zařazení 
vysvětlující proměnné do modelu je třeba brát v úvahu i ekonomickou interpretaci 
modelu, proto by mezi vysvětlovanou a vysvětlujícími proměnnými měl být ekonomický 
vztah. 

Samotná data již vybraných proměnných je většinou třeba podrobit řadě úprav. Klasickým 
příkladem je, že určité proměnné jsou stavové veličiny a další jsou tokové veličiny. V případě 
tokové veličiny je třeba dekumulace na jednotlivé stavy v požadovaném období. 

Dalším problémem může být sezónnost, kdy proměnné vykazují určité pravidelné výkyvy ve 
sledovaném čase, v tomto případě je třeba použít některou z metod na sezónní očištění. 

V rámci průzkumu literatury byly jako nejčastěji používané identifikovány následující 
makroindikátory: HDP, míra nezaměstnanosti a průměrná mzda. Tyto proměnné relativně 
splňují výše zmíněné podmínky pro dobré ekonometrické proměnné. 

3 Statistické jevy 

Samotné vysvětlující proměnné mají taktéž charakter časových řad, a tudíž mají tendenci 
obsahovat určité statistické jevy, které vyplývají z porušení Gauss-Markových předpokladů. 

V případě porušení těchto předpokladů je možný vznik nepříznivých statistických jevů, jak 
dokumentuje následující tabulka. V případě tohoto článku jsou hlavními sledovanými jevy: 
autokorelace, heteroskedasticita, multikolinearita a normalita. 

Autokorelace znamená, že údaj v čase t je ovlivněn údajem stejné časové řady v čase t-n. Tento 
jev se projevuje zkreslením F-testu a relativně vysokým koeficientem determinace.  Přítomnost 
autokorelace lze zjistit pomocí Durbin-Watsonovy statistiky, která na intervalu v okolí hodnoty 
dva zamítá hypotézu o autokorelaci. Autokorelaci lze odstranit pomocí odstranění trendové 
složky řady, případně sezónní složky. Jedná se ve své podstatě o stacionarizaci. 

Mulikolinearita znamená, že existují vztahy mezi jednotlivými vysvětlujícími proměnnými. 
Tento jev způsobuje vysoké odhady celkového koeficientu determinace společně 
s nevýznamnými t-testy. Dále je multikolinearita provázená velmi velkými standardními 

                                                 
1 Samozřejmě lze časové řady převádět na různé frekvence, ale tento převod může mít vliv na přesnost modelu. 
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chybami. Přítomnost multikolinearity, lze odhadovat na bázi korelační matice vysvětlujících 
proměnných, případně využitím Farrar Glaubarova testu. Odstranění mutlikolinearity lze 
dosáhnout zvýšením počtu pozorování, případně sjednocením některých proměnných. 

Tab. 1:  Gauss - Markovy předpoklady 

Předpoklad Porušení 
Náhodné vlivy se vzájemně vynulují Nekonzistentní bodové odhady 
Konečný a konstantní rozptyl náhodné složky / 
náhodné složky jsou sériově nezávislé 

Heteroskedasticita / autokorelace 

Veškerá náhodnost je obsažena v náhodné složce  
Matice X neobsahuje žádné perfektně lineárně závislé 
sloupce pozorování vysvětlujících proměnných 

Multikolinearita 

Zdroj: Fíglová (2011) + úprava autor 

Heteroskedasticita je vlastně chybná specifikace modelu, kdy je možnost, že zvolená forma 
modelu není výhodná, případně model neobsahuje klíčovou vysvětlující proměnnou. Samotným 
důsledkem tohoto jevu je snížení důvěryhodnosti F-testu a t-testů. Na druhou stranu výskyt 
heteroskedasticity může upozornit na chyby v měření. Pro její zjištění se využívá například 
Spearmannův test korelace pořadí. Pro odstranění heteroskedasticity je třeba buď předělat model 
jako celek, přidat vysvětlující proměnné, anebo případně rozšířit počet pozorování. 

Normalita je základním ekonometrickým předpokladem, který ovlivňuje veškeré ostatní 
statistické testy. Samotný předpoklad normálního rozdělení může, ale nemusí být splněn u 
jednotlivých statistických řad. V případě, že existují pochybnosti o předpokladu normálního 
rozdělení, je výhodné použít metody založené na přiblížení daného rozdělení na normální. Pro 
samotné zjištění normálního rozdělení se využívá test dobré shody. 

4 Metodika 

Pro dokumentaci a úpravy hlavních daňových makroindikátorů byla použita metoda regresní 
analýzy, kdy jako vysvětlovaná proměnná byly použity celkové daňové výnosy.  

Regresní analýza je ekonometricko-statistická metoda, která se snaží najít vztah mezi 
vysvětlovanou proměnou a jednou nebo více vysvětlujících proměnných. Takto odvozené 
regresní funkce mohou mít podobu funkcí: 

 Přímky 

 Hyperboly 

 Logaritmu 

Pro vyhodnocení kvality regresní analýzy slouží různé statistické testy. Hlavní důraz je kladen 
na koeficient determinace (R2), který měří přesnost modelu jako celku. Dalším důležitým 
ukazatel je F-test, který na určité hladině statistické významnosti hodnotí model jako celek. 
V případě nesplnění předpokladů F-testu je model statisticky nevýznamný. 

Získané modely byly testovány z hlediska testů autokorelace, multikolinearity, 
heteroskedasticity a normality.  

Odhady regresních modelů společně s výsledky testů byly provedeny pomocí programu 
PCGive.  

4.1 Popis a metodika dat 

Data byla získaná ze systému ARAD a z Českého statistického úřadu. V rámci získání 
dostatečně dlouhé časové řady byla použita čtvrtletní frekvence od roku začátku 2002 do třetího 
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čtvrtletí roku 2011. 

5 Výsledky a závěry 

V následující části budou na získaných modelech diskutovány charakteristiky jednotlivých 
makroindikátorů ve vztahu k celkovým daňovým příjmům i vůči sobě navzájem.  

5.1 Korelační matice 

Při použití korelační matice je patrná poměrně silná závislost mezi HDP a průměrnou mzdou, 
která v případě sezonního očištění metodu X12ARIMA je skoro rovná hodnotě jedna. Toto 
zjištění indikuje pravděpodobný výskyt multikolinearity v modelech, kde se tyto 
makroindikátory používají společně, proto bude potřeba jednu z těchto vysvětlujících 
proměnných z modelů vyřadit. 

Tab. 2:  Korelační matice 

 Normální proměnné  Sezónně očištěné proměnné 
 HDP Mzda Nezam.  SAHDP SAMzda SANezam.

HDP 1 0,83092 -0,59961 SAHDP 1 0,95948 -0,63250 
Mzda 0,83092 1 -0,51648 SAMzda 0,95948 1 -0,51571 
Nezam. -0,59961 -0,51648 1 SANezam. -0,63250 -0,51571 1 

Zdroj: Autor 

5.2 Výsledky regrese 

Jako první byl testován regresní model při využití neupravených dat. 

Tab. 3:  Regresní modely daňových příjmů pomocí neupravených makroindikátorů 

    Hladina významnosti 
Číslo 

modelu 
Vysvětlující proměnné R2 DW 

Normality 
-test 

Hetero 
- test 

F-test 

1 HDP, Mzda, Nezam. 61% 1,79 39% 43% 0% 
2 HDP, Nezam. 29% 2,09 21% 35% 0% 
3 HDP 28% 2,17 17% 18% 0% 
4 HDP, Mzda 60% 1,72 41% 20% 0% 
5 Mzda, Nezam. 5% 2,31 44% 20% 41% 
6 Mzda 1% 2,31 39% 6% 46% 
7 Nezam. 5% 2,3 44% 28% 18% 

Zdroj: Autor 

Při samotném použití „surových“ dat je zřejmé, že modely nejsou kvalitní. Při analýze předchozí 
tabulky je jasně patrné, že data jsou poměrně značně vychýlená. Minimální pravděpodobnost, že 
data nejsou postižena heteroskedasticitou, je pouze 72%2. Problém heteroskedasticity, případně 
normality může být způsoben relativně malým vzorkem sledovaných dat (pouze 38 pozorování). 
Bohužel delší časová čtvrtletní řada není veřejně dostupná. Z hlediska autokorelace vykazují 
modely celkově relativně dobré výsledky – otázkou je, zda je možné i při DW výsledku 2,3 
jednoznačně zamítat hypotézu o autokorelaci, protože v případě DW statistiky existuje tzv. 

                                                 
2 V případě modelu obsahujícím pouze průměrnou mzdu jako vysvětlující proměnou je pravděpodobnost výskytu 
heteroskedasticity pouze 6%, ale vzhledem k tomu, že model neprochází základním F-testem na poměrně vysoké 
hladině významnosti, nelze tento model brát jako směrodatný. 
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„šedá zóna“, kdy na určitém intervalu nelze jednoznačně určit přítomnost autokorelace3. 

Z hlediska kvality determinace je jednoznačně nejlepší využít v modelu co možná nejvíce 
vysvětlujících proměnných, ale tento přístup s sebou nese riziko vzniku negativních 
statistických jevů. Model č. 1 vykazuje jednoznačně nejvyšší koeficient determinace, ale lze 
tento model zamítnout, protože taktéž vykazuje nejvyšší hodnoty u testu heteroskedastictity. 
Model č. 4 je z hlediska koeficientu determinace druhým nejlepším a oproti předchozímu 
modelu vykazuje relativně nižší pravděpodobnost výskytu heteroskedasticty, ale lze s vysokou 
pravděpodobností předpokládat, že dané výsledky mohou být ovlivněny výskytem jiného než 
normálního rozdělení.  

Z pohledu statistické verifikace je jednoznačně nejlepší model č. 3, kdy je pouze HDP jako 
vysvětlující proměnná. Tento fakt potvrzuje obecně známou teorii, že v případě regresních 
modelů je výhodné přidávat další vysvětlující proměnné s velkou obezřetností, protože mezi 
těmito vysvětlujícími proměnnými mohou být různé specifické vztahy, které způsobují zkreslení 
modelu (model č. 4 vykazuje vyšší koeficient determinace společně se zhoršením testů). 

Posledním hodnocením kvality modelů je hodnocení ekonomické. Kdy při znalosti 
konstrukčních prvků jednotlivých daní je poměrně zřejmé, že HDP, případně jeho determinanty, 
jsou jednoznačně nejlepšími makroekonomickými indikátory ve vztahu k daňovému výnosu. 

V případě odstranění sezónní složky byly výsledné modely následující: 

Tab. 4:  Regresní modely daňových příjmů pomocí sezóně očištěných makroindikátorů 

    Hladina významnosti 
Číslo 

modelu 
Sezónně očištěná 

proměnná 
R2 DW 

Normality 
-test 

Hetero 
- test 

F-test 

1 SAHDP,SAMzda,SANezam. 93% 2,2 1% 1% 0% 
2 SAHDP,SANezam. 93% 1,9 6% 2% 0% 
3 SAHDP 93% 1,89 7% 43% 0% 
4 SAHDP,SAMzda 93% 2,07 5% 63% 0% 
5 SAMzda, SANezam. 84% 0,92 78% 35% 0% 
6 SAMzda 82% 0,82 13% 19% 0% 
7 SANezam. 35% 0,26 17% 5% 0% 

Zdroj: Autor 

Pro zpřesnění modelů bývá doporučována jejich stacionarizace. Zde byla trendová složka 
odstraněna pomocí sezónního očištění metodou X12ARIMA. X12ARIMA je metoda založená 
na klouzavých průměrech. Předpokládaným výsledkem stacionarizace by mělo být zpřesnění 
modelů z hlediska koeficientu determinace a autokorelace.   

Výsledky determinace potvrzují výše zmíněný předpoklad, když dosahují vysokých hodnot. Při 
pohledu na DW test je ale zřejmé, že v případě průměrné mzdy a míry nezaměstnanosti (modely 
5,6 a 7) se nepodařilo autokorelaci odstranit. Zde se pravděpodobně jedná o vyšší řád 
autokorelace nežli prvního stupně, a tudíž by zde bylo vhodné použít diferenciaci. Bohužel 
sledovaný vzorek dat je relativně malý a diferenciací by se ještě snižoval. Při velmi malém 
vzorku dat je většina statistických testů zkreslená. 

Nejlepším modelem je použití všech tří vysvětlujících proměnných, což odpovídá předpokladu o 
vlivu přidání vysvětlujících proměnných na koeficient determinace. Zajímavým faktem je, že 
vysvětlující proměnné na sebe působí tak, že model zpřesňují bez zvyšování rizika vzniku 

                                                 
3 Autor dává přednost intervalu (1,8;2,2) při zamítaní hypotézy o autokorelaci. Někteří autoři se ale přiklánějí 
k širšímu vymezení intervalu (1,6;2,4). 
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heteroskedasticity. Z dalších modelů je patrné, že HDP je nositelem největší míry koeficientu 
determinace a míra nezaměstnanosti je proměnnou, která vyrovnává vysokou heteroskedasticitu 
u HDP. 

6 Závěr 

V případě použití makroindikátorů pro daňové modely je třeba si vždy uvědomit možnost 
vztahů mezi jednotlivými vysvětlujícími proměnnými. Kvalita modelů nejvíce závisí na 
vstupních datech, proto se obecně tvrdí, že v případě konstrukce modelů je třeba věnovat až 
80% času na přípravu dat a zkoumání jejich závislostí. V předchozí analýze byly 
dokumentovány vztahy mezi nejčastěji používanými makroindikátory. Obecným problémem je, 
že v případě regresní analýzy není možné postihnout veškeré faktory působící na vysvětlující 
proměnnou. Řešením může být využití Box-Jenkinsenovy metodiky, která je při delších 
časových řadách přesnější, ale je taktéž výpočtově náročnější. Ale oba dva přístupy jsou 
ovlivněny dostupností dostatečně dlouhých časových řad, které jsou v případě hlavních 
makroindikátorů pro Českou republiku relativně krátké.   
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Macroeconomic Variables in the Models of Estimating Tax Revenues  

Summary 

This paper deals with the main tax macroindicators used for prediction. The aim of this paper is 
to analyze macroindicators in relation to the regression model for total tax revenues of the Czech 
Republic. The main part of this analysis deals with the relationship between individual 
explanatory variables themselves. The methodology used is based on regression analysis, 
descriptive statistics and the theory of statistical tests. The result of this analysis confirm the 
general conclusion is that GDP is one of the best explanatory variables, but the installment of 
other explanatory variables can achieve higher accuracy of the model together with the removal 
of negative statistical phenomena.  

Key words: Regression analysis; Tax revenue forecasting; macroindicators. 

JEL classification: H20. 

Shrnutí 

Příspěvek se zabývá hlavními makroindikátory používanými pro daňové predikce. Cílem 
příspěvku je analyzovat tyto makroindikátory ve vztahu k regresnímu modelu pro celkové 
daňové příjmy ČR. Hlavní část této analýzy se zabývá vztahem jednotlivých vysvětlujících 
proměnných mezi sebou. Použitá metodika je založena na regresní analýze, popisné statistice a 
teorii statistických testů. Výsledkem této analýzy je potvrzení obecného závěru, že HDP je 
jednou z nejlepších vysvětlujících proměnných, ale že při dosazení dalších vysvětlujících 
proměnných je možno dosáhnou vyšší přesnosti modelu společně s odstraněním negativních 
statistických jevů.  

Klíčová slova: regresní analýza; daňové odhady; makroindikátory. 

 

 

 

 



380 



381 

Perspektivy evropského ekonomického oživení 
Petr Blažek* 

 

1 Úvod 

Finanční a ekonomická krize, která tvrdě dopadla na globální ekonomiku, dosud nekončí. Na 
začátku roku 2012 je patrné, že Evropská unie po slabém růstu v posledních dvou letech opět 
vstupuje do fáze recese. Poslední odhad Evropské komise (únor 2012) počítá pro EU jako celek 
s hospodářskou stagnací, státy Eurozóny mají zaznamenat propad o 0,3%. Rizikové faktory 
prognózy jsou navíc, zejména kvůli pokračování dluhové krize, vychýleny směrem dolů. 
Bezpečný návrat na růstovou trajektorii se v Evropě zatím nekoná. Obavy, které současný vývoj 
vyvolává, se týkají především dopadů další recese na pracovní trhy. Cílem příspěvku je 
diskutovat, proč došlo ke ztrátě růstové dynamiky a jaké faktory ekonomickému oživení brání. 
Příspěvek varuje před fundamentalismem při prosazování politiky tvrdého rozpočtového 
omezení.   

2 Na prahu nové recese   

Ekonomická prognóza pro letošní rok byla opakovaně revidována směrem dolů (tab. 1). Hlavní 
vnitřní faktor, který stojí za zhoršením prognózy hospodářského vývoje v Evropě, představuje 
pokračování a eskalace dluhové krize. Počáteční globální finanční krize se přelévá nejprve do 
recese v reálné ekonomice, následně přes socializaci nákladů finanční krize (sanace bank), přes 
propad ekonomické aktivity v důsledku fluktuace produktu (účinek vestavěných stabilizátorů a 
nárůst cyklické složky rozpočtových deficitů) a diskreční opatření v podobě protikrizových 
fiskálních stimulů (prohloubení strukturálních deficitů) dochází k výraznému zvýšení veřejného 
zadlužení a ke spuštění dluhové krize1. V poslední fázi můžeme mluvit o krizi kompetence a 
legitimity. Dosavadní kroky při řešení krize nezabránily šíření nákazy do dalších zemí, 
mimořádně problematická zůstává pozice finančního sektoru, která výrazně ovlivňuje ochotu 
úvěrovat reálnou ekonomiku. Delší dobu latentně hrozí opakování systémové finanční krize, 
která začala pádem banky Lehman Brothers v září 20082. Nárůst negativního očekávání se 
odráží ve vývoji investic a spotřeby domácností (obr. 1). 

Tab. 1:  Zhoršování ekonomické předpovědi EU na rok 2012 

  jaro 2011 podzim 2011 jaro 2012 

EU 27 1,8 0,6 0 

EU 17 1,6 0,5 -0,3 

Zdroj: Prognózy Evropské komise 

 

                                                 
* Petr Blažek, katedra veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze. Email: 
<petr.blazek@vse.cz> 
1 Zavedením měnové unie dochází ke konvergenci dlouhodobých úrokových sazeb, členské země EMU jsou 
investory do začátku finanční krize nahlíženy jako homogenní celek, po nástupu finanční krize je vnímání rizik 
přehodnoceno a nastává oddělení úrokových sazeb jádrových zemí eurozóny a jižní periferie. 
2 ECB sahá k mimořádným krokům v podobě poskytování neomezené likvidity bankovnímu sektoru 
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Obr. 1: Vývoj nálady ekonomických subjektů 

 
Zdroj: EU Commission, Interim Forecast, February 2012 

Hospodářský růst světové ekonomiky je v posledních letech značně nevyvážený. Přestože o 
hospodářské krizi mluvíme ve spojení s globální ekonomikou, ve skutečnosti recese v roce 2009 
zasáhla pouze Evropu3 a Spojené státy. U skupiny zemí, které řadíme mezi emerging markets 
došlo pouze ke zpomalení tempa růstu. K deakcelaraci růstu v těchto zemích nyní opětovně 
dochází v důsledku zpřísnění domácích politik vyvolaných rostoucími inflačními tlaky. Růstová 
dynamika těchto zemí je přitom jedním z  faktorů hospodářského růstu v Evropě a naopak vývoj 
ve vyspělých zemích zpětně ovlivňuje ekonomickou pozici emerging markets přes jejich 
vysokou exportní závislost. Oslabení světového obchodu v roce 2011 ( obr. 2) můžeme, vedle 
zvyšujících se cen surovin, spatřovat jako hlavní vnější faktory ztráty růstové dynamiky 
v Evropě. 

Obr. 2: Vývoj dynamiky světového obchodu 

 
Zdroj: EU Commission, Interim Forecast, February 2012 

                                                 
3 Polsko je jedinou zemí EU, která v roce 2009 nezaznamenala negativní růst HDP  
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Export je negativně zasažen oslabením světové ekonomiky, na tvorbu kapitálu má negativní 
dopad situace v bankovním sektoru i pesimistická podnikatelská očekávání, vládní výdaje se 
v důsledku fiskální restrikce snižují, stejný vliv má fiskální konsolidace na stagnaci nebo propad 
poptávky domácností. Růstový faktor chybí a souběh těchto vlivů stojí za opětovným nástupem 
recese v Evropě. Hospodářské problémy zdaleka nejsou pouze výsledkem cyklické fluktuace, 
ale zrcadlí mnohé vývojové tendence posledních dekád. Dnešní situace je vážnou krizí budování 
státu blahobytu, je možné diskutovat také negativní aspekty integračního procesu a systémová 
selhání pramenící z jeho prohlubování. Mezi determinující vývojové tendence ale patří také 
strukturální změny v ekonomice, globalizace a její vliv na nárůst příjmových nerovností a na 
zaměstnanost, dalekosáhlá deregulace finančního sektoru, liberalizace pohybu kapitálu, 
zvyšující se míra koncentrace tržních struktur nebo zvyšující se vliv mocenských skupin na 
reálné politické rozhodování4. Současná krize tak některé vývoje tendence pouze umocňuje 
nebo odkrývá.   

3 Limity fiskální konsolidace 

Současná krize výrazně zhoršila fiskální pozici většiny evropských zemí Podíl dluhové kvóty se 
má za celou EU27 vyšplhat z 59% v roce 2007 na 83,3% v roce 2012, resp. z 66,3% na 88,7% 
pro eurozónu. Situaci jednotlivých zemí zachycuje obr. 3. Evropská komise v průběhu krize 
zahájila s většinou členských států proceduru nadměrného rozpočtového deficitu. Plán fiskální 
konsolidace jednotlivých zemí je obsažen v jejich stabilizačních, resp. konvergenčních 
programech. Agregovaná projekce předpokládají kulminaci podílu dluhu na HDP v roce 2013-
2014 a pak jeho postupné snižování.      

Obr. 3: Vývoj veřejného zadlužení EU27, 2007-2012 

 
Zdroj: Public Finances in EMU 2011 

Dosavadní důraz na politiku fiskální konsolidace se ale může pro další vývoj stát nepříjemnou 
okolností. Ukazuje se, že prosazování rozpočtových škrtů s cílem snížit rozpočtové deficity a 
posílit fiskální udržitelnost má své limity5. Přísná fiskální konsolidace, která má zajistit důvěru 

                                                 
4 P.Krugman (2007) použil termín „nominální demokracie“ - disponujeme sice demokratickými institucemi a 
mechanismy jejich fungování, ale systém je v důsledku rostoucí koncentrace bohatství zneužíván k prosazování 
partikulárních ekonomických a mocenských zájmů  
5 Politika rozpočtových škrtů byla obětem dluhové krize ordinována také jako sankce za předchozí „žití nad 
poměry“. Takový přístup je snad s výjimkou Řecka ale velmi problematický, protože pohled na fiskální ukazatele 
v předkrizovém období výraznou fiskální nezodpovědnost neukazuje. Na pozadí vzniku krize v těchto zemích 
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finančních trhů a tedy stabilizovat úrokové platby za obsluhu veřejného dluhu, se dostává do 
slepé uličky. Pod tíhou okolností je prováděna pro-cyklická fiskální politika. Za expanzivní 
fiskální politiku je někdy mylně označována existence strukturálních deficitů. Cyklické 
působení fiskální politiky přitom dovozujeme ze změny strukturálního deficitu (velikost 
fiskálního impulzu) vzhledem k velikosti produkční mezery. Fiskální kontrakce v době 
přetrvávající záporné produkční mezery má pro-cyklický charakter. Prostřednictvím takové 
fiskální politiky dochází k utlumení agregátní poptávky, které hrozí přivodit další propad 
výstupu. Navzdory snižování deficitů se úroveň relativního podílu dluhu v poměru k HDP může 
zvyšovat, což hrozí vyvolávat další negativní dopad na vývoj úrokových spreadů. Pro fiskální 
udržitelnost je klíčový vývoj úrokového diferenciálu (r-g), vývoj dluhové kvóty může být 
stabilizován i při existenci primárního deficitu. Dluhovou dynamiku zachycuje následující 
vztah:  

  1 1

1 1

 
 *  t t t t t

t t
t t t t t

D D PD D SF
r g

Y Y Y Y Y
 

 

 
     

 
, (1) 

kde D je veřejný dluh, PD je primární deficit, Y nominální HDP a SF je korekční činitel SFA 
(stock-flow adjustment) vyrovnání deficitu jako tokového ukazatele a stavového ukazatele 
v podobě veřejného dluhu6, r a g jsou reálná úroková míra vládních dluhopisů, resp. růst 
reálného HDP. 

Dochází ke střetu krátkodobých a dlouhodobých fiskálních cílů. Krátkodobá fiskální stabilita je 
vyjádřená deficitem vládního sektoru v poměru k HDP, výší úrokových sazeb a zajištěním 
likvidní pozice. Dlouhodobým cílem je udržitelnost veřejných financí v čase, tedy zachování 
solventnosti. Udržitelnost je vyjádřena jednak vývojem reálně existujícího, resp. účetně 
zachyceného veřejného zadlužení v poměru na HDP, ale má také podobu existence implicitního 
dluhu, jehož vývoj je projektován jako negativní dopad nepříznivého demografického vývoje na 
budoucí fiskální pozici země. Taková projekce potom vede k odhadu velikosti fiskální mezery, 
která udává, jaké současné změny v rozpočtové politice jsou potřebné k tomu, aby veřejný dluh 
na konci prognózy dosáhl určité cílové úrovně.  K diskusi na toto téma aktuálně přispívá třeba 
studie (Jánský P., Schneider O.), která konkrétně pro Českou republiku odhaduje existenci 
fiskální mezery ve výši 2,2% HDP. Dle mého názoru není v současné době pro drastické změny 
rozpočtové politiky žádný prostor. Dodatečná fiskální kontrakce v takovém rozsahu by vyvolala 
další otřes agregátní poptávky. Problematická je také nekonzistence podobných projekcí v čase7. 
Je zjevné, že odhady pro velmi dlouhé časové období jsou volatilní z hlediska odhadu 
jednotlivých parametrů, jako problematická se může ukázat vlastní podkladová demografická 
prognóza8. Jako kontroverzní se v tomto kontextu jeví tvrzení o tom, že vlády by neměly utápět 
desítky miliard ve výdajích, které může efektivněji poskytovat soukromý sektor, jako jsou 
například starobní důchody.9 

4 Vážné ohrožení pro zaměstnanost 

V úvodu příspěvku bylo zmíněno, že další negativní ekonomický vývoj může mít vážné dopady 
na zaměstnanost.  V průběhu recese v roce 2009 byly dopady na trh práce významně tlumeny 

                                                                                                                                                            
 
stály vysoké deficity obchodní bilance, které byly do začátku finanční krize kryty přílivem kapitálu z jádrových 
zemí Eurozóny. To ukazuje na systémovou povahu problémů těchto zemí, které vyplývají z přechodu na vyšší 
stupeň ekonomické integrace zavedením měnové unie. 
6 příspěvek SFA ke změně dluhové kvóty může být velmi významný, příkladem může být situace, kdy je větší část 
dluhu denominována v zahraniční měně a která se vůči národní měně zhodnocuje 
7 Bezděk V., Dybzak K. a Krejdl A. (2003) odhadují implicitní dluh v roce 2050 ve výši 700% HDP  
8 značnou nejistotou je zatížen odhad demografického v důsledku jeho migrační složky 
9 http://schneider.blog.ihned.cz/c1-54866990-u-nas-dobry-zatim 
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koordinovanými fiskálními stimuly a implementací dalších protikrizových opatření. Pozitivně se 
projevil efekt krácení pracovní doby. V porovnání s americkou ekonomikou, kde došlo ke 
skokovému zvýšení míry nezaměstnanosti téměř o polovinu, zůstal vývoj v Evropě relativně 
stabilnější. Nicméně, uvnitř EU zaznamenáváme značné regionální rozdíly, klesá míra 
participace, roste dlouhodobá nezaměstnanost a tíživým problémem, který bude dále diskutován, 
je nárůst nezaměstnanosti mladých. Oživení trhu práce, které následovalo po recesi v roce 2009, 
bylo jen velmi slabé10 a již ve druhé polovině roku 2011 tvorba nových pracovních míst 
v Evropě ustala. V lednu 2012 nezaměstnanost za EU27 překročila hranici 10%, nezaměstnanost 
v zemích Eurozóny dosáhla 10,7%.11 Negativní dopady aktuálního návratu recese na trh práce 
přitom můžeme očekávat teprve se zpožděním dalších dvou čtvrtletí. Nástup druhé vlny recese 
skýtá pro udržení zaměstnanosti vážná nebezpečí. V důsledku první recese došlo k výraznému 
skokovému nárůstu veřejného zadlužení, v jehož důsledku chybí prostor pro nové masivní 
fiskální stimuly. V souvislosti s pokračováním a prohlubováním krize se může výrazněji 
projevit negativní očekávání a pesimismus zaměstnavatelů. Nárůst nezaměstnanosti by v této 
fázi přinesl další oslabení agregátní poptávky a nový tlak na zhoršování veřejných rozpočtů.   

Je patrné, že problém zaměstnanosti souvisí s cyklickým vývojem jen do jisté míry. Stále 
zřetelnější jsou problémy strukturální povahy, které pramení v procesu globalizace12. Jedním 
z výrazných vývojových rysů minulých dekád byla deindustrializace vyspělých ekonomik.  
Přesunutí výroby do méně vyspělých ekonomik s nižšími pracovními náklady, umožnilo 
zvyšování firemních zisků, pracovní síla uvolněná v průmyslu byla pohodlně absorbována 
sektorem služeb. Nyní tlak globalizace a technologického pokroku plně doléhá také na sféru 
služeb. V důsledku rozmachu IT technologií je možné v oblasti služeb zvyšovat produktivitu, 
resp. snižovat její pracovní náročnost.  Dalším důsledkem je skutečnost, že mnoho profesí ze 
sféry služeb lze přenést na globální trh práce13. Možnosti vyspělých ekonomik vytvářet nová 
plnohodnotná pracovní místa jsou takovým vývojem podlamovány, v současné době se tento 
dlouhodobý trend střetává s hlubší fluktuací ekonomiky a negativní důsledek na zaměstnanost 
má také snižování zaměstnanců veřejného sektoru v důsledku rozpočtových škrtů.   

Vážným fenoménem je nárůst nezaměstnanosti mladých osob (obr. 3). Od začátku krize se 
nezaměstnanost ve věkové kategorii 15-24 let za EU 27 zhoršila z 15,4% v roce 2007 na 21,6% 
na konci roku 2011. V ekonomikách nejhůře postižených dluhovou krizí atakuje tato 
nezaměstnanost hranici 50% (Španělsko, Řecko). Mladí lidé bez zaměstnání nemají možnost 
pořídit si vlastní bydlení a zůstávají žít s rodiči, neinvestují do nákupu statků dlouhodobé 
spotřeby, odkládají založení rodiny, nebo se z ekonomických důvodů uchylují k emigraci14. 
Četné studie popisují dlouhodobé negativní důsledky této nezaměstnanosti. 

                                                 
10 není uspokojivé ani co do kvality pracovních míst v podobě vyššího počtu krátkodobých pracovních smluv 
11 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-01032012-BP/EN/2-01032012-BP-EN.PDF 
12 neo-konzervativní kritika se nicméně týká vesměs nepružnosti evropského pracovního trhu   
13 Provokativně může znít tvrzení, že rozmach ICT technologií a internetu, který je inovační vlnou a růstovým 
impulsem, může v dlouhodobém pohledu prosperitu vyspělého světa významně ohrožovat 
14 Nad rámec toho příspěvku je diskuse politických a společenských dopadů, mezi které patří rostoucí nedůvěra 
v politický systém, radikalizace společenských nálad, sociální bouře, ztráta důvěry v demokracii.   
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Obr. 4: Vývoj nezaměstnanosti mladých (15-24let) 

 
Zdroj: ILO, World of Work Report 2011 

Vládní politiky by měly na fenomén rostoucí nezaměstnanosti mladých reagovat.  Může 
docházet ke konfliktu cílů s jinými hospodářsko-politickými doporučeními, které z důvodu 
dlouhodobé fiskální udržitelnosti doporučují odstranit demotivace zaměstnanců pracovat v 
pozdějším věku, resp. zvyšování zákonného věku pro odchod do důchodu. Za předpokladu, že je 
ekonomika limitována ve schopnosti vytvářet nová pracovní místa, představuje prodlužování 
zaměstnání osob ve vyšším věku (vysoký mezní sklon k úsporám) na úkor zaměstnání osob v 
mladém věku (vysoký mezní sklon ke spotřebě) negativním dopad na agregátní poptávku a na 
růstové možnosti ekonomiky. 

5 Evropa divergující 

Zprvu se mohlo zdát, že krize v roce 2008-2009 přinesla vedlejší pozitivní efekt v podobě 
synchronizace hospodářského cyklu členských zemí EU. Postupně je ale patrné, že následný 
vývoj se v jednotlivých částech Evropy ubírá rozdílným směrem a tato divergence znesnadní 
použití konkrétních hospodářských politik15 a bude jedním z faktorů, který jednotu Evropy 
ohrožuje. Na straně jedné je skupina zemí jižního křídla Eurozóny, které budou čelit dalšímu 
propadu nebo stagnaci hospodářství. Za tímto výhledem stojí strukturální zaostalost ekonomiky, 
ztráta konkurenceschopnosti a vysoké zadlužení. Při neexistenci kurzového vyrovnávacího 
mechanismu musí jít tyto země obtížnou cestou vnitřní devalvace. Proti nim stojí země se 
slušnou růstovou perspektivou. Tato skupina zemí západní, střední a severní Evropy je hůře 
ohraničitelná, ale základní polaritu reprezentuje vztah mezi jádrem reprezentovaným Německem 
a jižní periferií. Společná monetární politika bez společné fiskální politiky selhává a logickým 
důsledkem je posilování koordinace fiskálních politik a prosazování vzniku fiskální unie. 
Zhoršení hospodářského vývoje může diskusi na toto téma utlumit. Německo poslední dekády 
šlo cestou zvyšování konkurenceschopnosti snižováním relativních mzdových nákladů (obr. 3) a 
růstovou dynamiku založilo na své exportní výkonnosti. V krátkém oživení po recesi v roce 
2009 bylo tahounem evropského růstu, byť se nyní také nevyhnulo návratu recese. Německo je 
za mzdovou deflaci možná poněkud paradoxně kritizováno a je vyvíjen tlak, aby německá vláda 
pomohla evropskému oživení tím, že podpoří domácí poptávku fiskální expanzí. Zvýšení 
                                                 
15 např. nastavení měnové politiky pro členské země EMU   
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domácí poptávky v Německu a v některých dalších zemích je jedním z dílčích kroků, které lze 
v současnosti skutečně doporučit. Byť se Německo v období všeobecné nejistoty kolem dluhové 
krize dosud těší maximální důvěře finančních trhů16, je třeba vzít v úvahu také to, že úroveň 
dluhové kvóty už přesáhla hranici 80% a německá vláda nebude chtít riskovat ztrátu kredibility 
své fiskální politiky.    

Obr. 5: Vývoj relativních mzdových nákladů Německa a eurozóny, 1995=100 

 
Zdroj: ILO, Global Employment Trends 2012 

6 Proti příjmové nerovnosti 

Jedním z důležitých faktorů, který v dlouhodobém horizontu ovlivňuje prosperitu společnosti, je 
rostoucí příjmová nerovnost. K jejímu prohlubování dochází od počátku 80. let v důsledku 
zavádění neo-konzervativních ekonomických reforem a vlivem globalizace. Přestože je 
explozivní nárůst relativního podílu příjmů úzké skupiny 1% nejbohatších problémem zejména 
v severní Americe, ke zvyšování příjmových disparit dochází ve většině zemí, včetně těch s 
tradičně rovnějším rozdělením příjmů – Skandinávské země (OECD, 2011). Nerovnoměrné 
rozdělení bohatství má své makroekonomické konsekvence a současná krize důsledky tohoto 
trendu vyostřuje. V uplynulých letech byla spotřeba domácností tažena rostoucím soukromým i 
veřejným dluhem. Takový doping spotřeby domácností nadále možný není. Současná krize 
prohloubila problém tím, že byly socializovány značné privátní ztráty a nárůst veřejného dluhu 
musí být postupně řešen redukcí veřejných výdajů a zvyšováním daňového zatížení.  Klesající či 
stagnující disponibilní důchod domácností rovná se negativní dopad na agregátní poptávku. 

Co se týče daňové politiky, měla by být v tomto směru politikou dvojí dividendy. Být 
prorůstová a zároveň napomáhat snižování příjmových nerovností. Základní protiargument se 
týká existence konfliktu mezi spravedlností a ekonomickou efektivností. ILO (World of Work 
Report 2011) ale odkazuje na některé novější práce, které tuto argumentaci nepotvrzují. Ohledně 
zdanění práce jsou jejich závěry takové, že nabídka práce je ve většině případů neelastická. A 
pro investiční rozhodování firem má mít daňová sazba menší vliv než růst poptávky. Standardní 
doporučení (např. OECD 2012) k podpoře ekonomického růstu nadále zahrnuje snižování 
podílu přímých daní se svým distorzním účinkem a vyšší podíl zdanění spotřeby. Zdanění 
spotřeby je ale degresivní a má negativní dopad na disponibilní důchod domácností a tedy na 

                                                 
16 což se projevilo také upsáním vládních dluhopisů s negativním výnosem: 
http://www.bloomberg.com/news/2012-01-09/germany-auctions-bills-with-yield-of-minus-0-01-correct-.html 
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agregátní poptávku. Daňové politika by se měla orientovat na zvýšení progresivity daňového 
systému, legitimní součástí diskuse jsou návrhy týkající se zdanění majetku a kapitálových 
zisků.   

7 Závěr 

Jakkoli byl rok 2009 nejhorším propadem vyspělých ekonomik od druhé světové války, 
komparace Velké hospodářské krize 30. let minulého století a současné krize jasně dokládá, že 
z hlediska velikosti ztráty výstupu, vývoje nezaměstnanosti, doby trvání krize, resp. obnovení 
výstupu na předkrizovou úroveň nesnesou Great Depression a Great Recession srovnání.    

Průběh současné krize byl výrazně ovlivněn masivní aktivizací fiskální a monetární politiky17. 
Potenciál hospodářských politik se přitom v rámci prvního kola krize podstatně vyčerpal a 
manévrovací prostor reagovat na opakování recese je nyní výrazně menší.     

Argumentace proti expanzivní fiskální politice v době krize se dá shrnout do zkratky „je špatné 
léčit dluh dluhem“. Překonání krize má přitom dvě neoddělitelné fáze. Snižování veřejného a 
soukromého dluhu je nezpochybnitelným střednědobým prostředkem léčby. Krátkodobě ale 
fiskální politika má moc sehrát stabilizující roli: tlumit pesimismus a negativní očekávání, 
kompenzovat nedostatečnou ekonomickou aktivitu soukromého sektoru. Pakliže to neučiní, 
může následovat volný pád, který zažil svět ve třicátých letech minulého století. Dvoucifernému 
propadu výstupu a explozivnímu nárůstu nezaměstnanosti jsme se prozatím dokázali vyhnout.   

Fiskální politika nemůže nyní ignorovat, že Evropa zůstala na hraně propasti a zhoršení 
předpovědí ekonomického vývoje tento fakt potvrzuje. 

Problémem číslo jedna jsou přetrvávající negativní očekávání a tento psychologický rozměr 
krize stále hraje zásadní roli. Tlak na fiskální restrikci se ukazuje být jedním z významných 
faktorů, které ekonomické oživení dusí a vrací ekonomiku do fáze recese. Pohled na dluhovou 
dynamiku ukazuje, že ekonomický růst ke stabilizaci a snižování váhy veřejného zadlužení 
potřebujeme, bez jeho obnovení není fiskální konsolidace proveditelná.  
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Prospects for Economic Recovery in Europe  

Summary 

The financial and economic crisis that heavily struck the global economy has not ended. At the 
beginning of 2012 it is obvious that after two years of a weak growth the European economy is 
entering another phase of the recession. The aim of this paper is to analyze circumstances 
causing the loss of economic momentum and discuss obstacles for economic recovery in 
Europe.  

Key words: Sovereign debt crisis; Fiscal policy; Unemployment; Economic growth. 

JEL classification: E62, O40, J64. 

Shrnutí 

Finanční a ekonomická krize, která tvrdě dopadla na globální ekonomiku, dosud nekončí. Na 
začátku roku 2012 je patrné, že Evropská unie po slabém růstu v posledních dvou letech opět 
vstupuje znovu do fáze recese. Cílem příspěvku je diskutovat, proč došlo ke ztrátě růstové 
dynamiky a jaké faktory brání ekonomickému oživení.  

Klíčová slova: suverénní dluhová krize; fiskální politika; nezaměstnanost; ekonomický růst. 
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Východoafrické společenství – vznikne nová měnová 
unie? 

Daniela Čermáková, Miroslav Langer* 

 

1 Úvod 

V době, kdy se Evropská unie potýká s nebývalými problémy a řeší budoucnost společné měny 
eura, vznikají ve světě i nadále nové měnové unie. Na africkém kontinentu se v současné době 
nachází značné množství organizací a společenství, z toho i několik měnových unií. První z nich 
je CFA Franc Zone (CFA Franc je společná měna pro země západní a střední Afriky) a 
jihoafrická měnová unie. Ve východní Africe došlo k obnovení již zaniklého Východoafrického 
společenství (East African Community, EAC), které připravuje zavedení vlastní jednotné měny. 
Všechny tyto unie jsou pilíři organizace nazývající se Africké hospodářské společenství 
(African Economic Community, AEC), které má za cíl sjednotit všechny africké země a vytvořit 
jednotnou „panafrickou“ unii. Potud tedy podoba s Evropskou unií v Evropě. 

Africké země si uvědomují, že musí podstoupit kroky vedoucí k podpoře ekonomického růstu, 
aby tak možná zopakovaly ekonomický boom, který zaznamenaly asijské země. Měnovou 
integraci v Africe však komplikuje řada problémů, zejména stále přetrvávající politická 
nestabilita, boje a nepokoje, rostoucí korupce, problémy s černým trhem a v neposledních řadě 
překrývající se členství mnoha zemí v nesčetných regionálních organizacích, které ztěžuje 
orientaci a plnění cílů. 

Cílem této práce je tedy posoudit připravenost ekonomik členských zemí na vznik měnové unie 
na základě analýzy základních makroekonomických faktorů a zjistit, zda je měnová unie pro 
členské země v současné době žádoucí. 

Hlavní motivací pro volbu tohoto tématu byla skutečnost, že problematika měnových oblastí v 
Africe a zejména EAC není v odborné diskuzi příliš pokryta. Z publikací věnujících se tématu 
EAC jmenujme například Mkenda (2001) či studii ECB z roku 2010. 

Problémem při analýze afrických zemí je nedostatek konzistentních statistických dat, což se týká 
především čtvrtletních a měsíčních údajů o makroekonomických veličinách. Hlavním zdrojem 
našich dat byla statistika Světové banky (ADI, 2011), statistika EAC (2011) a World Factbook 
CIA (2011). 

2 Východoafrické společenství 

Dohoda zakládající Východoafrické společenství byla podepsána zakládajícími členy Keňou, 
Tanzanií a Ugandou v listopadu 1999. Samotné společenství vzniklo v lednu 2001. V červenci 
2007 se k EAC přidaly ještě země Rwanda a Burundi. Jedním z prvních kroků bylo zavedení 
celní unie v roce 2004, následovat by měl společný trh, následně měnová unie (EAMU) se 
společnou měnou východoafrickým šilinkem v roce 2012 a nakonec politická federace 

                                                 
  Příspěvek byl zpracován jako jeden z výstupu v rámci řešení výzkumného projektu, financovaného institucionální 
podporou Fakulty financi a účetnictví VŠE.  
* Daniela Čermáková, katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická 
v Praze. Email: <cerd01@vse.cz> 
Miroslav Langer, katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze. 
Email: <xlanm18@vse.cz> 
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východoafrických zemí1 v roce 2015. 

2.1 Historie Východoafrického společenství 

Původní Východoafrické společenství (Keňa, Uganda a Tanzanie) vzniklo již v roce 1966, po 
jedenácti letech však zaniklo. Bývalé společenství zahrnovalo celní a zpočátku i měnovou unii a 
společnou daňovou politiku. Členské země, jež do té doby sdílely společnou měnu britských 
kolonizátorů, začaly po získání nezávislosti tisknout vlastní měny navázané na libru. 
Východoafrický šilink, který nahradil v roce 1920 rupii, byl původně navázaný na britskou libru 
a tyto dvě měny byly vzájemně volně směnitelné. Východoafrický šilink byl tedy velice stabilní 
měnou. Po neshodách a depreciaci britské libry začaly všechny tři členské země od 
východoafrického šilinku upouštět a zavedly vlastní národní měny.2 Od té doby se začala 
myšlenka společného trhu zemí vzdalovat. 

Důvodů rozpadu společenství bylo několik. Kvůli rozdílné hospodářské vyspělosti členských 
zemí (především ekonomicky vyspělejší Keni) a kulturním názorům se nakonec tato unie v roce 
1977 rozpadla. 

2.2 Současný vývoj 

V současné době čítá Východoafrické společenství 133 milionů obyvatel a vytváří HDP kolem 
79 miliard dolarů3. Zakladatelské země vykazují různou ekonomickou vyspělost. Nejsilnější 
ekonomikou je Keňa, Tanzanie má na druhé straně úrodnou půdu a další přírodní zdroje jako 
dřevo a zlato. V Ugandě byla v roce 2006 objevena rozsáhlá naleziště ropy. 

Tab. 1:  Základní charakteristiky členských zemí 

Země 
Rozloha 
v km2 

Počet 
obyvatel 

v mil. 

HDP v 
mld. 
USD 

HDP / 
obyv. v 

USD 

Úřední 
jazyk 

Exportní komodity 

Keňa 580 367  43,1 71,5  1 700  angličtina 
svahilština 

vápenec, sůl, drahokamy, 
fluorit, zinek, sádrovec 

Uganda 241 038  35,9 45,9  1 300  angličtina 
svahilština 

měď, kobalt, vápenec, sůl, 
orná půda, zlato, ropa 

Tanzanie 947 300  43,6 63,44  1 500  angličtina 
svahilština 

káva, sisal, čaj, bavlna, 
pyretrový prášek, kešu 
oříšky, tabák, hřebíček, 
kukuřice, kasava, cigarety, 
cukr, pivo, diamanty, zlato, 
těžba železa, ropa 

Burundi 27 830  10,6  3,67  400  svahilština 
francouz-
ština 
kirundi 

káva, bavlna, čaj, kukuřice, 
čirok, sladké brambory, 
banány, maniok, hovězí, 
mléko, kůže, mýdlo 

Rwanda 26 338  11,7 13,46  1 300  francouz-
ština 
angličtina 
svahilština 

káva, čaj, pyretrový prášek, 
banány, fazole, čirok, skot, 
brambory, mýdlo, nábytek, 
textilie, cigarety 

Zdroj: The World Factbook, CIA (CIA, 2011) 

                                                 
1 tato federace by zahrnovala 1 820 664 km2 (představovala by čtvrtou největší zemi v Africe a šestnáctou na světě), 
s populací kolem 133,5 mil. (po Nigérii druhá největší země v Africe a jedenáctá na světě) 
2 Tanzanie 14. června 1966, Uganda 24. června 1966 a v srpnu 1966 též Keňa 
3 údaje za rok 2010 
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Přestože je Keňa ve východní Africe centrem obchodu a financí, její postavení ztěžuje rostoucí 
korupce. V roce 1997 dokonce MMF navrhl Keně reformní program na potlačení korupce. 
Kvůli korupci MMF a Světová banka odmítly další půjčky státu. Problémy vyústily v roce 2008 
vlnou povolebního násilí, které ještě znásobilo negativní dopad světové finanční krize na export 
země. Nejdůležitějším sektorem je zemědělství, které zaměstnává až 75 % pracovní síly, ve 
službách pracuje zbylých 25 %. Keňa exportuje především čaj, zahradnické produkty, kávu 
(patří k největším producentům na světě), ryby, a to nejvíce do zemí Ugandy, Tanzanie a Velké 
Británie. Největšími importéry jsou Čína, Indie a SAE. Díky národním parkům a safari přispívá 
k poměrně vysokému HDP také turistický ruch. Problémem afrických zemí je také politická 
nestabilita, proto je zajímavé sledovat podíl výdajů na zbrojení na HDP. Keňa vydává na 
zbrojení 2,8 % HDP4. 

Uganda oplývá značnými přírodními zdroji (např. úrodnou půdou, pravidelnými srážkami, 
menšími nalezišti mědi, zlata a dalších nerostů a nedávno objevenými zdroji ropy). 
Nejdůležitějším sektorem je zemědělství s podílem 82 % na pracovní síle, dále průmysl s 5 % a 
služby s 13 %. Uganda exportuje především kávu, ryby a rybí produkty, čaj, bavlnu, 
zahradnické produkty či zlato. Hlavními zeměmi, do kterých vyváží své zboží, jsou Súdán, Keňa 
a Rwanda. Import zajišťují v Ugandě Keňa, SAE a Čína. Od roku 1986 se země s podporou 
zahraničí a mezinárodních agentur snaží o stabilizaci ekonomiky pomocí měnové reformy, 
zvýšení cen exportovaných plodin a ropy. Světová krize sice dopadla i na ugandský export, 
přesto si však ekonomika udržuje tempo růstu HDP díky rostoucím cenám ropy. Jedním 
z hlavních problémů jsou boje mezi jednotlivými etnickými skupinami, ozbrojenými milicemi a 
gangy. Na zbrojení vydává 2,2 % HDP.  

Tanzanie vznikla v roce 1964 spojením Tanganiky a Zanzibaru. Jedná se o jednu z nejchudších 
ekonomik na světě, nicméně si udržuje poměrně vysoké tempo růstu HDP (kolem 7 %), 
především díky zlatu a turistickému ruchu. Ekonomika je závislá především na zemědělství (80 
% pracovní síly) a na dotacích z MMF a dalších institucí na podporu infrastruktury, která je ve 
velmi špatném stavu. V roce 2008 obdržela dotaci ve výši 689 mil. USD. Exportuje především 
zlato, kávu, kešu oříšky či bavlnu do zemí, jako je Čína, Indie, Japonsko, SAE či Německo. 
Importéry jsou především Čína, Indie, Jižní Afrika a Keňa. Výdaje na zbrojení jsou nejmenší 
z členských zemí EAC – 0,2 % HDP. 

Burundi je vnitrozemská země s malými přírodními zdroji a nerozvinutým průmyslem. 
Ekonomika se orientuje na zemědělství, které zaměstnává až 94 % pracovní síly, na průmysl 
zbývají 2 % a služby 4 %. Exportuje především kávu a čaj (až 90 % výnosů z celkového 
exportu), cukr, bavlnu a kůže do Německa, Pákistánu, Belgie a Rwandy. Import je orientovaný 
na Saudskou Arábii, Ugandu, Belgii a Čínu. Burundi, ač chudý stát, vydává na zbrojení až 6 % 
HDP. Potýká se především s problémy prostituce a zaměstnávání dětí. 

Rwanda je chudou vnitrozemskou, zemědělskou zemí s vysokou hustotou obyvatel. Hlavními 
exportními artikly jsou káva, čaj, kůže a ruda, které vyváží do Keni, Konga a Číny. Import se 
orientuje na Keňu, Ugandu, SAE a Tanzanii. Výdaje na zbrojení jsou kolem 3 % HDP. 

Země EAC jsou tedy hospodářsky značně rozdílné, určitý problém by mohla představovat 
jazyková bariéra – státy Burundi a Rwanda jsou bývalé belgické kolonie a jedním z hlavních 
úředních jazyků je francouzština, zatímco ostatní členské státy si prošly britskou nadvládou a 
mezi jejich úřední jazyky patří tedy angličtina. Dalším jazykem, který mají ale státy společný, je 
svahilština. 

2.3 Cesta k měnové unii 

Strategie založení měnové unie spočívá v harmonizaci měnových politik, především v oblasti 

                                                 
4 pro srovnání – např. ČR kolem 1 %, USA 4 % 
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měnového kurzu, úrokových sazeb, inflace a také v oblasti fiskální politiky. Analýzou těchto 
faktorů se zabývá 3. kapitola tohoto článku. 

Hlavními pilíři EAC tedy jsou: 

1. celní unie (od roku 2004), 

2. společný trh (od června 2010), 

3. měnová unie (zavedení plánováno 2012), 

4. politická federace (zavedení plánováno 2015). 

Celní unie 

Od roku 2004 zavedly členské země celní unii s postupným snižováním celních sazeb o dva 
procentní body za každý rok. V roce 2010 bylo dosaženo nulových celních sazeb, bez 
omezujících kvót, pro export i import mezi členskými zeměmi. 

Společný trh 

V červnu 2010 zavedly členské země společný trh a otevřely své hranice pracovní síle, zboží a 
kapitálu. 

Hlavní problémy členských zemí spočívají především ve špatné infrastruktuře a zdlouhavých 
celních procedurách. Otevření hranic se však neobejde bez úskalí a problémů. Hlavním 
problémem zůstávají různé daňové režimy v členských zemích. Stejné zboží pak může mít po 
připočtení daně různé ceny, podniky navíc mohou přecházet do zemí s nižším daňovým 
zatížením. Země tedy musí zejména harmonizovat své daňové systémy. 

Daň z přidané hodnoty v Ugandě, Keni, Tanzanii, Rwandě a Burundi je na úrovni 18 %, zatímco 
v Keni 16 %. Spotřební daně v zemích jsou též rozdílné. Země dosud podnikly kroky zamezující 
pouze dvojímu zdanění příjmů. 

V řadě afrických zemí je hlavním problémem kvetoucí černý trh,5 který tak po odstranění bariér 
může ještě více vzkvétat. 

Měnová unie 

Strategie založení měnové unie spočívá v harmonizaci měnových politik, především v oblasti 
měnového kurzu, úrokových sazeb, inflace a fiskální politiky. K úspěšné cestě k funkční 
měnové unii by mělo pomoci dosažení konvergenčních kritérií, jež stanovil Výbor pro měnové 
záležitosti (Monetary Affairs Committee, EAC 2009) a jež schválila Rada ministrů EAC. 
Vynutitelnost dodržování těchto kritérií je však limitovaná. Primárními cíly bylo určeno udržení 
inflace pod 5 % a schodku rozpočtu pod 6 % v letech 2007-2010 a 5 % v období 2011-2013. 
Mezi primární cíle byla rovněž zařazena držba devizových rezerv pokrývající čtyřměsíční 
importy. Analýzou faktorů ovlivňujících úspěšné zavedení měnové unie se zabývá 3. část. 

Politická federace 

Celkové snahy o sjednocení by měly v roce 2015 vyústit v politickou federaci a vytvoření 
jednotného státu. Ambice však sahají ještě dále – až k jednotné měně na celém africkém 
kontinentu. 

3 Analýza vybraných makroekonomických veličin 

Během roku 2012 země plánují zavést vlastní jednotnou měnu východoafrický šilink. Tato 
kapitola sleduje, do jaké míry se jim daří sjednocovat měnovou a fiskální politiku a vývoj 
měnových kurzů, inflace, vývoje HDP, exportu a importu a úrokových sazeb. 

                                                 
5 aktivity na něm jsou označovány zvláštním výrazem „magendo“ 
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Fiskální politika 

Země se potýkají s nevyrovnanými státními rozpočty. Tento problém je do jisté míry způsoben 
politickou nestabilitou v těchto zemích, obtížemi při výběru daní, ale i nutností výdajů do 
rozvojových projektů, jako je zlepšení podinvestované infrastruktury. 

Tab. 2:  Veřejný dluh (konec roku 2010) a deficit (rok 2011) – podíl na HDP v % 

 Keňa Uganda Tanzanie Burundi Rwanda 

Dluh 48 22 34 47,5 24 
Deficit -5,7 -6,1 -6,2 -8,1 -2,3 

Zdroj: Economywatch (2012) a The World Factbook, CIA (CIA, 2011) 

Tyto státy jsou rovněž příjemci mezinárodní pomoci mířící tradičně z Evropy a nyní ve zvýšené 
míře i z nových ekonomik, jako je Čína. Tato pomoc je ovšem pro dlouhodobější plánování 
udržitelných rozpočtů dvousečná zbraň, neboť tyto zdroje příjmů mohou vzhledem 
k mezinárodní situaci vyschnout. 

K dosažení cílů by bylo třeba zavést kontrolní a vynucovací mechanismy. Je ovšem otázkou, 
zda přísnější pravidla nepodváží výdaje na investice do infrastruktury, vzdělávání a dalších 
oblastí nutných pro budoucí hospodářský růst. 

Měnová politika 

Tab. 3:  Základní charakteristiky členských zemí 

Země Měna Diskontní sazba 

Keňa keňský šilink 7 % 

Uganda ugandský šilink 14% 

Tanzanie tanzanský šilink 8,25% 

Burundi burundský frank 11,25% 

Rwanda rwandský frank 7,75% 

Zdroj: The World Factbook, CIA (CIA, 2011) 

Většina zemí používá režim řízeného floatingu, kromě Rwandy, která má podle MMF navázaný 
měnový kurz na USD. Měny jsou vzájemně plně konvertibilní. Diskontní sazby vyhlašované 
centrálními bankami jsou poměrně vysoké, což ukazuje na neochotu centrálních bank půjčovat 
komerčním bankám a zvyšovat množství peněz v oběhu.  

Měnová politika zemí se orientuje především na nízkou inflaci (cíl EAC 5 %), které dosahuje 
pomocí monetaristického transmisního mechanismu (za zprostředkující kritérium volí měnový 
agregát M2, resp. M3 keňská centrální banka, za operativní měnovou bázi). 

Měnové kurzy 

Měnový kurz v posledních dvaceti letech nebyl nástrojem ani cílem při výkonu měnové politiky 
centrálních bank zemí EAC. Vývoj kurzu proto odráží vývoj nastavení měnové politiky 
zprostředkovaně. 

Na obr. 1 vidíme, že všechny země zaznamenaly depreciaci, což bude zřejmě odrazem vývojů 
měnových agregátů (M2). 

Abychom zjistili, jak jsou měnové kurzy sladěny, podívejme se na korelace jejich měn v tab. 4. 
Z ní je patrné, že měny Keni, Tanzanie a Ugandy dosahují vyšších stupňů korelace, než měny 
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menších zemí (Burundi, Rwanda). 

Obr. 1: Depreciace lokálních měn k USD, normováno k 1990 

 
Zdroj: ADI (World Bank, 2011) 

Tab. 4:  Korelace měnových kurzů (1990-2010) 

  Keňa Tanzanie Burundi Uganda Rwanda 
Keňa 1 0,56 0,31 0,24 -0,03 
Tanzanie 0,84 1 0,037 0,52 0,02 
Burundi 0,01 0,23 1 0,11 -0,11 
Uganda 0,89 0,70 -0,04 1 0,16 
Rwanda 0,11 0,23 0,46 -0,03 1 

Zdroj: EAC Statistics (2011), Bloomberg, vlastní výpočty 

Pozn.: V levém dolním rohu jsou denní korelace spočtené za obchodní dny roku 2011. V pravém rohu pak roční 
korelace období od roku 1990-2010. 

Inflace 

Obr. 2: Vývoj inflace měřené CPI 

 
Zdroj: ADI (World Bank, 2011) 
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Vývoj inflace reflektuje politiku centrálních bank. Jejich cílem je sice cenová stabilita, ale 
explicitní hodnoty růstu cenové hladiny nebyly v minulosti stanovovány. Cílem EAC je od roku 
2007 inflace ve výši 5 %, kterého se podařilo v roce 2010 dosáhnout. K režimu cílování inflace, 
který by nejvíce odpovídal potřebě naplnění konvergenčního kritéria, přešla prozatím pouze 
centrální banka Ugandy v červnu roku 2011. Vedle politiky centrálních bank jsou pro tyto země 
dalším důležitým cenotvorným faktorem ceny potravin a dalších komodit (především 
energetických) na světových trzích. Tak tomu bylo i v roce 2008, kdy zvýšené ceny potravin 
způsobily vysoké překročení inflačního kritéria. Tento faktor je pro všechny země stejný a 
společné centrální bance by nemělo dělat problémy na tyto cenové šoky reagovat. Z obr. 2 je 
patrné, že oproti 90. letům se částečně podařilo inflaci sladit. 

Vývoj HDP 

Tab. 5:  Korelace HDP (1990-2010) 

  Keňa Uganda Tanzanie Burundi Rwanda 
Keňa 1         
Uganda 0,345545 1       
Tanzanie 0,589547 0,212153 1     
Burundi 0,17831 -0,25557 0,49946 1   
Rwanda 0,142929 0,252705 0,334996 0,0302 1 

Zdroj: ADI (World Bank, 2011), vlastní výpočty 

Korelace hospodářského cyklu ukazují, že nejvýznamněji je sladěn cyklus Tanzanie a ostatních 
zemí. Naopak Burundi a Rwanda, tedy poměrně malé země, se opět pohybují značně nezávisle. 
Burundi dokonce vykázalo vůči Ugandě negativní korelaci. 

Vzájemný obchod 

Ekonomickou provázanost zemí ukazují tabulky 6 a 7. Udávají, jaký podíl na exportech, resp. 
importech, tvoří obchod s partnerem v rámci EAC. Sledovaná země je v záhlaví tabulky. V 
tabulce je pak sledován podíl exportů (resp. importů) na celkových exportech (resp. importech) 
dané země. 

Jak je z tabulek patrné, vzájemná provázanost ekonomik není velká. V exportech je vazba mezi 
Ugandou a Keňou. Pro malé země, jako je Rwanda či Burundi, jsou velké země (např. Keňa) 
významnými obchodními partnery. Opačně však tato vazba chybí. Z tohoto hlediska je postup 
směrem k hospodářské unii pro tyto země klíčovější, což oslabuje jejich vyjednávací pozici. 

Tab. 6:  Vzájemný obchod: podíl na exportu (2010) 

  Keňa Uganda Tanzanie Burundi Rwanda 
Keňa - 18 % 5 % 1 % 17 % 
Uganda 13 % - 2 % 2 % 2 % 
Tanzanie 8 % 6 % - 0 % 3 % 
Burundi 1 % 4 % 1 % - 2 % 
Rwanda 3 % 11 % 2 % 7 % - 
Ostatní země 75 % 62 % 90 % 89 % 77 % 

Zdroj: Intra - EAC Trade (EAC, 2011), vlastní výpočty  

Pro menší země Burundi a Rwandu jsou Keňa, Uganda i Tanzanie významnějšími obchodními 
partnery než opačně. Import ze zakladatelských zemí se pohybuje v průměru kolem 13,5 %. 
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Tab. 7:  Vzájemný obchod: podíl na importu (2010) 

  Keňa Uganda Tanzanie Burundi Rwanda 
Keňa - 12 % 4 % 15 % 13 % 
Uganda 1 % - 0 % 14 % 11 % 
Tanzanie 1 % 1 % - 13 % 16 % 
Burundi 0 % 0 % 0 % - 0 % 
Rwanda 0 % 0 % 0 % 1 % - 
Ostatní země 98 % 87 % 96 % 57 % 60 % 

Zdroj: Intra - EAC Trade (EAC, 2011), vlastní výpočty 

Zavedení celní unie nemělo očekávaný vliv na vývoj vzájemného obchodu. Zatímco v roce 2004 
tvořil vzájemný obchod průměrně 29% podíl na celkovém obchodu, v roce 2010 poklesl na 21 
%. Pro jednotlivé země neprobíhala tato změna stejně. Zatímco pro Burundi a Rwandu se 
relativní podíl na obchodu v rámci skupiny snížil, pro velké země zůstal nezměněn. 

Úrokové sazby 

Od poloviny prvního desetiletí se omezily výkyvy v sazbách. Ve sledovaných obdobích se 
pohybují v pásmu od 5 do 10 %, takže nevzniká výraznější úrokový diferenciál. 

Obr. 3: Vývoj úrokových sazeb (1990-2010) 

 
Zdroj: ADI (World Bank, 2011) 

4 Závěr 

Dohoda zakládající Východoafrické společenství zemí Keni, Ugandy a Tanzanie (od roku 2007 
přibyly Burundi a Rwanda) byla podepsána v roce 1999. Od té doby se země snaží sladit své 
měnové a fiskální politiky a základní makroekonomické veličiny, jako jsou měnové kurzy, 
inflace, vývoj HDP či úrokové míry. Nejedná se o myšlenku novou, EAC již existovalo dříve, v 
letech 1966-1977, rozpadlo se však především kvůli kulturním rozdílům a odlišné hospodářské 
vyspělosti. Některé země se ani nyní nemohou zbavit určitých obav, především co se týče 
keňské ekonomiky. Menší země se obávají, aby Keňa, nejsilnější ekonomika v oblasti, 
nediktovala podmínky tak, aby byly výhodné především pro ni.  

Některé problémy, s nimiž se země potýkají, jsou společné všem uniím. Jedná se především  

o rozdílné národní tradice a zvyky. Všechny členské země jsou navíc tvořeny řadami různých 
kmenů, které mezi sebou soupeří o moc. Výhodou je společný jazyk, jelikož se jedná povětšinou 
o bývalé britské kolonie, ve většině zemí je úředním jazykem angličtina. V tomto ohledu se 
poněkud vyčleňují Burundi a Rwanda jako bývalé belgické kolonie s úředním jazykem 
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francouzštinou. Dalším společným jazykem je však svahilština, kterou mluví většina obyvatel 
EAC. Keňa s Tanzanií za sebou mají relativně mírumilovnou historii, to ovšem neplatí o 
válkách a občanských střetech v Rwandě, Burundi a Ugandě. Velký problém při utváření 
měnové a později i politické unie tedy spočívá v politické nestabilitě a hrozbě válek a vnitřních 
nepokojů. Nemalým problémem v těchto zemích je i kvetoucí černý trh a drogový obchod.  

Z analýzy hlavních makroekonomických veličin vyplývá, že ekonomiky dosud tak úplně 
sladěny nejsou. Země již zavedly celní unii a otevřely hranice zboží, kapitálu a pracovní síle. 
Chystají se zavést společnou měnu. Analýza vzájemného obchodu však ukazuje, že vnitřní 
obchod v rámci EAC se pohybuje na velice nízké úrovni. Země se mnohem více orientují na 
Evropu či Asii. V tomto případě tedy společná měna obchod příliš neulehčí.  

Z analýzy zemí vyplývá, že státy, které mají v EAC hlavní slovo, jsou především zakladatelské 
státy Keňa, Uganda a Tanzanie. Proces integrace bude tedy záležet především na jejich ochotě. 
A také na schopnosti menších zemí (Burundi, Rwanda) udržet krok a nestát se kamenem, který 
táhne ostatní ke dnu. Za stávajících podmínek se však nezdá, že by byla měnová unie pro země 
EAC přínosná.   
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The East African Community – New Monetary Union?  

Summary 

This article discusses the possibility of creating a monetary union in east african countries, such 
as Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi and Rwanda (EAC). This paper assesses institutional 
features and fundamental macroeconomic factors, such as exchange rates, inflation, interest 
rates, export and import and GDP growth. The aim of this article is to consider, if it is 
appropriate for this countries to introduce a common currency.  

Key words: East African Community; Currency union; Custom union; Common market; Fiscal 
and monetary policy. 

JEL classification: F33. 

Shrnutí 

Tato práce se zabývá připraveností členských zemí Východoafrického společenství na vytvoření 
měnové unie a posouzením institucionálních charakteristik a vybraných základních 
makroekonomických veličin, jako jsou měnové kurzy, inflace, úrokové sazby, vývoj exportu a 
importu a vývoj HDP. Cílem je posoudit, zda jsou ekonomiky připraveny na zavedení jednotné 
měny.  

Klíčová slova: Východoafrické společenství; měnová unie; celní unie; společný trh; měnová a 
fiskální politika. 
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Dynamika cen finančních aktiv v rámci ekonomického 
cyklu 

Vojtech Dohányos* 

 

1 Úvod 

Práce je zaměřena na popis chování cen finančních aktiv v rámci ekonomického cyklu. Pod 
pojmem finanční aktiva je řada různých druhů aktiv. Pro potřeby této práce budou finanční 
aktiva reprezentovat hlavní akciové indexy v Evropě a USA, a to indexy Dow Jones Industrial 
Average (DJIA), Standart & Poor’s 500 (S&P 500) a Nasdaq Composite zastupující finanční 
instrumenty USA. Akciové indexy krajin Evropské Unie (EU 15), konkrétně prvních patnáct 
členů unie, DAX, FTSE 100 a EURO Stoxx 50. Další kategorii finančních aktiv budou 
představovat komodity, a to zlato a ropa Brent. Vývoj těchto cen finančních aktiv bude 
porovnáván s vývojem hrubého domácího produktu USA a EU 15. Zkoumaný časový úsek je 
zvolen od roku 2000 po současnost z titulu určitého specifika chování finančních trhů v tomto 
období. Cílem práce je objasnit chování vybraných finančních aktiv v rámci ekonomického 
cyklu, čili určit zpoždění vývoje výstupu reálné ekonomika za vývojem cen finančních aktiv a 
stupeň provázanosti jednotlivých finančních aktiv s vývojem HDP ve sledovaných zemích.  

2 Ekonomický cyklus a finanční aktiva 

Ekonomický cyklus, resp. hospodářský cyklus je přirozená fluktuace ekonomiky kolem 
trendové linie. Během cyklu se střídají období expanze (růstu) a období kontrakce (recese). Fáze 
ekonomického cyklu lze determinovat na základě hodnot HDP, zaměstnanosti, celkové spotřeby 
nebo výši úrokových sazeb. Dynamika cen finančních aktiv v práci bude odvozena na základě 
vývoje hodnot HDP ve sledovaných zemích jako hlavní determinující faktor pro určení fáze 
ekonomického cyklu. Ovšem krom reálného výstupu ekonomiky v podobě HDP, resp. 
očekávaného HDP, na ceny finančních aktiv působí řada dalších makroekonomických veličin 
jako zdanění zisku, deficit státního rozpočtu, nabídka peněz, úrokové sazby, inflace, 
mezinárodní pohyb kapitálu, likvidita a také situace na finančních trzích. 

Finanční aktiva a časové období, které jsou vybrány pro účely práce, mají za úkol podchytit 
vývoj HDP a jeho promítnutí do cen finančních aktiv u dvou největších ekonomik světa, i když 
reprezentující celek Evropy, v tomto případě EU 15, nemá prvky státu jako takového, ale pouze 
hospodářské a měnové seskupeni několika států Evropy. Práce se zaměřuje na USA a zemi EU 
15, protože USA představuje největší ekonomiku světa s nejrozvinutějšími finančními trhy, 
které nejvíce určují směr vývoje na finančních trzích z důvodu velké akumulace kapitálu na 
těchto trzích. Na druhé straně země EU 15 nejvíce ovlivňují vývoj v Evropě a v neposlední řadě 
i v ČR. 

2.1 Finanční aktiva 

Finanční aktiva, akciové indexy a komodity (ropa a zlato), resp. jejich tržní ceny, mají charakter 
velice rychle adaptovat vývoj v reálné ekonomice a také predikovat budoucí vývoj, protože 

                                                 
  Příspěvek byl zpracován za podpory grantu IGA F1/2/2012 Dynamika cen finančních aktiv a ekonomický cyklus. 
Příspěvek byl zpracován jako jeden z výstupů v rámci řešení výzkumného projektu, financovaného institucionální 
podporou Fakulty financi a účetnictví VŠE v Praze.   
* Vojtech Dohányos, katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická 
v Praze. Email: <xdohv03@vse.cz> 
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mnohdy ceny těchto aktiv mají v sobě již zakomponované jejich očekávaný budoucí vývoj. 
Podrobně jsou sledovány následující finanční aktiva: 

 DJIA zahrnuje 30 největších amerických společnosti, na základě zastoupení firemních 
akcií v indexu lze spíš předpokládat, že tento index bude cyklický, čili vývoj ceny 
indexu bude obdobný jako vývoj HDP USA. 

 S&P 500 index zahrnuje 500 největších firem v USA, které musejí splňovat určité 
kritéria likvidity a musí být veřejně obchodovatelné. Pro úplnou přesnost, v současnosti 
je do tohoto indexu zařazeno 13 společností sídlících mimo území USA, ale tato 
skutečnost by neměla mít téměř žáden vliv pro účely porovnání vývoje cen indexu 
k HDP USA. 

 Nasdaq Composite představuje souhrnný index zejména technologických firem. 
V indexu jsou také zahrnuty i společnosti sídlící mimo USA, a to ve větším poměru než 
je tomu u indexu S&P 500, čímž porovnávání vývoje HDP v USA k indexu může 
vyvolat pochybnosti, ale z pohledu globálního propojení ekonomik a obchodování na 
finančních trzích by neměla být překážka. 

 Euro Stoxx 50 je indexem Evropské měnové unie, čili zahrnuje 50 významných 
společností z krajin platících Eurem. 

 DAX akciový index Německa, který představuje 30 největších společností sídlících 
v Německu. Výkonnost tohoto indexu má zohlednit vývoj čtvrté největší ekonomiky 
světa a největší ekonomiky v Evropě. 

 FTSE 100 je akciový index, který představuje 100 největších firem s tržní kapitalizaci 
v Spojeném Království. 

 Ropa Brent, cena ropy by se dle předpokladů měla vyvíjet společně s vývojem HDP, čili 
cena ropy má cyklický charakter. 

 Zlato v sledovaném období měla charakter alternativní investici z důvodu situace na trhu 
v sledovaném období. 

2.2 Časové období 

Z pohledu časového období zkoumané dynamiky cen finančních aktiv bylo zvoleno pouze 
posledních 12 let, tj. vývoj HDP a finančních aktiv od roku 2000. Toto období se odlišuje od 
předchozích let v mnoha směrech zejména na finančních trzích. Jednou ze zásadních změn, 
které předchází sledovanému období je přijetí zákona Gramm–Leach–Bliley Act v roce 1999, 
který umožňuje propojení investičního bankovnictví a komerčního bankovnictví v USA, čímž se 
jednorázově zvětšil objem a pohyb kapitálu na finančních trzích. Komerčním bankám bylo 
umožněno obchodovat na finančních trzích a nebyly nuceny pouze k tvorbě zisku přes úvěrové 
kanály, ale mohly zhodnocovat své aktiva investováním do finančních aktiv. 

Další z důvodů je růst informatizace v oblasti obchodování, čili mnohé činnosti, které do této 
doby vykonával člověk nyní je automatizováno počítačovou technologií, co také má výrazný 
vliv na finanční trhy, resp. na obchodování, např. „2010 Flash Crash“1, co je spíš extremní 
případ. Každopádně v dnešní době je mnohem snadnější rychle reagovat na změny trhu, čímž se 
každá nová informace promítne do cen finančních aktiv téměř okamžitě a správně nastavený 
výpočetní program za nás zrealizuje obchod. 

První desetiletí nového milénia má ještě další významnou charakteristiku kolem investování na 
                                                 
1 2010 Flash Crash – byl to druhý největší denní propad v historii akciového indexu DJIA (propad o 1 010,14 
bodů), který nastal po vyhodnocení situace na trhu výpočetní technikou jako toxický a současně systém umožňoval 
extremně rychlé prodeje finančních aktiv bez nějakého kontrolního mechanizmu, čímž došlo v zásadě k rekordnímu 
propadu. 
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finančních trzích, a to enormní rozšíření finančních derivátů vzhledem k předchozím obdobím. 
Jejich oblíbenost spočívá v pákovém efektu obchodů a dojednání obchodů s vypořádáním v 
budoucnu na základě současných znalostí o trhu. Takové obchody jsou oblíbené spekulanty a 
také slouží na zajištění. Tento druh obchodování pak následně odčerpává kapitál z trhů, kde se 
obchoduje s klasickými finančními aktivy, a umísťuje na trhy s deriváty, kde lze realizovat 
pomocí pákového efektu vyšší zisky. 

2.3 Propočty 

Časové řady akciových indexů použité v práci pochází z dostupných denních uzavíracích kurzů 
jednotlivých indexů očištěných o vliv dividend. U cen ropy Brent se použila časová řada 
očištěná od sezónnosti. V případě vyčíslení HDP sledovaných zemí, resp. regionu se používají 
hodnoty sezónně očištěna a denominované v domácí měně, uváděné v stálých cenách. 

3 Ekonomické cykly v sledovaném období od roku 2000 a vývoj cen 
finančních aktiv 

Z pohledu vývoje sledovaných ekonomik v období od roku 2000 došlo k vícerým výrazným 
situacím na finančních trzích a s tím spojeným vývojem výkonnosti reálných ekonomik. 
Z pohledu významnosti jsou podstatné následující: 

 Prasklá technologická bublina v roce 2000 

 Teroristické útoky na USA v roce 2001 

 Finanční krize let 2008 a 2009 

 Dluhová krize (zejména zemí EU 15) 

Obr. 1: Vývoj HDP v USA a zemích EU 15 

 
Zdroj: epp.eurostat.ec.europa.eu; www.bea.gov , vl. výpočty 

Prasknutí technologické bubliny nemělo významnější dopad na růst HDP, resp. ekonomický 
cyklus v zemích EU 15. V USA také nenastala recese z důvodu těchto skutečností, bylo to 
podmíněno tím, že se to týkalo pouze jednoho sektoru ekonomiky, který se k tomu pouze v ty 
době rozmáhal. Teroristické útoky z roku 2001 měly větší dopad do vývoje ekonomické 
aktivity, v USA dokonce ve dvou sice ne po sobě jdoucích kvartálech došlo k poklesu produktu. 
Tyto útoky měly větší dopad na reální ekonomiku, protože obmezili výrobu průmyslu a 
přibrzdili turizmus, tím i spotřebu. Následná válka proti terorizmu nastartovala ekonomickou 
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aktivitu v USA a odstupem času i v zemích EU 15 (následně se i tyto krajiny zapojili do války a 
jak to bývá u většiny válek, pokud se nebojuje na domácí půdě, tak podporují ekonomickou 
aktivitu). První půle prvního desetiletí nového milénia bylo v znamení vojen, které sledované 
země vedly a růstu nároků na bezpečností systémy, resp. vývoj nových technologií, čímž měli 
dostateční stimul pro růst výkonnosti ekonomiky. 

Druhá polovina desetiletí byla v znamení růstu realitního trhu podpořena levnými hypotečními 
úvěry s dostupnosti téměř pro každého v USA. Tato přehnaná a hlavně neopatrná úvěrová 
expanze vyústila v defaulty mnohých klientů, následně se problémy s likviditou z řad klientů 
přesunuli na finanční instituce a investory do finančních aktiv. Systém byl značně přehřátý z 
důvodu přehnané expanze, co nastartovalo recesi spojenou s finanční krizí, čímž nastoupila 
recese. Vlády sledovaných zemí se snažili tlumit dopady krize finančního sektoru na reální 
ekonomiku rozličnými stimuly, např. likvidací toxických aktiv bankovního sektoru 
prostřednictvím centrálních bank a také růstem vládních výdajů. V některých případech, při 
volbě stimulů prostřednictvím vládních výdajů se takto sami vlády dostaly do neudržitelného 
zadlužení. Kombinace ještě neuzdraveného bankovního sektoru a problémových vládních 
financí některých zemí se nynější ekonomický vývoj může ocitnout v další kontrakci. V krátké 
době by bylo možné dosáhnout druhého dna, protože finanční trhy extrémně citlivě reagují na 
makroekonomická data a problémy jednotlivých regionů se velmi rychle promítnou na všech 
finančních trzích, čímž ceny finančních aktiv v současnosti vykazují velkou volatilitu. 

3.1 Akciové indexy USA a vývoj HDP USA 

Obr. 2: Změny hodnot akciových indexů v USA 

 
Zdroj: finance.yahoo.com; www.bea.gov, vl. výpočty 

Vývoj hodnot indexu Nasdaq Composite potvrzuje při srovnání s ostatními sledovanými indexy, 
že technologický sektor v USA byl v roce 2000 v recesi a nikoliv celková ekonomika. Reakce 
hodnot indexu nekoresponduje s přetrvávajícími pozitivními čísly HDP USA, kde DJIA a S&P 
500 poklesli až v důsledku teroristických útoků. V následujícím období veškeré sledované 
indexy vykazují obdobné růsty v návaznosti na ekonomický cyklus. V případě nastupující 
finanční krize je vidět rychlou reakci trhů na prvotní špatné informace kolem defaultů prvních 
klientů u splácení hypotečních úvěrů, které se objevily konce roku 2007. První kvartál 2008 byl 
v znamení insolvence a nuceného prodeje finanční instituce Bear Stern z důvodu početných 
defaultů jejich klientů. Krátkodobé upokojení trhů přinesla záchrana této instituce, ale ve třetím 
kvartálu 2008 pád finanční instituce Lehman Brothers a nucený odprodej akcí Merill Lynch 
spustil jeden z největších propadů cen akcí v historii. První informace o početných defaultech 



405 

klientů splácejících hypoteční úvěry jsou ze čtvrtého kvartálu 2007, kde už akciové indexy 
začaly klesat, ale první pokles HDP USA nastane až v 2. kvartálu 2008. Čili finanční aktiva 
zastoupena akciovými indexy předčily pokles HDP USA přibližně o 6 měsíců. Je zajímavé 
sledovat, že v případě růstu cen akciových indexů je prakticky identický s obdobím, kdy HDP 
vykazovala růst v roce 2009, je to ten samí kvartál. 

3.2 Akciové indexy v EU 15 a vývoj HDP EU 15 

Obr. 3: Změny hodnot akciových indexů v EU 15 

 
Zdroj: finance.yahoo.com; epp.eurostat.ec.europa.eu; vl. výpočty 

Vývoj cen evropských akciových indexů přibližně kopíruje vývoj cen akciových indexů USA. 
Jsou patrný ale některé odlišnosti, např. dlouhotrvající pokles cen akciových indexů na začátku 
sledovaného období, který je delší než v případě indexů USA. Ceny indexů klesají, i když 
ekonomická aktivita EU 15 konstantně rostla navzdory poltické a ekonomické aktivity v USA. 
Za poklesem cen indexů v Evropě je zapotřebí hledat příčinu v globální situaci na finančních 
trzích, tj. nejistotu způsobenou politickou aktivitou. V případě nástupu finanční krize roku 2008 
je vidět, že očekávanou hrozbu trh v předstihu zapracoval do cen indexů. Pokles cen nastal 
přibližně ve stejném období, jako se objevili informace o první větší skupině defaultních klientů 
amerických bank koncem roku 2007. Přičemž pokles ekonomické aktivity v Evropě nastal až v 
druhém kvartálu 2008. 

Z pohledu akciových indexů, jako jednoho ze zástupců finančních aktiv je patrná závislost mezi 
výstupem reální ekonomiky, resp. fáze hospodářského cyklu. V případě vybraných evropských 
indexů je patrné, že ekonomická aktivita vykazovala téměř kontinuální růst po roce 2000, ale 
akciové indexy tento fakt vůbec nerespektovali a na ocenění indexů měla větší vliv politická 
situace a celkové nálady na finančních trzích. 

3.3 Komodity a akciové indexy 

Vývoj cen vybraných komodit a akciových indexů znázorňuje obrázek č. 4.  

Akciové indexy přepadem signalizovali nastupující pokles ekonomické aktivity již poslední 
kvartál roku 2007, reálna ekonomika se dostala do recese až v druhé půli roku 2008. Cena ropy, 
kde její vývoj má cyklický charakter, začala rapidně propadat až v létě 2008. Pro charakter 
komodity je to neobvyklý jev, protože se její cena přizpůsobuje ještě předem, tj. když ještě trhy 
pracují s očekáváním. Z obrázku je vidět, že prvotní poklesy akciových indexů byly 
doprovázeny růsty cen ropy, tj. trh se začal přeorientovat na komodity. Následně když už bylo 
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jasné, že ekonomika se dostane do recese, která potrvá delší dobu, začaly klesat i ceny ropy. V 
tomto případě jak tomu bylo i u akciových indexů v Evropě po roce 2000, tady taky převládaly 
jiné fundamenty, které determinovaly cenu ropy, nejpravděpodobněji ani ne fundamenty, ale 
spíš spekulace účastníků trhů. Tyto tvrzení by měly potvrdit korelace cen finančních aktiv s 
vývojem reálné ekonomiky. 

Obr. 4: Změny cen finančních aktiv 

 
Zdroj: finance.yahoo.com; Reuters; vl. výpočty 

Ceny zlata, jako další komodity, kontinuálně pozvolna rostly během sledovaného období a od 
roku 2007 růst cen ještě zrychlil. Během krize zlato se jevilo jako jediná rozumná investice, 
mimo dluhopisy, kterým snížením úrokových sazeb vzrostly ceny. Cely akcí klesaly na základě 
špatných vyhlídek reální ekonomiky, jednotlivé země se zadlužovaly z důvodu snížení 
daňových příjmů a nutnosti zachraňovat bankovní sektor, čímž i statní dluhopisy se staly 
rizikovým artiklem. Rizikové prémie při konstrukci úroků u dluhopisů rostly jak firmám, tak 
vládám. 

4 Korelace cen finančních aktiv a vývoje HDP 

Na základě vývoje cen finančních aktiv a vývoje HDP lze pomocí grafické analýzy konstatovat, 
že vývoj sledovaných finančních aktiv je určitým způsobem provázán mezi sebou. Akciové 
indexy i ropa se chovají cyklicky, kdežto zlato neutrálně, na první pohled i defenzivně. Některé 
skutečnosti, které byly pozorovány u evropských akciových indexů těsně po roce 2000, 
naznačují, že do podstatné míry budou i akciové indexy podléhat jiným vlivům než výkonnosti 
reální ekonomiky. Tyto vlivy lze předpokládat, že budou politické, behaviorální a spekulační. 

Korelace cen finančních aktiv a HDP USA poukazuje, že existuje lineární závislost mezi 
akciovými indexy a vývojem HDP. V sledovaném období je tato korelace slabší než by se 
očekávalo. Jedním z důvodů je i délka časové řady, ale také důvody charakterizované v odstavci 
2.2. V případě indexu Nasdaq Composite je korelace s HDP ještě slabší než u zbylých dvou 
indexů. To potvrzuje fakt, že v roce 2000 a 2001 sektor informačních technologií procházel 
krizí, která ale neměla velký vliv na vývoj HDP USA a také, že v tomto indexu jsou zahrnuty 
akcie společnosti sídlících mimo USA. Velmi silná korelace je mezi vývojem cen akciových 
indexů navzájem, resp. dle propočtů vychází, že tyto indexy se v sledovaném období vyvíjely 
nastejno. Relativně silná korelace vývoje HDP je s cenami ropy Brent, i když v roce 2008 cena 
ropy rostla, ekonomika již vykazovala známky propadu, což se obvykle promítá do snížení ceny 
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ropy i pouze náznakem očekávání takového propadu produkce. Mezi vývojem ceny zlata a HDP 
není lineární závislost, ale lze konstatovat, že korelace zlata s ostatními aktivy je přítomná a 
nejvíce v případě ropy Brent. 

Tab. 1:  Korelace cen finančních aktiv a HDP USA 

 Zlato 
Ropa 
Brent 

HDP 
USA 

Nasdaq 
Composite

DJIA S&P 500 

Zlato 1,00           
Ropa Brent 0,41 1,00         
US HDP 0,04 0,36 1,00       
Nasdaq Com. 0,23 0,87 0,22 1,00     
DJIA 0,18 0,84 0,37 0,95 1,00   
S&P 500 0,21 0,87 0,31 0,98 0,99 1,00 

Zdroj: finance.yahoo.com; Reuters; www.bea.gov; vl. výpočty 

Tab. 2:  Korelace cen finančních aktiv a HDP EU 15 

 DAX 
HDP EU 

15 
Stoxx 50 FSTE 100 Zlato 

Ropa 
Brent 

DAX 1,00           
HDP EU 15 0,61 1,00         
Stoxx 50 0,98 0,59 1,00       
FTSE 100 0,91 0,48 0,94 1,00     
Zlato 0,06 -0,08 0,06 0,22 1,00   
Ropa Brent 0,69 0,55 0,75 0,75 0,41 1,00 

Zdroj: finance.yahoo.com; Reuters; epp.eurostat.ec.europa.eu; vl. výpočty 

Korelace akciových indexů a HDP EU 15 je silnější než je tomu v případě USA, i když z 
grafické analýzy tato skutečnost se neočekávala, resp. výsledky se dali čekat právě opačné z 
důvodu vývoje HDP EU a evropských indexů prvních čtyř let sledovaného období. Provázanost 
vývoje cen mezi akciovými indexy navzájem je opět velmi silná, resp. korelace indikuje 
identický vývoj těchto indexů. Cena ropy Brent vykazuje silnější závislost s vývojem HDP EU 
15, než tomu bylo v případě USA. 

5 Závěr 

Ve sledovaném a velmi turbulentním období na finančních trzích a ve vývoji HDP je možné na 
základě provedené analýzy vybraných finančních aktiv určit, že finanční aktiva předurčují, resp. 
předbíhají vývoj výstupu reálné ekonomiky dva kvartály předem, co se týče budoucího poklesu. 
V případě růstu je tento předstih na úrovni jednoho kvartálu. Ceny akciových indexů rostou již v 
tom kvartálu, za který statistiky potvrdí, že je skutečně růstový. Z pohledu závislosti vývoje 
jednotlivých finančních aktiv na vývoji HDP jak v USA, tak v EU 15 lze konstatovat, že 
závislost sledovaných finančních aktiv je silná od vývoje reálné ekonomiky. Analýza závislosti 
potvrdila, že na ceny finančních aktiv ve sledovaném období působí mnoho dalších faktorů 
mimo vývoj HDP v čase, jako například politická situace a taky behaviorální situace na 
finančních trzích. Vývoj sledovaných akciových indexů je téměř identický u obou regionů, co 
potvrzuje velmi silnou globální provázanost finančních trhů. Vývoj ceny potvrdil cyklický 
charakter této komodity, i když při nástupu finanční krize v roce 2008 se tato komodita 
používala jako alternativní investice k propadajícím akciovým titulům. Vývoj ceny zlata versus 
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vývoj HDP se ukázal jako statistický lineárně nezávislý.   
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Business Cycle and Financial Asset Dynamics  

Summary 

This working paper is aimed to describe the behavior of financial assets during business cycle. 
Financial assets represent the main stock indices in USA and the EU 15 countries and also 
commodities as oil and gold. The financial price development is being observed with respect to 
the GDP output fluctuation of the US and the EU 15 countries in the past twelve years. This 
period is remarkable because of its heterogeneousness in case of economic development which 
is reflected into the financial assets prices on the markets. Based on the analysis can be claimed 
that the stock indices tend to predetermine the real output decline two quarters ahead of its 
actual development and one quarter ahead in case of output increase. A stronger positive 
correlation can be found between the real output development and stock indices and also 
between oil price. There is an extreme positive correlation between indices from different 
regions and there is no correlation between output and gold price.  

Key words: Stock indices; Commodity; GDP. 

JEL classification: E32. 

Shrnutí 

Práce je zaměřená na popis chování finančních aktiv v rámci ekonomického cyklu. Finanční 
aktiva představují hlavní akciové indexy USA a zemí EU 15 a dále také komodity jako ropa a 
zlato. Sleduje se vývoj cen finančních aktiv v závislosti od vývoje HDP vybraných zemi, resp. 
ekonomické a politické seskupení zemí za období posledních dvanácti let. Toto období je 
význačné různorodostí v oblasti ekonomického vývoje, co se patřičně promítá do cen finančních 
aktiv na trzích. Na základě analýzy je možné konstatovat, že vývoj cen akciových indexů 
předurčoval s předstihem dvou kvartálů budoucí vývoj HDP v případě poklesu a v případě růstu 
se jednalo o předstih jednoho kvartálu. Lineární závislost potvrdila silnější pozitivní závislost 
mezi cenami indexů a HDP, také pozitivní lineární závislost lze konstatovat u ropy a HDP. 
Existuje velmi silná pozitivní závislost mezi indexy obou regionů. Vývoj cen zlata se ukázal 
jako statisticky lineárně nezávislý.  

Klíčová slova: akciový index; komodity; HDP. 
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Analýza faktorů ovlivňujících změny veřejných 
výdajů na důchody 

Ivana Doležalová* 

 

1 Úvod 

V průběhu let se stále častěji hovoří o nebezpečí představující stárnutí populace. Téměř každá 
vyspělá populace se potýká se skutečností, že lidé se dožívají vyššího věku a zároveň se rodí 
méně dětí. Penzijní systémy těchto zemí nejsou schopny těmto kontinuálně probíhajícím 
změnám dlouhodobě odolávat. V této souvislosti se stále častěji hovoří o nutnosti reforem 
penzijních systémů. Reformní tendence ve většině zemí směřují k zavádění multi-pilířových 
důchodových systémů namísto současných jedno- či dvou-pilířových. Důležitým prvkem změn 
je zavádění soukromých pilířů financovaných z neveřejných zdrojů. Velice často používaným 
prvkem je oddálení věku nástupu do řádného důchodu. Tato cesta je velice účinná, avšak 
dlouhodobě nepoužitelná. Nese sebou také značnou vlnu protestu ze stranu občanů, kterým v 
novelách zákonů často hrozí odchod do důchodu až po 70. roku jejich věku. 

Příspěvek zanalyzuje změny veřejných výdajů na důchody. Výchozí proměnnou budou veřejné 
výdaje na důchody jako procento HDP. Tato proměnná bude analyzována pomocí rozkladu 
jejich jednotlivých faktorů. Mezi tyto faktory patří míra závislosti stanovená jako procento 
skupiny obyvatel starších 65 let na skupině obyvatel ekonomicky aktivních 15 - 64 let, efekt 
zaměstnanosti jako procento zaměstnaných ve skupině ekonomicky aktivních 15 – 64 let, míra 
penzistů na populaci osob starších 65 let a nakonec průměrný důchod jako podíl HDP na 
zaměstnance. Analýza vyjde z provedeného výzkumu Public pension expenditure in the EPC 
and the European Commission projections: an analysis of the projection results z roku 2006, 
která se zabývá dekompozicí veřejných výdajů na penze pomocí čtyř hlavních faktorů. Tyto 
faktory budou z publikace převzaty a použity pro hodnocení stupně závislosti pomocí regresní 
analýzy. Zkoumány budou všechny státy EU a Norsko. 

Výzkumný cíl: výzkumným cílem je identifikace stupně závislosti faktorů přímo ovlivňujících 
veřejné výdaje na důchody. 

Použité výzkumné metody: k dosažení výzkumného cíle bude použita metoda analýzy a 
následné syntézy spolu s použitím metody regresní analýzy 

 metoda analýzy bude využita k rozčlenění zkoumané veličiny v podobě veřejných výdajů na 
důchody na jednotlivé faktory. Každý z těchto faktorů bude podroben zkoumání pomocí 
regresní analýzy  

 regresní analýza poslouží ke změření stupně závislosti jednotlivých nezávislých proměnných 
na proměnné závislé. Závisle proměnnou budou veřejné výdaje na penze v poměru k HDP. 
Nezávisle proměnné budou celkem čtyři. Konkrétně míra závislosti, míra zaměstnanosti, 
podíl penzistů na populaci osob starších 65 let a průměrná penze ku HDP na zaměstnance. 

 metoda syntézy najde své uplatnění především v závěrečném shrnutí dosažených výsledků.  
 

                                                 
  Tento příspěvek vznikl při řešení projektu IGA VŠE F1/30/2010 „Vliv daňových a výdajových nástrojů na 
mikroekonomickou a makroekonomickou efektivnost“.  
* Ivana Doležalová, katedra veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze. 
Email: <xdoli08@vse.cz> 
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2 Postup zkoumání 

Prvním krokem před aplikací výzkumných metod byl rozsáhlý sběr rozhodných dat. Jako hlavní 
zdroj je možné jmenovat The 2009 ageing report. Rozhodnými daty jsou: 

 výdaje na penze (jako % výdajů na penze z celkového HDP), 

 HDP v mil. EUR, 

 počet osob v populaci ve věku vyšším než 65 let, 

 počet osob v populaci v produktivním věku 15 – 65 let, 

 počet zaměstnaných osob v produktivním věku (15 – 64 let), 

 počet penzistů, 

 průměrná penze (jako podíl celkových výdajů na penze k počtu penzistů), 

 HDP na zaměstnance (jako podíl celkového HDP k počtu zaměstnaných osob). 

Data se vztahují k roku 2007 a predikce k roku 2050 a 2060. Dále jsou posuzována na úrovni 
procentní změny mezi lety 2007 a 2050 a dále mezi lety 2007 a 2060. V následujícím postupu 
jsou tato data použita jako dílčí části faktorů vysvětlujících proměnnou v podobě veřejných 
výdajů na penze (vysvětlovaná proměnná). Výběr níže uvedených faktorů dle vzoru v publikaci 
Public pension expenditure in the EPC and the European Commission projections: an analysis 
of the projection results zobrazuje následující rovnice: 

 
65 15 64

15 64 65

/

/

Pop PopPV Pen PV Pen

HDP Pop Zam Pop HDP Zam




    , (1) 

kde PV = veřejné výdaje na penze, 
 HDP = hrubý domácí produkt, 
 Pop 65+ = počet osob ve věku vyšším než 65 let, 
 Pop 15-64 = počet osob ve věku 15 až 64 let, 
 Zam = počet zaměstnaných osob ve věku 15 – 64 let, 
 Pen = počet penzistů pobírajících důchod 

Levá strana rovnice (1) zobrazuje podíl veřejných výdajů na penze k hrubému domácímu 
produktu. Představuje vysvětlovanou proměnnou. Jednotlivé zlomky na pravé straně rovnice (1) 
tvoří rozhodné faktory (vysvětlující proměnné). 

Dále jsou rozvedeny jednotlivé vysvětlující proměnné rovnice (1): 

 míra závislosti stanovená jako podíl osob starších 65 let a osob ekonomicky aktivní 
populace (15 – 64), 

 míra zaměstnanosti určuje procento zaměstnanosti pro skupinu populace 15 – 64 let. Je 
stanovena jako podíl osob ve věku 15 – 64 let na počtu osob tohoto věku zaměstnaných. 

 míra penzistů na populaci osob starších 65 let znázorňuje podíl mezi počtem osob 
pobírajících penzi a osob, kterým je více jak 65 let. Tento poměr je ve všech 
zkoumaných státech větší než 100 %. Pomocí tohoto ukazatele je možné hodnotit změny 
v souvislosti s posunutím hranice odchodu do důchodu, které v posledních letech zavádí 
velká část evropských států. 

 průměrná penze ku HDP na zaměstnance (výstup ekonomiky na jednoho zaměstnance). 

3 Analýza vybraných faktorů 

Faktory obsažené v tabulkách níže představují procentní změnu mezi rozhodnými lety. Tabulka 
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1 shrnuje procentní změnu zkoumaných faktorů mezi lety 2007 a 2050. 

Tab. 1:  Vybrané faktory v podobě % změny mezi lety 2007 a 2050 

Země 

Výdaje na penze 
Míra 

závislosti
Míra 

zaměstnanosti

Míra penzistů 
na populaci 

65+ 

Průměrná 
penze/HDP na 

pracovníka 

počáteční 
úroveň jako % 
HDP ve 2007 

% změna 
2007 - 2060 

BE 0,092 0,522 0,689 0,050 -0,052 -0,003 
BG 0,068 0,382 1,209 0,042 -0,221 -0,163 
CZ 0,071 0,366 1,706 0,060 -0,357 -0,167 
DK 0,070 0,043 0,802 0,014 -0,357 -0,087 
DE 0,104 0,183 0,890 0,075 -0,156 -0,203 
EE 0,049 -0,041 0,969 0,026 -0,237 -0,345 
IE 0,026 1,538 1,488 0,049 -0,239 0,407 
EL 0,088 1,034 1,041 0,055 -0,085 0,149 
ES 0,056 1,196 1,415 0,110 -0,084 0,101 
FR 0,130 0,092 0,775 0,037 -0,147 -0,252 
IT 0,135 0,067 0,963 0,090 -0,206 -0,254 
CY 0,048 1,583 1,156 0,080 0,214 0,067 
LV 0,048 0,146 1,045 0,000 -0,173 -0,322 
LT 0,056 0,661 1,206 0,002 -0,154 -0,109 
LU 0,058 2,155 0,747 0,006 0,501 0,211 
HU 0,090 0,344 1,199 0,065 -0,351 0,003 
MT 0,042 1,286 1,521 0,082 -0,250 0,308 
NL 0,045 0,933 1,111 0,025 -0,174 0,136 
AT 0,095 0,168 0,925 0,038 -0,212 -0,201 
PL 0,098 -0,173 1,943 0,081 -0,449 -0,449 
PT 0,091 0,187 1,050 0,059 -0,138 -0,289 
RO 0,053 1,528 1,515 -0,031 -0,321 0,435 
SI 0,070 1,100 1,663 0,007 -0,237 0,041 
SK 0,043 0,302 2,377 0,078 -0,389 -0,319 
FI 0,075 0,560 0,852 0,057 -0,217 0,137 
SE 0,070 0,086 0,586 0,043 -0,018 -0,273 
UK 0,058 0,362 0,577 0,039 -0,192 0,110 
NO 0,057 0,789 0,867 -0,026 -0,095 0,031 
EU27 0,091 0,253 0,995 0,064 -0,203 -0,162 
EA16 0,101 0,267 0,982 0,073 -0,158 -0,185 
EU15 0,093 0,247 0,878 0,070 -0,159 -0,155 
EU12 0,077 0,260 1,622 0,062 -0,362 -0,201 
EU25 0,092 0,239 0,984 0,075 -0,200 -0,161 
EA12 0,102 0,265 0,957 0,075 -0,152 -0,181 
EU10 0,081 0,111 1,707 0,085 -0,386 -0,275 
  

Zdroj: The 2009 ageing report, z dat dopočteny hodnoty vcházející do výpočtu zkoumaných faktorů 

První sloupec tabulky 1 obsahuje počáteční úroveň výdajů na penze v roce 2007 jako % HDP. 
Druhý sloupec je závislou proměnnou představující procentní změnu výdajů na penze jako podíl 
na HDP mezi lety 2007 a 2060. Až na výjimky (Estonsko a Polsko) došlo ve všech státech EU a 
Norska ke zvýšení procentní změny veřejných výdajů na penze. Značný nárůst je patrný u míry 
závislosti populace nad 65 let na populaci 15 až 65 let. Snížení míry zaměstnanosti předpokládá 
pouze Rumunsko a Norsko. Podíl penzistů na populaci starší 65 let je u všech zemí záporný což 
mimo jiné znamená, že se přepokládá oddalování věku odchodu do řádného důchodu. Záporná 
je také průměrná penze jako podíl HDP na pracovníka. Tento faktor však v sobě zahrnuje více 
možností interpretace. Je přímo ovlivněn předpokladem růstu produktivity práce a s ním 
předpokládaný růst průměrných mezd. Také u průměrných penzí je zřejmá úvaha nad jejím 
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růstem. Zároveň je však nutné neopomenout skutečnost zaváděných multi-pilířových 
důchodových systémů, které mají za cíl rozložit výši penze mezi veřejný a soukromý sektor (v 
podobě soukromé přípravy peněžních prostředků na stáří). 

Výsledkem regresní analýzy je rovnice zobrazující počet procentních bodů, o které se změní 
(zvýší/sníží) procentní změna výdajů na penze v poměru k HDP. 

Procentní změna výdajů na penze jako podíl na HDP = 0,35 + 0,66 míra závislosti osob (65+) na 
ekonomicky aktivních (15-64) – 1,48 míra zaměstnanosti + 1,97 míra počtu penzistů na osobách 
starších 65 let + 1,75 míra průměrné penze jako podíl HDP na pracovníka. 

Závislou proměnnou v podobě procentní změny výdajů na penze jako podíl na HDP je možné 
vysvětlit následovně: 

 zvýšením procentní změny míry závislosti osob (65+) na ekonomicky aktivních (15-64) o 1 
procentní bod, dojde ke zvýšení procentní změny výdajů na penze jako podílu na HDP o 
0,66 procentního bodu, 

 zvýšením procentní změny míry zaměstnanosti o 1 procentní bod, dojde ke snížení procentní 
změny výdajů na penze jako podílu na HDP o 1,48 procentního bodu, 

 zvýšením procentní změny míry počtu penzistů na osobách starších 65 let o 1 procentní bod, 
dojde ke zvýšení procentní změny výdajů na penze jako podílu na HDP o 1,97 procentního 
bodu, 

 zvýšením procentní změny míry závislosti průměrné penze jako podíl HDP na pracovníka o 
1 procentní bod, dojde ke zvýšení procentní změny výdajů na penze jako podílu na HDP o 
1,75 procentního bodu 

Totožný postup jako pro procentní změnu mezi lety 2007 a 2050 byl aplikován i pro roky 2007 
a 2060. Oproti interpretaci minulé tabulky je u predikce na rok 2060 patrné pro procentní změnu 
veřejných výdajů na penze jako podílu na HDP častější výskyt záporné hodnoty. Konkrétně u 
Estonska a Polska, tak jako bylo v tabulce 1 a nově u Dánska a Itálie. Procentní změna míry 
závislosti je pro všechny země kladná a při porovnání s hodnotami v tabulce 1 je možné 
identifikovat, že u všech zemí až na Lucembursko došlo k nárůstu této proměnné. Míra 
zaměstnanosti nabývá záporné hodnoty pouze u Rumunska a Norska což odráží hodnoty 
predikce k roku 2050. Při porovnání změny mezi tabulkou 1 a 2 došlo pouze k nepatrným 
změnám v hodnotě jednotek procent. Nutno konstatovat, že k negativní změně (ke snížení) došlo 
u původních zemí EU. Také u míry penzistů na populaci osob starších 65 let došlo mezi 
predikcemi k 2050 a k 2060 pouze k nepatrné změně v hodnotě jednotek procent. Stejně jako v 
tabulce 1 převládá negativní procentní změna, zde mezi lety 2007 a 2060.  U faktoru průměrné 
penze vyjádřené jako podíl na HDP na pracovníka převládá negativní procento změny mezi lety 
2007 a 2060. Jak je však uvedeno u interpretace k tabulce jedna, je tento ukazatel bez dalšího 
zkoumání jeho jednotlivých proměnných jen těžko identifikovatelný.  

Výsledkem regresní analýzy je rovnice zobrazující počet procentních bodů, o které se změní 
(zvýší/sníží) procentní změna výdajů na penze v poměru k HDP. 

Procentní změna výdajů na penze jako podíl na HDP = 0,47 + 0,57 míra závislosti osob (65+) na 
ekonomicky aktivních (15-64) – 1,39 míra zaměstnanosti + 1,99 míra počtu penzistů na osobách 
starších 65 let + 1,88 míra průměrné penze jako podíl HDP na pracovníka. 
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Tab. 2:  Vybrané faktory v podobě % změny mezi lety 2007 a 2060 

Země 

Výdaje na penze 
Míra 

závislosti 
Míra 

zaměstnanosti

Míra penzistů 
na populaci 

65+ 

Průměrná 
penze/HDP na 

pracovníka 

počáteční 
úroveň jako % 
HDP ve 2007 

% změna 
2007 - 2060 

BE 0,092 0,522 0,764 0,050 -0,061 -0,036 
BG 0,068 0,471 1,545 0,063 -0,280 -0,147 
CZ 0,071 0,479 2,030 0,060 -0,377 -0,169 
DK 0,070 -0,043 0,848 0,013 -0,400 -0,125 
DE 0,104 0,231 0,981 0,076 -0,162 -0,202 
EE 0,049 -0,122 1,216 0,037 -0,259 -0,445 
IE 0,026 1,769 1,720 0,048 -0,261 0,444 
EL 0,088 1,011 1,056 0,052 -0,058 0,093 
ES 0,056 1,161 1,429 0,105 -0,077 0,065 
FR 0,130 0,077 0,796 0,039 -0,152 -0,266 
IT 0,135 -0,015 0,969 0,087 -0,203 -0,317 
CY 0,048 1,958 1,419 0,080 0,273 0,038 
LV 0,048 0,000 1,607 0,031 -0,253 -0,471 
LT 0,056 0,839 1,816 0,011 -0,224 -0,149 
LU 0,058 2,466 0,723 0,002 0,599 0,260 
HU 0,090 0,411 1,480 0,066 -0,383 -0,017 
MT 0,042 1,643 2,059 0,082 -0,283 0,304 
NL 0,045 1,000 1,193 0,022 -0,180 0,138 
AT 0,095 0,158 1,015 0,039 -0,184 -0,268 
PL 0,098 -0,194 2,643 0,093 -0,487 -0,529 
PT 0,091 0,187 1,140 0,056 -0,130 -0,327 
RO 0,053 1,679 2,050 -0,019 -0,386 0,403 
SI 0,070 1,143 1,788 0,012 -0,256 0,045 
SK 0,043 0,442 3,094 0,092 -0,416 -0,341 
FI 0,075 0,600 0,974 0,058 -0,235 0,121 
SE 0,070 0,171 0,769 0,044 -0,041 -0,279 
UK 0,058 0,569 0,745 0,041 -0,184 0,146 
NO 0,057 0,825 0,964 -0,026 -0,085 -0,012 
EU27 0,091 0,275 1,120 0,067 -0,214 -0,184 
EA16 0,101 0,267 1,024 0,070 -0,154 -0,208 
EU15 0,093 0,258 0,939 0,067 -0,157 -0,179 
EU12 0,077 0,325 2,141 0,067 -0,405 -0,244 
EU25 0,092 0,261 1,090 0,075 -0,205 -0,184 
EA12 0,102 0,255 0,990 0,070 -0,147 -0,209 
EU10 0,081 0,160 2,233 0,088 -0,421 -0,326 
  

Zdroj: The 2009 ageing report, z dat dopočteny hodnoty vcházející do výpočtu zkoumaných faktorů 

Závislou proměnnou v podobě procentní změny výdajů na penze jako podíl na HDP je možné 
vysvětlit následovně:  

 zvýšením procentní změny míry závislosti osob (65+) na ekonomicky aktivních (15-64) o 1 
procentní bod, dojde ke zvýšení procentní změny výdajů na penze jako podílu na HDP o 
0,57 procentního bodu, 

 zvýšením procentní změny míry zaměstnanosti o 1 procentní bod, dojde ke snížení procentní 
změny výdajů na penze jako podílu na HDP o 1,39 procentního bodu, 

 zvýšením procentní změny míry počtu penzistů na osobách starších 65 let o 1 procentní bod, 
dojde ke zvýšení procentní změny výdajů na penze jako podílu na HDP o 1,99 procentního 
bodu, 

 zvýšením procentní změny míry závislosti průměrné penze jako podíl HDP na pracovníka o 
1 procentní bod, dojde ke zvýšení procentní změny výdajů na penze jako podílu na HDP o 
1,88 procentního bodu 
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4 Závěr 

Příspěvek zanalyzoval změny veřejných výdajů na důchody. Výchozí proměnnou byly veřejné 
výdaje na důchody jako procento HDP. Tato proměnná byla analyzována pomocí rozkladu 
jejich jednotlivých faktorů. Mezi tyto faktory patřila míra závislosti stanovená jako procento 
skupiny obyvatel starších 65 let na skupině obyvatel ekonomicky aktivních 15 - 64 let, efekt 
zaměstnanosti jako procento zaměstnaných ve skupině ekonomicky aktivních 15 – 64 let, míra 
penzistů na populaci osob starších 65 let a nakonec průměrný důchod na výkon zaměstnance 
(HDP na zaměstnance). Analýza vyšla z provedeného výzkumu Public pension expenditure in 
the EPC and the European Commission projections: an analysis of the projection results z roku 
2006, která se zabývala dekompozicí veřejných výdajů na penze pomocí čtyř hlavních faktorů. 
Tyto faktory byly z publikace převzaty a použity pro hodnocení stupně závislosti pomocí 
regresní analýzy. Zkoumány byly všechny státy EU a Norsko. 

Výzkumným cílem byla identifikace stupně závislosti faktorů přímo ovlivňujících veřejné 
výdaje na důchody. Stupně závislosti byly v příspěvku identifikovány. K dosažení výzkumného 
cíle byla použita metoda analýzy a následné syntézy spolu s použitím metody regresní analýzy. 
Výzkumný cíl byl splněn. Níže jsou pro shrnutí uvedeny stupně závislosti faktorů přímo 
ovlivňujících veřejné výdaje na důchody nejprve mezi lety 2007 a 2050 a následně mezi lety 
2007 a 2006. Některé proměnné působí ve stejnému směru (přímá závislost) a některé v 
opačném (nepřímá závislost). Sílu závislosti lze měřit pomocí koeficientu u dané proměnné.  

Mezi lety 2007 a 2050 je možné závislou proměnnou v podobě procentní změny výdajů na 
penze jako podíl na HDP vysvětlit následovně:  

 zvýšením procentní změny míry závislosti osob (65+) na ekonomicky aktivních (15-64) o 1 
procentní bod, dojde ke zvýšení procentní změny výdajů na penze jako podílu na HDP o 
0,66 procentního bodu, 

 zvýšením procentní změny míry zaměstnanosti o 1 procentní bod, dojde ke snížení procentní 
změny výdajů na penze jako podílu na HDP o 1,48 procentního bodu, 

 zvýšením procentní změny míry počtu penzistů na osobách starších 65 let o 1 procentní bod, 
dojde ke zvýšení procentní změny výdajů na penze jako podílu na HDP o 1,97 procentního 
bodu, 

 zvýšením procentní změny míry závislosti průměrné penze jako podíl HDP na pracovníka o 
1 procentní bod, dojde ke zvýšení procentní změny výdajů na penze jako podílu na HDP o 
1,75 procentního bodu. 

Mezi lety 2007 a 2060 je pak možné vysvětlit závislou proměnnou v podobě procentní změny 
výdajů na penze jako podíl na HDP tímto způsobem:  

 zvýšením procentní změny míry závislosti osob (65+) na ekonomicky aktivních (15-64) o 1 
procentní bod, dojde ke zvýšení procentní změny výdajů na penze jako podílu na HDP o 
0,57 procentního bodu, 

 zvýšením procentní změny míry zaměstnanosti o 1 procentní bod, dojde ke snížení procentní 
změny výdajů na penze jako podílu na HDP o 1,39 procentního bodu, 

 zvýšením procentní změny míry počtu penzistů na osobách starších 65 let o 1 procentní bod, 
dojde ke zvýšení procentní změny výdajů na penze jako podílu na HDP o 1,99 procentního 
bodu, 

 zvýšením procentní změny míry závislosti průměrné penze jako podíl HDP na pracovníka o 
1 procentní bod, dojde ke zvýšení procentní změny výdajů na penze jako podílu na HDP o 
1,88 procentního bodu. 
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The Analysis of Factors Influencing Changes in Public Spendings 
on Pensions  

Summary 

The paper analyzes the changes in public spending on pensions. The default variable is public 
expenditure on pensions as a percentage of GDP. This variable is analyzed by decomposition of 
the individual factors. These factors include the dependency ratio determined as a percentage of 
the population over 65 years economically active population group 15 to 64 years, the 
employtment effect as a percentage of employees in the group of economically active 15 to 64 
years, the rate of pensioners to the population of people aged 65 years and finally the average 
pension employee performance (GDP per employee. analysis is based on research carried out by 
Public pension Expenditure in the EPC and the European Commission Projections: an analysis 
of the projection results from 2006.  

Key words: Expenditure on pensions; Ageing population; Reforms of pension system. 

JEL classification: H55. 

Shrnutí 

Příspěvek analyzuje změny veřejných výdajů na důchody. Výchozí proměnnou jsou veřejné 
výdaje na důchody jako procento HDP. Tato proměnná je analyzována pomocí rozkladu jejich 
jednotlivých faktorů. Mezi tyto faktory patří míra závislosti stanovená jako procento skupiny 
obyvatel starších 65 let na skupině obyvatel ekonomicky aktivních 15 - 64 let, efekt 
zaměstnanosti jako procento zaměstnaných ve skupině ekonomicky aktivních 15 – 64 let, míra 
penzistů na populaci osob starších 65 let a nakonec průměrný důchod na výkon zaměstnance 
(HDP na zaměstnance. Analýza vychází z provedeného výzkumu Public pension expenditure in 
the EPC and the European Commission projections: an analysis of the projection results z roku 
2006.  

Klíčová slova: Výdaje na penze; stárnutí obyvatelstva; reforma důchodového systému. 
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Podpora automobilového průmyslu formou daňových 
opatření 

Alena Dugová, Václav Matějka* 

 

1 Úvod 

Problematice daňové podpory automobilového průmyslu byla v minulosti věnována velká 
pozornost a řada zákonných ustanovení byť nepřímo ovlivňuje výši domácí produkce nebo 
dovozu osobních automobilů. Většina současných zákonných ustanovení, která mají za úkol 
především stimulovat ke koupi vozidla, ale také ta, která slouží k výběru prostředků do fondu 
dopravní infrastruktury, se však týkají podnikatelských subjektů. Ať se již jedná o silniční daň, 
vybírání mýtného, odpočty DPH, stále populárnější ekologické daně a také ustanovení obsažená 
u daní z příjmů. V souvislosti s globální ekonomickou krizí, kdy automobilový průmysl 
zaznamenal významné snížení tržeb, byla zavedena pro fyzické osoby přímá podpora ve formě 
šrotovného, které je však předmětem kritiky zejména kvůli krátkodobému efektu a značného 
výdaje pro státní rozpočet. Možností, jak stimulovat zákazníky ke koupi nového motorového 
vozidla, lze však nalézt více.  

Rádi bychom tedy obrátili pozornost k oblasti, která dosud nebyla v uvedeném rámci v České 
republice využita a kde lze nalézt určitý prostor. Jako zavedení každé jiné daně nebo odpočtu, 
tak i odpočet daně zaplacené za koupi osobního automobilu má svá pozitiva a negativa. Cílem 
této práce je tak otevřít diskuzi o možnosti zavedení daňového odpočtu v případě poplatníků se 
základem daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (dále jen „zaměstnanců“) a případně 
upravit současné nastavení dalších pravidel. Skupina zaměstnanců byla zvolena záměrně. 
Podnikatelské subjekty (ať již právnické nebo fyzické osoby) mají z hlediska zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v současném znění, (dále jen “ZDP“¨) nárok na snížení 
základu daně z příjmů formu odpočtů ze zaplacených leasingových splátek (potažmo formou 
odpisů a odpočtu zaplacených úroků v případě úvěrové smlouvy). Zároveň tyto daňové subjekty 
disponují za splnění dalších předpokladů možností uplatnění nároku na odpočet DPH. Tuto 
výhodu nemohou naopak využít soukromé osoby v pracovněprávním nebo obdobném vztahu, tj. 
ty osoby, které zdaňují své příjmy dle §6 ZDP. Daňová stimulace směřující k pořízení osobního 
automobilu je tedy zaměřena v rámci tohoto příspěvku na výše uvedenou skupinu daňových 
subjektů. Jako alternativu navrhujeme i model obsahující některé další dílčí základy daně, mezi 
které patří kapitálové příjmy a ostatní příjmy. Celý příspěvek je ovšem zpracován za 
předpokladu určitého zjednodušení, protože zavedení takového opatření si jistě vyžádá určité 
kompromisy.  

Daňová podpora v oblasti automobilového průmyslu u zaměstnanců není světovou novinkou. 
Například v Německu existuje určitá forma, kterou přibližuje tento příspěvek. Je nutné ovšem 
vzít v úvahu i celkovou ekonomickou situaci a stupeň rozvoje dané země. Neposledním 
faktorem, který hovoří ve prospěch snazšího zavedení uvedeného odpočtu v Německu, je 
dominance automobilového průmyslu v národním měřítku a související kupní síla obyvatelstva.  

 

                                                 
* Alena Dugová, katedra veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze. Email: 
<xduga00@vse.cz> 
Václav Matějka, katedra veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze. Email: 
<xmatv17@vse.cz> 
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2 Právní stav v ČR 

Právní úprava týkající se tématu, je zejména ZDP, který stanovuje mimo jiné i výši současných 
odpočtů pro zaměstnance. Mezi současné nestandardní odpočty pro fyzické osoby v současné 
době patří: 

 Úroky z úvěru na bytové potřeby 

 Dary na veřejně prospěšné účely 

 Příspěvky na penzijní připojištění 

 Pojistné na soukromé životní pojištění 

 Zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace 

 Úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání 

 Daňová ztráta 

Lze konstatovat, že v současnosti tedy neexistuje žádná forma odpočtů při koupi nového 
osobního automobilu. 

Technika odpočtů spočívá v tom, že při ročním zúčtování daně snižují základ daně za zdaňovací 
období, které je u zaměstnance kalendářní rok. Případné odpočty může za uplynulé zdaňovací 
období uplatnit zaměstnanec formou ročního zúčtování svých příjmů, a to požádáním svého 
zaměstnavatele o provedení zúčtování do 15. 2. následujícího roku. 

Na druhou stranu řeší ZDP poskytnutí osobního automobilu pro zaměstnance pro soukromé 
účely jako zaměstnanecký benefit. Osobní automobil poskytnutý zaměstnavatelem je v současné 
době moderním zaměstnaneckým benefitem, který je daňově vymezen v ZDP. Jestliže 
zaměstnavatel poskytne svému zaměstnanci bezplatně automobil k používání jak pro služební, 
tak i soukromé účely, podléhá bezplatné využívání zaměstnancem zdanění dle ZDP. ZDP říká, 
že „poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro 
služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny 
vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla“. 

Efektem je tak zvýšení základu daně u zaměstnance o 1% z pořizovací ceny vozidla, ze které je 
pak počítána záloha na daň a odvody sociálního pojistného, což ústí ve snížení čisté mzdy. Na 
první pohled se jedná o velmi výhodnou výměnu, protože náklady na provoz vlastního vozidla 
jsou zpravidla několikanásobně vyšší. Problém ovšem spočívá v tom, že tento zaměstnanecký 
benefit je poskytován zpravidla až od určité pozice nebo dle typu zaměstnání. Zbývá tedy ještě 
dostatečně mnoho potenciálních poplatníků, kteří by vozidlo rádi zakoupili, ale chybí jim k 
tomu buď finanční nebo psychologická podpora. Právě těmto daňovým subjektům jsme 
věnovali v rámci našeho příspěvku pozornost. 

Níže uvedená tabulka ukazuje, jak se sníží čistý příjem, pokud zaměstnanec má k dispozici k 
soukromým účelům vozidlo od zaměstnavatele v hodnotě 600 000 Kč. Na první pohled je vidět, 
že náklady na koupi a provozování vozidla jsou jednoznačně daleko vyšší v této cenové 
kategorii a tudíž a se jedná o relativně o „příjemnou daň“. Existují však i kritické názory, které 
tvrdí, že diferencovaný přístup ke zdanění automobilů způsobuje distorze. 
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Tab. 1:  Kalkulace výpočtu čisté mzdy 

 
Zdroj: http://finexpert.e15.cz/sluzebni-automobil-jako-zamestnanecky-benefit 

3 Možné směry daňové úlevy 

Z pohledu daňového existuje několik možných forem daňových stimulů, jejich zavedení může 
mít pozitivní, ale i negativní dopady pro hospodářství. 

3.1 Daňový odpočet 

V první fázi by se mělo dbát především na hledisko daňové neutrality nebo minimalizace 
prohlubování schodku státního rozpočtu. Efektem z poskytnutí takové úlevy je primárně 
podpora produkce domácího automobilového průmyslu a druhotně finančního sektoru, jak 
vyplývá z námi navržené konstrukce. Navrhovaná možnost odpočtu vzniká pouze v souvislosti 
se zakoupením nového osobního automobilu na území Evropské unie. 

Koupí osobního automobilu dle výše uvedené specifikace by za dále uvedených podmínek 
vznikl zaměstnanci nárok na daňový odpočet. Výše odpočtu by měla být navázána na 
pravidelnou platbu a tedy i podmínkou pro možnost uplatnění odpočtu by měla být skutečně 
zaplacená částka v případě financování z cizích zdrojů. Jinou možnost by tvořila situace, kdy si 
daňový subjekt zakoupí vozidlo z vlastních finančních prostředků. Navrhujeme tedy možnost 
financování vozidla formou leasingové nebo úvěrové smlouvy. Tímto způsobem by tak mohl 
být i částečně podpořen nebankovní finanční sektor, který dle statistik České leasingové a 
finanční asociace doznal znatelného útlumu po nástupu globální finanční krize v letech 2008-
2009. V této úvaze vycházíme ze stejného modelu, při jakém jsou uplatňovány úroky z úvěru na 
financování bydlení. Podmínkou pro možnost uplatnění odpočtu od základu daně z příjmu, bude 
vždy zaplacení konkrétní splátky. Alternativně by byly nastaveny i podmínky při financování z 
vlastních prostředků. Při ročním zúčtování by tak uznání daného odpočtu bylo vázáno na 
poskytnutí potvrzení o zaplacených splátkách. Odpočet by bylo možné v námi navrhovaném 
modelu uplatnit pouze oproti příjmům vymezeným v §6 ZDP při ročním zúčtování daně. Jak 
jsme již avizovali v úvodu, nevylučujeme ani možnost účasti dalších dílčích základů daně. 

Koupě vozidla formou leasingu 

V tomto případě by měla být předmětem odpočtu od základu daně z příjmu konečná výše 
leasingové splátky bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH) a pojištění a poměrná část nulté 
navýšené splátky. Navrhujeme také vynětí zůstatkové hodnoty z tohoto pravidla z důvodu 
znevýhodňování úvěru, který zůstatkovou hodnotu neobsahuje. Podmínkou pro uplatnění 
odpočtu je tak zaplacení konečných leasingových splátek za dané zdaňovací období. Splátka by 
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měla být uznána ve výši bez DPH a pojištění. Pro konečného zaměstnance tak představuje 
úspora při koupi vozidla 15% z ročního nájemného. Považujeme tento fakt za psychologický 
podnět, který řadu lidí přiměje ke koupi nového vozidla spíše než ke koupi vozidla ojetého. 
Následně je možné zavést tento odpočet i pro vozidla ojetá, nicméně tuto alternativu 
nedoporučujeme. Navrhujeme zároveň maximální částku, kterou bude možné uplatnit při 
ročním zúčtování. V tomto bodě vidíme prostor vzhledem k plánovanému razantnímu snížení 
limitu pro uplatňování úroků z úvěru na bydlení. Vzhledem k tomu, že námi uváděné opatření 
by mělo být daňově neutrální (nebo i přebytkové), nedomníváme se, že by měla být narušena 
původní myšlenka úspory při odpočtu úroků z úvěrů na bydlení. Otázka maximální částky je 
samozřejmě k diskuzi, nicméně už zde bychom rádi uvedli, že taková částka by měla být 
motivačním prvkem a nikoliv jen příslibem, který následně případného zájemce odradí.  

Níže je uvedena reálná kalkulace leasingové společnosti z českého trhu. 

Daňový subjekt, který bude váhat ve výše uvedeném smyslu ohledně koupě nového vozidla, na 
kterého by měl být směřován efekt motivace, nebude kupovat luxusní automobil, jelikož takový 
zájemce nebude hledět na tak drobnou úsporu. Primárně tedy zaměřujeme pozornost na ty 
daňové subjekty, které by potenciálně zakoupily vozidlo nižší střední třídy v hodnotě zhruba 
300.000 Kč bez DPH. Předpokládejme tedy, že vozidlo bude zakoupeno za 250.000 Kč + DPH. 

Výše jistiny: 250.000 Kč 

Zůstatková hodnota: 0 Kč 

Úroková sazba: 8,59% 

Počet splátek: 60 

Platební periodicita v roce 12 

Výše splátky 5.140 Kč 

Reálná výše splátky v hodnotě bez DPH by mohla činit zhruba 5.140 Kč. Maximální možná 
částka, kterou by mělo být možné uplatnit za dané zdaňovací období, by se mohla pohybovat 
okolo 72.000 Kč. Toto je hladina, kdy může být dané pravidlo plně využito při koupi vozidla o 
hodnotě zhruba 300.000 Kč bez DPH za předpokladu uzavření leasingové smlouvy minimálně 
na dobu odpisování daného majetku, jak je tomu v případě podnikatelských subjektů.   

Kalkulace pro plné využití daňového odpočtu: 

5 x 72.000 = 360.000 

360.000 x 0,15 = 54.000 

Celková úspora tak činí 54.000 Kč během 5 let, což činí 15% z prodejní ceny vozidla 
(54.000/360.000 Kč). 

V tomto bodě je ještě nutné uvést rozdílný přístup v případě finančního a operativního leasingu. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o daňovou podporu zaměstnanců, kteří by měli vozidlo zakoupit 
za účelem vlastního užívání a především následného odkupu, neuvažujeme operativní leasing v 
rámci tohoto daňového zvýhodnění. Nevylučujeme však možnost zahrnutí i tohoto produktu do 
uvažované legislativní změny a předkládáme jej jako určitou alternativu.  

Koupě vozidla na úvěr 

Stejným způsobem lze postupovat i v případě úvěrové smlouvy. Zde ovšem uvažujeme ještě s 
další alternativou: 

Maximální částku pro odpočet v tomto případě navrhujeme nastavit výše (např. na částku 
84.000 Kč). Toto navýšení je z důvodu snahy o preferenci produktu. V případě leasingové 
smlouvy si pronajímatel nárokuje DPH zpět po koupi vozidla a stát jej získává následně z 
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leasingových splátek vzhledem k tomu, že zaměstnanec jakožto nepodnikatelská soukromá 
osoba nemá nárok na odpočet DPH. Jestliže však tato stejná osoba zakoupí vozidlo na úvěr, 
nemá nárok na odpočet DPH a stát jej tak získává ihned. Ve výše uvedeném případě činila 
celková úspora 54.000 Kč během 5ti let. Výše vybraného DPH je pak minimálně 60.000 Kč. 
Celková částka však bude samozřejmě vyšší, jelikož se DPH vybírá z leasingové splátky, která 
obsahuje úrokové navýšení. 

V případě úvěrové smlouvy by stát obdržel DPH již při koupi vozidla, a tudíž se za jinak 
stejných podmínek zlepší cash-flow. I za cenu toho, že konečná výše úspory pro zaměstnance 
převyšuje výši vybraného DPH, doporučujeme podpořit úvěrové financování navýšením 
maximální uplatnitelné částky.  

Nutno však konstatovat, že se jedná o velmi zjednodušený model a konkrétní podmínky pro 
možnost uplatňování tohoto odpočtu by zajisté musely být hlouběji diskutovány. 

Koupě vozidla z vlastních zdrojů 

Další možností financování osobního automobilu soukromou osobou je z vlastních finančních 
prostředků. V tomto případě by daňový subjekt měl nárok čerpat daňový odpočet v paušální 
částce ve srovnatelné výši jako u financování na leasing či úvěr. Odpočet by mohl být uplatněn 
za kalendářní měsíce, ve kterých byl daňový subjekt zapsán v technickém průkazu jako vlastník. 
Jelikož jde o veřejný registr, pro správce daně není problematické ověření, případně získání 
potvrzení ze strany poplatníka. Navrhujeme paušální částku 72.000 Kč za zdaňovací období, 
jelikož vycházíme z pořizovací ceny 300.000 Kč. Čistá roční podpora od státu by tedy 
vycházela při daňové sazbě 15% na 10.800 Kč. Pokud by s tímto stimulem daňový subjekt 
počítal, je možné, že by si při výběru vozidla vybral širší výbavu, čímž by opět peníze použil a 
podpořil tak automobilový průmysl a potenciálně odvedl i vyšší DPH.  

Společná ustanovení 

Na tomto místě vymezme společná ustanovení pro jednotlivé varianty tak, aby uvedeného 
daňového zvýhodnění nemohlo být zneužito: 

Možnost daňového odpočtu od základu daně z příjmu by měla umožněna pouze za jedno 
vozidlo jednomu daňovému subjektu. Mělo by tak být zamezeno obcházení účelu tohoto 
ustanovení. Odpočet by bylo možné uplatnit pouze po dobu 5 zdaňovacích období následujících 
po pořízení osobního automobilu. Odpočet od základu daně z příjmu bude umožněn pouze na 
základě vlastnictví vozidla, které je zapsáno v registru vozidel (a potažmo v technickém 
průkazu), resp. je nutný zápis poplatníka jakožto provozovatele vozidla v případě financování 
formou leasingové smlouvy. V případě zavedení opatření by mohlo být vhodné zavést i další 
omezení, aby nedocházelo ke zneužívání systému. V některých zemích Evropské unie existuje i 
rozdílná výše daňového odpočtu podle množství vypouštěných emisí.  

Výhoda pro leasingové společnosti 

Navrhujeme zároveň doplňkovou připomínku, kdy by splátky mohly být povinně hrazeny ze 
strany zaměstnavatele formou srážky ze mzdy. Pronajímatel by tak měl možnost na základě 
solventnosti zaměstnavatele posoudit lépe schopnost splácet daný závazek a především by 
nemělo docházet k prodlení s úhradou. Tento návrh nijak nevylučuje možnost přímé úhrady ze 
strany zaměstnance. 

Technika daňových úlev 

Zaměstnanec by mohl u svého hlavního zaměstnavatele (nebo posledního zaměstnavatele v 
případě, že v současné době nepracuje) uplatnit odpočet v souvislosti s koupí motorového 
vozidla. Technika odpočtu by tak odpovídala dalším nestandardním odpočtům, jako jsou např. 
úroky z hypoték. Tento způsob uplatňování by dle našeho názoru měl být výchozím bodem k 
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diskuzi, aby bylo zamezeno průběžnému snižování příjmů státního rozpočtu. K tomuto poklesu 
by tak následně docházelo až po ročním zúčtování. Otázkou zůstává, jestli by se o pokles příjmů 
vůbec jednalo. Náš návrh je zaměřen na podporu produkce automobilového průmyslu, a tudíž by 
při koupi nového vozidla státní pokladna inkasovala DPH při pořízení vozidla nebo alternativně 
při odvodu DPH z leasingových splátek. Nepochybným příjmem je také korporátní daň z příjmů 
dodavatelů vozidel. Předpokládejme, že by v krajním případě došlo k vyrovnání souhrnu 
daňových odpočtů a výše jednorázově vybrané DPH, pak by i tato transakce měla pozitivní vliv 
na státní účet v podobě zlepšení cash-flow.  

Alternativním přístupem ovšem může být i možnost zavedení techniky průběžného odpočtu 
nebo dokonce slevy na dani v průběhu zdaňovacího období. Tato změna by tak znamenala 
dodatečnou techniku při výpočtu čisté měsíční mzdy zaměstnance. Výše odpočtu by rovnou 
zvyšovala čistý měsíční příjem. Tento způsob by měl pravděpodobně pracovat na principu 
zálohového odpočtu a dorovnání na konci zdaňovacího období. Jako podmínku pro možnost 
odečtu zálohového odpočtu pro zaměstnavatele by byla právě výše uvedená srážka zaplacené 
leasingové splátky ve prospěch pronajímatele nebo poskytovatele financování. 

Omezení 

Jistým omezení zavedení daňového odpočtu v případě financování prostřednictvím leasingu či 
úvěru je fakt, že dle současných doporučení OECD a EU by neměla být poskytována podpora 
dluhového financování, jelikož toto financování je chápáno jako spolupodílející faktor na vzniku 
globální hospodářské krize. Dalším protiargumentem je snaha o zjednodušení českého daňového 
systému prostřednictvím rušení celé řady odpočtů, osvobození a výjimek. 

3.2 Podpora ve formě zvýhodnění daňového benefitu 

Z pohledu daňového lze dělit zaměstnanecké výhody, neboli benefity podle toho, zda se při jeho 
poskytnutí odvádí daň z příjmů fyzických osob zaměstnance, sociální a zdravotní pojištění u 
zaměstnance a zaměstnavatele. V případě že se z daného benefitu nehradí žádná z těchto 
povinných plateb, můžeme benefit označit za daňově optimální jak pro zaměstnavatele, tak pro 
zaměstnance. U osobního automobilu poskytnutého zaměstnanci i pro soukromé účely se v 
současné době však platí všechny tyto povinné platby a to dle ceny stanovené na základě fikce 
zákona ve výši 1% ze vstupní ceny.  

Pro podporu automobilového průmyslu navrhujeme zrušit zdanění i odvádění pojistného při 
poskytování osobního automobilu pro soukromé účely zaměstnancům. V případě, že by 
poskytnutí osobního automobilu bylo daňově výhodné, zaměstnavatel by jako motivační nástroj 
a alternativu ke zvýšení mzdy, mohl poskytnout používání osobního automobilu pro soukromé 
účely. Předpokládáme, že by tímto krokem došlo k nákupu mnoha osobních automobilů. Na 
druhou stranu by stát přišel o daňové příjmy, ale pozitivní efekty by v tomto případě mohly 
značně převýšit výpadek příjmů.  

Mezi tyto kompenzační příjmy bychom zahrnuli: 

 Příjem z daně z příjmů právnických osob od dodavatelů vozidel. 

 Vzhledem k tomu, že by navýšení hrubé mzdy již nezáviselo na způsobu užití svěřeného 
vozidla (soukromé x pracovní), předpokládáme, že by se poměr změnil více ve prospěch 
soukromých účelů užití vozidla. Zaměstnavatel by tak byl nucen více krátit odpočet 
DPH. 

Je však nutné konstatovat, že v dnešní situaci by toto řešení zřejmě neshledalo úspěchy, jelikož 
je na úrovni EU analyzováno, jak distorze u zaměstnanců, kteří benefit mají a nemají, 
eliminovat. Tato forma podpory by nemusela být rozpočtově neutrální, ani pozitivní, jelikož 
propad u vybraných daní z příjmů fyzických osob by byl značný.  
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4 Navrhovaná právní úprava 

Níže uvádíme znění příslušných paragrafů, pokud by opatření byla uplatněna. 

Od základu daně se odečte částka v maximální výši 72.000 Kč za kalendářní období maximálně 
za jedno motorové vozidlo zakoupené poplatníkem z vlastních zdrojů. V případě, že poplatník 
nevlastnil motorové vozidlo po celé zdaňovací období, uplatní se poměrná část za příslušné 
měsíce, ve kterých k poslednímu dni měsíce vozidlo vlastnil. 

Od základu daně se odečte částka, která se rovná součtu nájemného dle smlouvy o pronájmu s 
následným odkupem v rovině bez daně z přidané hodnoty nebo součtu splátek dle smlouvy o 
úvěru zaplacených ve zdaňovacím období. Maximální částka, kterou je možné za zdaňovací 
období uplatnit, činí 72.000 Kč. Poplatník může uplatnit odpočet od základu daně z příjmu 
pouze za jeden osobní automobil. Nárok na odpočet také vzniká poplatníkovi při koupi osobního 
vozidla v hotovosti a to za předpokladu, že splňuje následující kritéria: 

 Poplatník zdaňuje své příjmy v rámci dílčího základu daně dle §6. 

 Maximální částka, kterou je možné uplatnit za dané zdaňovací období, činí 72.000 Kč. 

 Poplatník si uplatní poměrnou část z maximálního ročního limitu za každý měsíc, ve 
kterém byl k poslednímu dni daného měsíce vlastníkem vozidla v registru motorových 
vozidel. 

 Poplatník za dané zdaňovací období uplatňuje odpočet od základu daně z příjmu pouze 
za jeden osobní automobil.  

§ 6 ods. 6 se ruší. Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k 
používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % 
vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla. Jde-li o najaté 
vozidlo, vychází se ze vstupní ceny vozidla u původního vlastníka, a to i v případě, že dojde k 
následné koupi vozidla. Pokud ve vstupní ceně není zahrnuta daň z přidané hodnoty, pro účely 
tohoto ustanovení se o tuto daň zvýší. Je-li částka, která se posuzuje jako příjem zaměstnance za 
každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla, nižší než 1 000 Kč, považuje se za příjem 
zaměstnance částka ve výši 1 000 Kč. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v 
průběhu kalendářního měsíce postupně za sebou více motorových vozidel k používání pro 
služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % z nejvyšší 
vstupní ceny motorového vozidla. Poskytne-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně v průběhu 
kalendářního měsíce více motorových vozidel současně, považuje se za příjem zaměstnance 
částka ve výši 1 % z úhrnu vstupních cen všech motorových vozidel používaných pro služební i 
soukromé účely. Vstupní cenou vozidla se pro účely tohoto ustanovení rozumí vstupní cena 
uvedená v § 29 odst. 1 až 9. 

5 Závěr 

Tento příspěvek se zabývá problematikou daňové podpory zaměstnanců při koupi osobního 
automobilu formou odpočtů od daňového základu a změny současné úpravy u poskytnutí 
osobního automobilu pro soukromé účely jako zaměstnaneckého benefitu. Pro případné 
zavedení v praxi je jistě nutná podrobnější analýza. Jako každé opatření, mají i tato opatření 
pozitivní i negativní vlastnosti, nicméně domníváme se, že v případě zavedení těchto opatření by 
pozitivní efekty mohly převládnout efekty negativní. Tento příspěvek přináší pouze možné 
návrhy řešení a zároveň se snaží upozornit na možné negativní dopady. Účelem příspěvku je 
také vzbudit veřejnou diskusi o případných daňových opatřeních.   
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The Support for Automobile Industry through the Tax Provision  

Summary 

The automotive industry is the Czech‘s economic leader in the industrial area and thus should be 
guided by discussion, by what means can be supported its development. This contribution is 
devoted to the tax area, which has a significant influence especially on corporate and private 
entities. The main idea remains whether with the tax neutrality (or slight tax revenue 
increase/decrease) assumption can be implemented measures that could increase the production 
of the car industry. This contribution primarily deals with the issue of employee’s fiscal support 
when buying a vehicle in the form of deductions from the tax base and the change of the current 
provision of the passenger car for private purposes as the benefit.  

Key words: Tax deduction; Car industry; Leasing and employees. 

JEL classification: H24. 

Shrnutí 

Automobilový průmysl je v České republice ekonomickým tahounem v dané oblasti a tudíž by 
měla být vedena diskuze, jakými prostředky lze podpořit jeho oživení a rozvoj. Tento příspěvek 
je věnován daňové oblasti, která má nemalý vliv zejména pro korporátní a soukromé 
podnikatelské subjekty. Hlavní myšlenkou tak zůstává, zda lze za předpokladu daňové neutrality 
nebo případně za zvýšení či snižování daňového výnosu zavést taková opatření, která by mohla 
zvýšit produkci českého automobilového průmyslu. Příspěvek se věnuje zejména problematice 
daňové podpory zaměstnanců při koupi motorového vozidla formou odpočtů od daňového 
základu a změny současné úpravy u poskytnutí osobního automobilu pro soukromé účely jako 
zaměstnaneckého benefitu.  

Klíčová slova: daňový odpočet; automobilový průmysl; leasing. 
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Deflace jako nástroj hospodářské politiky 
Pavel Hýla* 

 

1 Úvod 

Vstupem do nového tisíciletí se téma „deflace“ začalo mezi ekonomy skloňovat častěji, než 
tomu bývalo v několika předchozích dekádách. Důvodem byla skutečnost, že centrální banky se, 
po letech úspěšného snižovaní inflace, ocitly tváří v tvář novému nepříteli, deflaci. Touto situací 
byli jejich představitelé natolik zaskočeni (viz. A. Greenspan)1, že k jejímu porozumění obraceli 
svou pozornost převážně do období velké hospodářské krize 30. let minulého století, kdy za 
hlavního viníka jejích katastrofálních škod bývá označována právě deflace. Toto jednostranné, 
veskrze negativní vnímání deflace bývá používáno k obhajobě nedávných kroků centrálních 
bank, které se snaží zamezit „její hrozbě“.    

Podíváme-li se však hlouběji do minulosti, zjistíme, že ve století předcházejícím první světové 
válce se období inflace a deflace víceméně střídala, a deflace nebyla vždy spojována pouze 
s negativními hospodářskými dopady. Cílem této práce není obhajovat obecně deflaci, jak to 
dělají někteří autoři (viz. Šíma)2, ale zaměřit pozornost na konkrétní období, ve kterém byla 
zvolena deflační cesta jako nástroj vedoucí k nápravě válkou poničeného hospodářství, zejména 
jeho měnových poměrů. Na příkladu Československa po první světové válce bych chtěl 
demonstrovat, že volba deflační cesty nebyla jednoduchá, jednoznačná, ani ojedinělá. Obdobnou 
cestou se vydalo například i tehdejší Švédsko.  

Právě rozpor mezi tehdejším přístupem k deflaci a dnešním pohledem, kdy deflace je vnímána 
jako velké zlo spojované pouze s hospodářskou depresí, je tím hlavním motivem, který mě vedl 
k sepsání této práce. Toto velmi krátké období jsem si vybral záměrně z důvodu velmi silného 
teoretického střetu o koncepci národohospodářské politiky reprezentovaného výraznými 
osobnostmi českého ekonomického myšlení. Shodou okolností i tehdejší švédská diskuse je 
reprezentována významnými osobnostmi, které později vstoupily do světových ekonomických 
učebnic, jako tzv. představitelé švédské ekonomické školy. 

Vzhledem k tomu, že československá měnová reforma z roku 1919 je dostatečně a podrobně 
popsána v celé řadě materiálů i od mnohem erudovanějších autorů než jsem já, tak si dovolím 
v této práci její popis vynechat. Budu se soustředit na myšlenky stojící v pozadí obou přístupů 
usilujících o nápravu měnových poměrů. Svou práci jsem rozdělil do čtyřech částí. Po 
nezbytném úvodu se ve druhé, nejdůležitější a nejobsáhlejší, části práce zaměřím na obě proti 
sobě stojící koncepce, které budou usazeny do tehdejších výchozích měnových podmínek. 
V závěru této časti se budu věnovat skutečnému naplnění vítězné koncepce a zároveň i jejímu 
hodnocení. Ve třetí části se seznámíme s podmínkami a přístupem k deflaci v tehdejším 
Švédsku. Čtvrtá, závěrečná část nám přinese zhodnocení celé práce. 

                                                 
  Příspěvek byl zpracován jako jeden z výstupu v rámci řešeni výzkumného projektu, financovaného institucionální 
podporou Fakulty financí a účetnictví VŠE.  
* Pavel Hýla, katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze. 
Email: <pavelhyla@seznam.cz> 
1 In Greenspan, A., The Age of turbulence, s. 228:  „Nedokázal jsem si představit, že by se deflace mohla 
vyskytovat v systému nekrytých peněz“ (překlad PH) 
2 Šíma, J.,: Deflace – definiční znak zdravé ekonomiky 
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2 Volba deflace jako nástroje hospodářské politiky 

Vycházeje z předpokladu, že bez ohledu na časové období, se každá vláda snaží svou 
hospodářskou politikou zlepšit výkonnost ekonomiky, která nejlépe funguje v prostředí 
stabilních cen, nás musí zarazit, že  určitá vláda se rozhodla přistoupit k nápravě hospodářských 
poměrů prostřednictvím „narušení“ cenové rovnováhy. Zajímavější je to o to, že autor této 
koncepce by se dal přiřadit k ekonomickému směru, který věří ve schopnosti samoregulačních 
tržních sil. Přestože by tento teoretický úvod mohl vést k jasnému odsouzení zvolené koncepce a 
jednoznačnému připojení k jejím tehdejším kritikům, tak složitost tehdejších ekonomicko-
politických podmínek nás nutí ke zcela jinému, dnešním viděním světa nezatíženému, 
posouzení. 

2.1 Podmínky vedoucí k deflační cestě 

Realitou měnových poměrů před první světovou válkou byl zlatý standard. Zlato fungovalo jako 
určitá kotva, která vytvářela stabilní cenové prostředí. Z důvodu stabilní, omezené nabídky 
měnového zlata nebývala deflace v podmínkách ekonomického růstu žádným překvapením. 
První světová válka, jako výrazný globální šok v prostředí tehdejších ekonomik, tuto stabilitu 
rozbila. Již v prvních měsících války se jak válčící, tak i neutrální země rozhodly k opuštění 
směnitelnosti vlastní měny za zlato. V Rakousko-Uhersku, jehož nástupnickou zemí se 
Československo stalo, byly zrušeny předpisy zakazující centrální bance poskytovat přímé úvěry 
státu. Tyto inflační metody měly za následek prudký růst oběživa a vzestup cenové hladiny s 
kulminací v prvních měsících po skončení války. 

Tab. 1:  Oběh bankovek v mil. K 

23.06. 1914 2 130
26.10. 1918 30 680
28.02. 1919 37 570

Zdroj: Venkovský, F.: Vzestupy a propady čs. koruny 

Za této situace vznikla 28.10. 1918 Československá republika. Není třeba připomínat, že velmi 
nejisté hospodářské a sociální poměry po první světové válce způsobovaly i nestabilitu 
politickou. V prvních čtyřech letech se vystřídalo v několika vládách šest ministrů financí. Byly 
to také roky sporů o koncepci finanční politiky. Významnost měnové otázky byla potvrzena i 
anketou, kterou již v listopadu 1918 uspořádala komise pro přechodné hospodářství. Názory 
účastníků nebyly jednotné, přesto byl souhlas s rychlou odlukou peněžního oběhu od zbytků 
rakousko-uherské monarchie, byla jednota v přesvědčení, že má být zavedena měna zlatá.3  
Nejasnost byla v otázce vypořádání se s inflační situací, jejíž tempo v mírových dobách 
nepolevovalo. Pro praktickou politiku vlády byly výsledky ankety zbytečné, neboť anketa byla 
organizována mimo osobu ministra financí, který svou koncepci měl dávno promyšlenou a na 
její realizaci tvrdě pracoval. Tehdejší situaci nejlépe dokresluje vyjádření autora dotazníku, 
spolupracovníka a pozdějšího nástupce prvního československého ministra financí, profesora 
Karlovy univerzity Cyrila Horáčka ve stati „Ve stopách Rašínovy politiky měnové“: 

„Nedal se mýliti různými a často protichůdnými názory a radami, které tehdy se rojily z kruhů 
povolaných i nepovolaných, jak by měnová otázka u nás měla býti rozřešena a náprava měny 
provedena. Měl svůj vlastní, podrobně promyšlený program a ten se jal energicky, ba lze říci 
bezohledně prováděti.“4 

                                                 
3 Venkovský, F., :Vzestupy a propady čs. Koruny, str. 21  
4 Venkovský, F., :Vzestupy a propady čs. Koruny, str. 43 
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2.2 Koncepce deflační politiky 

V bouřlivé, poválečné atmosféře se proti sobě postavily dvě výrazné teoretické koncepce 
uspořádání měnových poměrů v novém státě. Jednak to byla koncepce měnové stability, která 
byla proti radikálnímu řešení cestou peněžní restrikce a měla vycházet ze stávající důchodové a 
cenové hladiny (Englišova koncepce), dále to byla radikálnější cesta skrze deflaci. Obě 
koncepce byly reprezentovány silnými osobnostmi, přesto již od počátku získávala navrch 
politika deflační cesty spojená s osobou prvního československého ministra financí Aloise 
Rašína. Není bez zajímavosti, že oba představitelé sporu o koncepci uspořádání měnových 
poměrů vyšli z německé historické školy, a zároveň přicházeli ze stejného politického tábora, z 
Československé národní demokracie, původně nazývané Česká státoprávní demokracie. Přesto 
představovali každý zcela jiný typ ekonomického uvažování. Rašín představoval prakticky 
uvažujícího ekonoma, který chtěl postavit hospodářství nově vzniklého státu na pevných 
základech, k jejichž vybudování vedla náročná cesta. Karel Engliš, jako tvůrce originální 
teleologické národohospodářské teorie patřil k těm, kdo nejhlouběji promýšleli finanční otázky 
v teoretické rovině, ale při jejich praktické implementaci dbal na plynulost, nekonfliktnost 
hospodářského vývoje. Odlišnost obou osobností nejlépe vystihuje to, co o Rašínovi napsal sám 
Engliš : 

V čem jsem se rozcházel s dr. Rašínem, nebyly cíle, ani hlediska, nýbrž metody. Rašín byl 
veskrze radikálnější a revolučnější. Šel přímočaře na měnu, šel přímočaře proti válečným 
půjčkám, chtěl léčit obce krizí, chtěl radikální vzestup měny. Proto provázely jeho opatření stálé 
krize měnové, hospodářské a finanční. Není sporu, že v krizi je mnoho ozdravovacího a že 
přímočarost je jednodušší a obecně pochopitelnější. Rašín byl neohrožený a nebál se žádné 
krize, díval se za ni.5 

2.2.1 Rašínova koncepce 

Základní ideou Rašínovy koncepce, které bylo vše podřízeno, byla náprava válkou zničené 
měny. Hříchy proti měnovým pravidlům, které se během války udály, měly být jeho reformou 
napraveny. Jeho cílem bylo navrácení kupní síly na předválečnou úroveň. Skrze stabilní a silnou 
měnu doufal v posílení důvěry ciziny v československé hospodářství. Důvěryhodnost měny 
měla být podložena zlatem. Rašínovou představou bylo odstranění všech nespravedlností 
redistribučního efektu způsobeného válečnou inflací, kdy došlo k přesunům důchodů od 
jednotlivých skupin ekonomických subjektů k jiným. Deflaci, pro dosažení normálních poměrů, 
považoval za nevyhnutelnou. Rašín očekával, že každý občan, po válkou prožitých strastech a 
euforii ze vzniku samostatného Československa, bude ochoten této jeho reformě přinášet osobní 
oběti.  

Rašínova koncepce sledovala tyto základní cíle: 

 odloučení peněžního oběhu od ostatních států monarchie a vytvoření nové, samostatné 
měny, 

 zhodnocení této měny zvýšením její vnitřní i vnější kupní síly, tj. snižováním domácí 
cenové hladiny, resp. zvyšováním kurzu v zahraničí, 

 následná stabilizace československé koruny na vyšší úrovni. 

Rozhodující metodou, která měla v počáteční fázi měnové nápravy zhodnotit československou 
měnu a zvyšovat její kupní sílu, byla restrikce peněžního oběhu. Rašín byl kritiky své koncepce 
obviňován z toho, že restrikcí oběživa aplikoval kvantitativní teorii peněžní, což sám odmítal, 
neboť proti ní stavěl teorii důchodovou, kde rozhodující význam pro vývoj cen má utváření 
peněžních důchodů. Zvýší-li se peněžní důchody, bez současného zvýšení statků, dojde k růstu 

                                                 
5 Venkovský, F., : Dějiny českého ekonomického myšlení, str. 192 
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cenové hladiny.  Proto druhým deflačním krokem, samotným Rašínem vyzdvihovaným, bylo 
zavedení dávky z majetku a dávky z přírůstku na majetku, které měly působit deflačně přes 
peněžní důchody. 

„Bylo mi velmi vzdáleno mysliti, že zmenšení oběživa bude míti za následek snížení cen. Takové 
mechanické myšlení, takové vyznávání kvantitativní teorie peněžní, dle níž peníze se pokládají za 
zboží a učí se, že čím více peněz v oběhu, tím vyšší ceny a naopak, nebylo nikomu tak vzdáleno 
jak mně. Já chtěl docíliti něčeho zcela jiného. Chtěl jsem restringovati oběh na takovou míru, 
aby byla nouze o oběživo, aby obchodníci musili si jíti vypůjčiti k bankám, banky k cedulové 
bance, která by jim půjčila diskontem obchodních směnek, takže to, oč by potřeboval obchodní a 
průmyslový život více než by obnášel stálý oběh na státovkách, bylo by národohospodářsky a 
bankovně kryto, vyplynulo by z potřeb hospodářského života, výměny statků přizpůsobovalo se 
jeho potřebám, takže oběh by byl vetší neb menší. To by byl mílový krok k nápravě měny.“6 

2.2.2 Englišova koncepce 

Karel Engliš v otázce měnové upřednostňoval nezávislou emisní politiku centrální banky, čímž 
zcela jasně deklaroval odklon měny od zlatého standardu. Historicky připouštěl, že představa 
peněžní jednotky se vytvořila z peněz zakotvených do nějakého konkrétního statku, ale poté, co 
již byla tato představa vytvořena, nic nebránilo tomu, aby se daná měna od tohoto statku 
odpoutala. Měna vyjádřená v jednotce určitým kvantem zlata může být technicky stálá, ale 
přesto se hospodářský obsah této jednotky mění, třeba jen proto, že se mění směnná hodnota 
zlata. Všechny posuny v hospodářském obsahu měnové jednotky musí působit poruchy, ať už 
jde o zvýšení či snížení tohoto obsahu měnové jednotky. Měna zakotvená do jednoho statku 
nedává záruku měnové stability, proto nastává problém stabilní měny. V navrácení měnových 
poměrů na předválečnou úroveň viděl zejména cestu skrze vytváření dalších poruch, což 
kategoricky odmítal. Englišova koncepce neuznávala snahu o odstranění křivd způsobených 
inflací tak, aby byly vytvořeny křivdy nové.  

Díky své teleologické teorii, která se snažila pochopit ekonomické procesy přes jednotlivé 
subjekty, mu byly východiskem k zásadnímu řešení cenové problematiky úvahy, zájmy a 
rozhodování posledního spotřebitele. Je to tedy pohled na peníze, pro který je nepřijatelná 
jakákoliv verze kvantitativní teorie peněžní pracující s množstvím peněz jako s hlavním 
faktorem měnové politiky. 

I on usiloval o nápravu válkou poničené měny. Ale tato náprava by se měla řídit povahou a 
původem poruchy. Poruchy měn inflačním tiskem sloužící k financování válečných výdajů není 
možno uhradit nucenými příspěvky (daněmi) ani řádným úvěrem. Prvním předpokladem 
nápravy je, aby veřejné finance byly uvedeny do pořádku a aby byl zastaven tiskařský lis. 
Podobnost jeho návrhu s Rašínovou koncepcí byla v tom, že i on usiloval o zachycení 
tezaurovaných bankovek během války, které pokud by byly použity na trhu statků, tak by měly 
inflační účinky. Tezaurované bankovky hodlal proměnit v řádný státní úvěr, nebo směnit za 
obligace, ale pouze do té výše skutečné tezaurace, aby se nevyvolaly žádné deflační tlaky. 
Deflační procesem se tvoří nové nespravedlnosti. 

2.3 Naplnění deflační koncepce 

Nesporným Rašínovým úspěchem byla peněžní odluka, která výrazně ochránila nový stát od 
pokračování měnového rozvratu v ostatních zemích monarchie. Naše republika se stala 
ostrovem měnové důvěry a spořádaných peněžních poměrů. Nezdařil se však deflační záměr, 
restrikcí oběživa nedošlo k poklesu cenové hladiny. Předchozí tezaurace bankovek byla větší 
než to, co se skutečně odčerpalo z oběhu. V silně inflačním prostředí ani restrikce důchodů 
nevedla k požadované deflaci. Dávka z majetku však posloužila svým silným sociální vlivem na 

                                                 
6 Venkovský, F., Vzestupy a propady čs. Koruny, str. 45 
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odstranění nespravedlivých majetkových přesunů způsobených válkou. Proti deflačnímu záměru 
začaly působit silnější inflační faktory, které měly za následek růst oběživa po měnové restrikci 
v roce 1919. 

Tab. 2:  Stav hotovostního oběživa ke konci roku 

1919 4,7 mld. Kč
1920 11,3 mld. Kč
1921 12,1 mld. Kč

 Zdroj: Venkovský, F.: Vzestupy a propady čs. koruny 

Mezi tyto faktory lze zařadit zejména nepříznivý vývoj státního rozpočtu, jehož  financování 
vedlo obchodní banky při nákupu státních pokladničních poukázek k jejich lombardování u 
Bankovního úřadu. I samotná měnová reforma nedopadla tak jak si Rašínova koncepce vytýčila. 
K požadované restrikci poloviny oběživa nedošlo. Z peněžního oběhu, kvůli různým výjimkám 
a opětovnému navracení bankovek do oběhu, se stáhla sotva třetina. Kvůli průtahům zákona o 
dávce z majetku se tyto dávky složitě vymáhaly.    

V prvních poválečných letech nepřispívala k deflačním záměrům ani situace na devizovém trhu. 
Z důvodů domácí politické nejistoty, nestability finančních poměrů v ostatních evropských 
zemích a časté spekulace se kurz koruny pohyboval v prudkých výkyvech oběma směry. V roce 
1921 došlo k náhlému zlepšení hospodářských poměrů, což se odrazilo v důvěře ciziny v naší 
republiku. Ač bez Rašína v ministerském křesle, ale s jeho podporou, tak tato situace umožnila 
obnovit opět úsilí o zhodnocení československé koruny, tentokrát výhradně přes měnový kurz. 
K jeho podpoře byly přijaty zahraniční úvěry a sjednány další úvěrové rámce, vše za velmi 
přísných podmínek. Vysoký měnový kurz, udržovaný na nerovnovážné úrovni, přispěl výrazně 
k vnitřnímu zhodnocování koruny. Opětovné nastoupení deflační trajektorie bylo potvrzeno 
Rašínovým povoláním zpět do funkce ministra financí na podzim roku 1922. Tehdejší deflační 
úspěch se opět setkal s mnohými výhradami. Kritika namítala, že deflace působí především na 
podniky, což může mít za následek ztížení jejich fungování a pokles výroby, zvyšování 
nezaměstnanosti, která může přerůst v krizi sociální.  Podniková krize, doprovázena vlnou 
bankrotů se skutečně přenesla následně i do krize bankovní. Do problémů se dostaly i státní 
finance, kde došlo k poklesu na straně příjmů. Kvůli fixním platbám však na straně výdajů došlo 
jen k nepatrnému poklesu. Na vrub tíživé hospodářské a sociální situaci vyvolané deflační 
koncepcí můžeme připsat i lednový atentát na ministra financí Aloise Rašína,  jehož následkům 
zranění v únoru 1923 podlehl.   

Z čistě měnového pohledu se deflační politice dařilo. Převážily však negativní hospodářské a 
sociální důsledky, že vláda na jaře roku 1925 byla nucena koncepci deflační politiky opustit a 
přejít k politice měnové stabilizace, která pak trvala až do počátku světové hospodářské krize v 
roce 1929. 

2.4 Hodnocení deflační koncepce 

Teorie peněz a peněžní politiky se stala už od počátku české ekonomické vědy oblíbeným 
tématem všech autorů, proto není překvapením, že po vzniku Československa se tyto 
myšlenkové proudy začaly střetávat, a tak se velmi zřetelně promítaly i do řízení státních financí 
a peněžního oběhu a jejich prostřednictvím i do řízení celého národního hospodářství. Dovolil 
jsem si zde proti sobě postavit dvě nejvýznamnější koncepce, reprezentované osobnostmi, které 
usedly opakovaně do křesla ministra financí. Jedním z největších rozdílů obou koncepcí byla 
jejich politická podpora. Alois Rašín, který byl autorem vítězné deflační koncepce, byl 
zkušeným politikem, dlouhou dobu usilujícím o vznik samostatného státu. Za své názory a 
postoje byl i císařským režimem vězněn a odsouzen k trestu nejvyššímu. Naproti tomu Karel 
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Engliš, ač ze stejné politické strany, byl považován spíše za odborníka ze vznikající brněnské 
Masarykovy Univerzity. Přestože Rašínovu koncepci oponoval, tak v křesle ministra financí v 
poválečném období byl pod jejím vlivem. Ironií osudu je, že se rozhodl odejít ze stranického 
života v době, kdy se vláda rozhodla deflační koncepci definitivně opustit. Dále působil v 
politickém prostředí již jen jako odborník. 

Z výše uvedených cílů Rašínovy koncepce se Engliš výrazně rozcházel jen s cílem zvyšování 
vnitřní i vnější kupní síly koruny. Můžeme říci, že v ostatních bodech návrhu se názory obou 
osobností  sobě blížily. Určitá diference byla samozřejmě v razanci prováděné restrikce oběživa, 
ale tempo pokračující poválečné inflace v okolních státech, dále pak skutečný objem stažených 
bankovek oproti plánu, tyto Rašínovy ambice ospravedlňuje. Domnívám se, že Karel Engliš, ze 
své pozice profesora národního hospodářství, zcela správně upozorňoval na rizika deflace 
spojená zejména s nominální nepružností fixních plateb (mezd, důchodů, splátek úvěrů) směrem 
dolů, které mívají silné negativní hospodářské a sociální dopady.  Vyjádřeno jeho slovy, při 
smršťování cenové hladiny by mělo docházet také ke smršťování ostatních hospodářských čísel. 
S čím ale jistě oba dopředu nepočítali, byly převažující inflační tendence vyvolané vývojem 
státního rozpočtu. Naopak oba byli zastánci vyrovnaného hospodaření státních financí.   

Závěrem se dá říci, že oba měli stejné cíle i metody, ale výrazně je odlišovala skutečnost v 
identifikaci hlavního nepřítele stabilního ekonomického vývoje. Rašínovým nepřítelem byl 
rozvrat měnových poměrů způsobených inflací, proti kterému chtěl bojovat za každou cenu. 
Vycházel ze zkušenosti válečné, nekontrolovatelné inflace. Naproti tomu deflace v jeho očích 
byla mírná, pokud by byla doprovázena růstem produktivity, který se dal v poválečném období 
očekávat, tak i neškodná. Naproti tomu si Karel Engliš uvědomoval rizika hrozivé7 deflace, 
zejména její dopady na ekonomiku. 

3 Porovnání se švédskými zkušenostmi 

Na obranu zvolené deflační koncepce v Československu lze použít i zkušenosti s obdobným 
rozhodováním ve Švédsku, které se nemuselo potýkat s utvářením nové měny, rozpadu státu a 
závazky vyplývajícími z první světové války. Neutrální Švédsko, v obavách před útoky na své 
zásoby měnového zlata, opustilo v roce 1914 směnitelnost své koruny za zlato. I zde byly 
válečné roky spojené s výraznou měnovou expanzí. Během války vzrostl švédský index 
životních nákladů z hodnoty 100, v roce 1914, na úroveň 257, v roce 1918.8 Proto stejně tak 
jako zakladatelé našeho nového státu, tak i představitelé Švédska stáli po konci první světové 
války před otázkou, jakým směrem se vydají v otázce nápravy své měny. Znovunastolení 
cenové stability bylo pro všechny zcela zásadní. V úvahu přicházela měnová stabilizace na 
stávajících cenových úrovních doprovázená úsilím o vazbu koruny na zlato, nebo bez ní, a nebo 
se navrátit na předválečné úrovně skrze deflaci a samozřejmě s měnou spojenou se zlatem. 
Jednoznačně převládala shoda v názoru o zlaté měně, neboť zlatý standard se všem jevil jako 
jediný možný režim, prostřednictvím kterého se v brzké době podaří obnovit cenovou stabilitu. 
Určité neshody se objevily ohledně cesty vedoucí k tomuto cíli. Jak bylo uvedeno výše, i ve 
Švédsku se v tomto, z měnového pohledu, turbulentním období strhla velmi živá diskuse o 
měnových otázkách, kterou reprezentovali významní švédští ekonomové, kteří se později 
dočkali světového uznání (např. Gustav Cassel, Eli Heckscher, Knut Wicksell nebo Bertin 
Ohlin). 

Na rozdíl od československých podmínek se ve Švédsku návrat k předválečným měnovým 
poměrům nezačínal měnovou reformou, při které by došlo k výrazné restrikci obíhajících 
bankovek. Důležitost celé otázky byla akcentována jmenováním speciálního finančního výboru, 
v jehož zprávě se doporučoval postupný návrat ke staré zlaté paritě. Nejednotnost v názorech 
                                                 
7 Z angl. „ugly“, kde se deflace rozděluje na „good“,“bad“ a „ugly“ 
8 Fregert, K.,Jonung, L., : Deflation Dynamics in Sweden, … 
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vyvolala např. publikování svého osobního stanoviska člena výboru Knuta Wicksella, který 
velmi jasně obhajoval návrat na cenovou úroveň roku 1914, jako otázku čestnosti a 
spravedlnosti, ale ne skrze opětovné zavedení zlatého standardu. Doporučoval dosažení určené 
cenové hladiny jako úkol pro měnovou politiku v systému papírových peněz. Byl si samozřejmě 
vědom náročnosti celého procesu, doprovázeného mnoha obtížemi. Ve svém úsilí nenalezl 
mnoho těch, co by jeho názor podporovali. 

Problematickou otázkou, se kterou se ekonomové ve Švédsku potýkali, byla schopnost snižovat 
nominální mzdy tak, aby nedošlo k určitým konfliktům na pracovním trhu. Přesto v nich 
převládl optimismus v této oblasti, reprezentovaný vyjádřením Knuta Wicksella v tom smyslu, 
že by bylo neuvěřitelné, pokud by se nepodařilo přesvědčit zaměstnance ke snížení jejich mezd, 
dokonce ani v případě klesajících cen. Určité pochybnosti o správnosti zvolené cesty vyjadřoval 
Gustav Cassel, který již od konce války podporoval návrat ke zlatému standardu, ale nechtěl se 
jemu dobrat skrze deflaci. Samozřejmě docházelo k rozdílným názorům i v otázce razantnosti 
zamýšlené deflace, a to přes odsouhlasenou postupnou cestu.   

4 Závěr 

Složitá doba nového státu si žádala razantní politické činy. Alois Rašín byl právě tou osobností, 
která jich byla schopna. Neohlížel se vedle sebe, hleděl vždy jen přímo a tvrdě si šel za svým 
cílem. Úspěch jeho měnové odluky, v podmínkách bez pevně stanovených státních  hranic, v 
zemi se špatnou infrastrukturou, je nezpochybnitelný a hodný, i po tolika letech, velkého 
obdivu. S čím nemusíme souhlasit, je volba léčby rozvrácených měnových poměrů skrze 
deflaci. Na obranu deflačních koncepcí, nejen té Rašínovy, musíme připomenout, že v té době 
se porovnával stabilní cenový vývoj měn spojených se zlatem před rokem 1914, s obdobím 
vysoké inflace během války spojené s papírovou měnou. Opětovné napojení měny na zlato se 
samozřejmě neobejde bez deflace. Rašín si zcela určitě uvědomoval rizika hrozivé deflace, ale 
byl přesvědčen o tom, že k takové deflaci nedojde. Obdobný názor zastávali i ekonomové ve 
Švédsku, kteří byli přesvědčeni o tom, že snižováním mezd dojde ke zmírnění tlaku na 
pracovním trhu, tedy i v celém hospodářství. V Rašínově pohledu byla inflace tak výrazným 
nepřítelem, že se rozhodl proti ní bojovat všemi prostředky. Ačkoli v moderních ekonomických 
učebnicích není mnoho zmínek o deflaci, tak rozvrácené měnové poměry v Německu po první 
světové válce jsou tam pravidelně uváděny jako příklad hyperinflace. I když jeho koncepce 
dospěla k mnoha krizím, tak je dost možná pravdou, že svou razancí nás mohl ochránit před 
mnohem většími ekonomickými problémy. Rašín věřil, že se jeho koncepcí podaří nastavit 
stabilní cenové prostředí, které položí pevné ekonomické základy nového státu. Svou koncepci 
měl dlouhodobě připravenou a detailně prodiskutovanou s mnoha odborníky.  

Naproti tomu si Karel Engliš udržoval určitý akademický nadhled, věřil ve stabilitu papírové 
měny, která samozřejmě vyžaduje velmi zodpovědný přístup jejích správců. Englišem navržená 
cesta k nápravě měnových poměrů se zdá být lepší, méně konfliktní a dbající o blaho širokých 
vrstev obyvatelstva. Její výrazná odlišnost od tehdejších názorů byla v otázce zlata. Představa 
měnové jednotky bez vazby na zlato, byla ještě mnoho let poté považována za radikální, 
zejména v tom, že důvěryhodnost měny by byla svěřena do péče několika osob.  

Obě koncepce byly velmi kvalitní, odrážející tehdejší teoretické názory i praktické zkušenosti. 
Bohužel implementovat šlo pouze jednu z nich, a to tu, které se dostala větší politická podpora. 
A tou byla koncepce Aloise Rašína. Podobné závěry můžeme nalézt i ve švédském příkladu, 
kdy vlivní ekonomové dokázali přesvědčit k deflaci politické představitele, i když z průmyslu 
zaznívaly hlasy obávající se deflační cesty. 

Bohužel osud byl k Rašínovi krutý a nedopřál mu možnost podílet se na řízení v dalších, z 
hlediska měnových poměrů, zajímavých letech. Jistě by to bylo velmi poučné, zejména sledovat 
jeho postoje před a během velké hospodářské krize, kdy setrvávání na spojení měn se zlatem 
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prohlubovalo hospodářské utrpení mnoha zemí.    
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Deflation as a Tool of Economic Policy 

Summary 

Contemporary approach sees Deflation unequivocally as a threat. This paper looks back in time, 
when official healing of monetary conditions after the World War I in than Czechoslovakia led 
through Deflation. It compares two alternative concepts, Alois Rasin’s deflation’s concept and 
stabilisation of currency conditions proposed by Karel Englis. It concludes that main difference 
between these concepts was in a vigour and political support. This paper brings also comparison 
with than Sweden, which decided also healing its currency through deflation.  

Key words: Deflation; Inflation; Gold Standard; Rasin; Englis 

JEL classification: E31, N14. 
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Shrnutí 

Současný přístup vnímá deflaci jednoznačně jako hrozbu. Tento příspěvek se ohlíží zpět v čase, 
na dobu těsně po první světové válce, kdy oficiální cesta nápravy měny v tehdejším 
Československu vedla skrze deflaci. Porovnává obě alternativní koncepce, Rašínovu deflační 
koncepci a Englišovu cestu stabilizace měnových poměrů. Dochází k závěru, že to co výrazně 
odlišovalo obě koncepce, byla razance a politická podpora. Na obhajobu kritizované deflační 
koncepce přináší pohled na přístup v tehdejším Švédsku, které se stejně jako Československo 
rozhodlo léčit svou měnu deflací.  

Klíčová slova: deflace; inflace; zlatý standard; Rašín; Engliš. 
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Změna stavu zásob a hospodářský cyklus 
Lukáš Kučera* 

 

1 Úvod 

Cílem této práce je analyzovat vztah mezi agregáty HDP, konečných prodejů (KP) a změny 
stavu zásob (ZSZ) v rámci hospodářského cyklu v České republice. Zvláštní důraz je kladen na 
položku ZSZ, jelikož by se mohlo zdát, že její vliv na hospodářský cyklus nebude nijak výrazný. 
Malý vliv ZSZ by mohl být předpokládán s ohledem na velikost této položky v rámci celého 
HDP, kdy například v České republice dosahoval podíl ZSZ na HDP mezi I.čtvrtletím 1996 a 
IV.čtvrtletím 2010 v průměru jednoho procenta (Český statistický úřad, 2011). Avšak podle 
studií, které byly prováděny především v rámci dat USA, je patrné, že význam ZSZ v 
hospodářském cyklu je enormní. 

Mezi práce, se kterými bude tento výzkum komparován, se řadí především Fitzgerald (1997), 
Hornstein (1998) či Khan (2003). Všechny tyto tři práce dochází při zkoumání dat USA k 
závěru, že je cyklus HDP volatilnější než cyklus konečných prodejů. Dalším zjištěním je 
pozitivní korelace mezi cyklem konečných prodejů a cyklem ZSZ, což značí, že se tyto složky 
agregátů vyvíjí stejným směrem. 

Co se týče výzkumu dat v České republice, lze zmínit například práci Abrahamsena a Hartwiga 
(2011), podle kterých se ZSZ vyvíjí vzhledem k HDP procyklicky. Problémem této analýzy je 
ovšem skutečnost, že se autoři nezabývali výzkumem pouze cyklických složek, ale celých 
agregátů. Stejně tak se Abrahamsen a Hartwig (2011) již nevěnovali vztahu mezi ZSZ a 
konečnými prodeji.   

Předpoklad pro výzkum dat cyklických složek HDP, KP a ZSZ v České republice tedy 
konstruuji s ohledem na již provedené analýzy v USA. Předpokládám, že se cyklus ZSZ vyvíjí 
ve vztahu k cyklu KP a cyklu HDP procyklicky a díky tomu je variabilita cyklu HDP vyšší než 
variabilita cyklu KP (měřeno absolutními veličinami). Existence zásob by tedy měla vést k růstu 
variability HDP v hospodářském cyklu oproti stavu, kdy by v ekonomice zásoby nebyly 
využívány. 

2 Změna stavu zásob a konečné prodeje 

Dekomponujme HDP výdajovou metodou na (Hronová a kol., 2009): 

 ČEZSZČPCHTFKKSČEHTKKSHDP  , (1) 
kde HDP = hrubý domácí produkt, 
 KS = konečná spotřeba, 
 HTK = hrubá tvorba kapitálu, 
 ČE = čistý export,      
 HTFK = hrubá tvorba firního kapitálu, 
 ČPC = čisté pořízení cenností, 
 ZSZ = změna stavu zásob. 

HDP výdajovou metodou tedy dekomponujeme na KS, HTK a ČE. HTK lze však rozložit dále 
na HTFK, ČPC a ZSZ.  
                                                 
  Příspěvek byl zpracován za podpory grantu IGA F1/2/2012 Dynamika cen finančních aktiv a ekonomický cyklus.  
* Lukáš Kučera, katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze. 
Email: <kucera-lukas@email.cz> 
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Po separaci ZSZ od ostatních agregátů získáme tzv. konečné prodeje (KP). Toto rozdělení HDP 
na konečné prodeje a změnu stavu zásob uvádí například Khan (2003). Potom tedy platí: 

 ČEČPCHTFKKSKP  , (2) 

A díky tomu i: 

 ZSZKPHDP  , (3) 

Změna stavu zásob je pak ta část HDP, která se nespotřebuje, nýbrž uskladní. ZSZ může 
nabývat kladné, záporné i nulové hodnoty. Jestliže je ZSZ pozitivní, hodnota zásob v ekonomice 
v daném období vzrostla. Pokud ZSZ nabyde negativní hodnoty, hodnota zásob v ekonomice 
klesla. Jestliže je ZSZ rovna nule, zásoby se během sledovaného období nezměnily. Potom je 
možné změnu stavu zásob vyjádřit ve formě: 

 1 tt ZZZSZ , (4) 

kde tZ  = stav zásob v ekonomice na konci období t, 

 1tZ  = stav zásob v ekonomice na konci období t-1. 

3 Teoretické modely 

Prvním mikroekonomickým modelem, který se snaží vysvětlit vývoj zásob ve firmě, je (S,s) 
model. Uvažujme firmu, která sama finální výrobky neprodukuje, ale objednává je u 
velkoobchodníka. Za každou realizovanou objednávku pak kromě doručeného zboží platí fixní 
náklady (Mosser, 1991). Potom jsou její náklady závislé na množství doručeného zboží, počtu 
objednávek, které v daném období uskuteční, nákladech obětované příležitosti či nákladech 
uskladnění. V kontextu těchto nákladů pak firma nastaví dvě meze. Horní mezí „S“ je 
maximální stav zásob ve firmě po přijetí nového zboží. Dolní mezí „s“ je minimální stav zásob, 
kdy firma musí uskutečnit další objednávku. Předpokladem je, že tato objednávka proběhne 
okamžitě (Scarf, 1959). Stav zásob ve firmě pak kolísá mezi horní mezí „S“ a dolní mezí „s“. 

Jestliže je tento model následně aplikován na reálná data, je dle Khana (2003, str.44)  „(S,s) 
model dostatečně flexibilní, aby byl konzistentní jak s pozitivní, tak negativní korelací mezi 
prodeji a zásobami.“ Jestliže firmy čelí silnému poptávkovému šoku (růst KP), dolní meze „s“ 
dosáhne mnoho firem a musí své zásoby doplnit. Pak lze očekávat, že celkové zásoby vzrostou. 
Naopak, pokud čelí malému šoku, hodnota zásob ve většině firem i přes tento šok zůstane nad 
dolní mezí „s“ a tím stav zásob pravděpodobně poklesne (Khan, 2003).1   

Stejně tak je model schopen vysvětlit rozdílné vztahy mezi variabilitami jednotlivých agregátů. 
Jestliže lze v případě vysokého růstu KP očekávat růst zásob, pak produkce vzroste více než KP, 
díky čemuž je variabilita produkce vyšší než variabilita KP. V případě malého růstu KP je 
naopak možné očekávat, že zásoby poklesnou. Produkce pak vzroste méně než KP a variabilita 
produkce je tedy nižší než variabilita KP. 

(S,s) model má však i jisté nedostatky. Prvním je ten, že lze model použít jen pro firmy 
zabývající se obchodem. Druhým problémem je pak jen těžko uchopitelné použití modelu pro 
vysvětlení fluktuací agregovaných dat. Dle Fitzgeralda (1997) v modelu neexistuje žádná 
reprezentativní firma a doporučuje sledovat vývoj zásob na bázi jednotlivých firem, protože „se 
budou v reakci na šoky chovat odlišně v závislosti na jejich zásobách“ (Fitzgerald, 1997, str. 
17). Celkově tedy nelze jednoznačně říci, zda se v případě, že se firmy chovají podle (S,s) 
modelu, budou agregované zásoby vyvíjet stejným či opačným směrem než celková produkce. 
Stejně tak nelze usuzovat ani o vztahu mezi variabilitou jednotlivých agregátů. Proto se 
ztotožňuji s Fitzgeraldem (1997) v názoru, že tento model není vhodný k vysvětelní vzájmených 

                                                 
1 Khan (2003) explicitně nevymezuje, co je veliký a co stále malý šok.  
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vztahů mezi agregáty ZSZ, HDP a KP.  

Druhým mikroekonomickýcm přístupem je Production smoothing model. Pilířem tohoto 
modelu je skutečnost, že přizpůsobovat objem produkce volatilní poptávce je příliš nákladné 
(Khan, 2003). Důvodem jsou rostoucí konvexní mezní náklady produkce (Fitzgerald, 1997).  

Production smoothing model tedy předpokládá, že ve chvíli, kdy KP klesají/rostou, zásoby se 
budou zvyšovat/snižovat. Co se týče variability KP, zásob a produkce, bude produkce dle 
Hornsteina (1998) méně proměnlivá než konečné prodeje. 

Problémem Production smoothing modelu jsou skutečná data, jelikož se realita chová naprosto 
opačně, než model předpokládá. Podle modelu by měla být variabilita celkového produktu nižší 
než KP, v realitě je však vyšší, tvrdí například Blinder a Maccini (1991) či Hornstein (1998). 
Stejně tak by se dle Blindera a Macciniho (1991) a Hornsteina (1998) měly zásoby vyvíjet 
opačným směrem než KP, data USA však ukazují na směr stejný.  

Tento kontrast vedl k tomu, že začaly být vytvářeny modifikace základního Production 
smoothing modelu, které již byly v souladu s daty. První z nich je Production smoothing 
model s klesajícími mezními náklady. 

Při uvažování tohoto průběhu mezních nákladů by mohlo být pro firmu efektivní, aby reagovala 
na volatilitu KP. Jestliže se KP zvýší a firma nemá zásoby, aby tento nárůst pokryla, musí zvýšit 
produkci. V tu chvíli se jí však z důvodu klesajících mezních nákladů vyplatí zvýšit produkci 
více, než by odpovídalo pouhému pokrytí nárůstu KP. Vytvoří tím zásoby (díky tomu nabývá 
ZSZ kladné hodnoty). V dalším období se firma navrátí k původnímu objemu produkce. Na 
původní nárůst KP tedy firma reaguje růstem produkce a růstem zásob.  V opačném případě, 
kdy se KP sníží, by mohlo být pro firmu efektivní snížit produkci více, než by odpovídalo 
pouhému poklesu konečných prodejů a tento deficit pokrýt ze zásob (díky tomu je ZSZ 
záporná). Firma tedy na původní pokles KP reaguje poklesem produkce a snížením zásob. Tuto 
skutečnost ve své práci rozebírá například Ramey (1991), podle níž malý posun v poptávce 
může způsobit vysokou změnu produkce. 

Tento model tedy dokáže vysvětlit, proč je variabilita produkce vyšší, než variabilita KP. Stejně 
tak dokáže uspokojivě obhájit skutečnost, že se produkce, KP i ZSZ vyvíjí stejným směrem. 
Jako nejmarkantnější problém však vidím již předpoklad klesajících mezních nákladů. Je sice 
pravdou, že některé firmy mohou vykazovat tento průběh mezních nákladů, těžko však většina 
firem v ekonomice.  

Další modifikací je Production smoothing model s cílovou úrovní zásob. Předpokladem této 
úpravy je skutečnost, že se firmě nevyplatí odchýlit od předem stanoveného poměru zásob a KP 
(Eichenbaum, 1989). Důvodem může být například existence smluv mezi mezi firmou a 
dodavateli. 

Mechanismus fungování modelu dále Fitzgerald (1997) vysvětluje následovně. V období t se 
neočekávaně zvýší prodeje, což pro firmu znamená, že tento nárůst pokryje ze svých zásob. V 
období t+1 firma navýší výrobu – a to nejen na takový objem, aby pokryla zvýšený objem 
prodejů, ale na takový, aby opět dosáhla stanoveného podílu zásob na KP. 

Na počáteční impuls růstu prodejů reagují zásoby se zpožděním, a to svým růstem (v období t+1 
vzrostly více, než v období t poklesly). Stejně tak reaguje i produkt, a to svým nárůstem. 
Všechny tři veličiny, tedy prodeje, zásoby a produkce, se v rámci tohoto modelu vyvíjí stejným 
směrem, avšak se zpožděním. Díky tomu lze očekávat i vyšší variabilitu produkce než 
variabilitu prodejů. 

Třetí modifikací je Production smoothing model s nákladovými šoky. Tato úprava 
předpokládá náhodnou změnu jednotkových nákladů (Khan, 2003) neboli posun průměrných 
nákladů vertikálním směrem – vzhůru při růstu nákladů a dolů při poklesu nákladů. 
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Důležitým znakem je náhodnost a dočasnost. Firma tedy dopředu neví, jakým způsobem se 
budou náklady vyvíjet, jestli se cena vstupů bude zvyšovat či snižovat. Potom lze očekávat, že 
firma bude vyrábět vysoký objem produkce v tom období, ve kterém jsou nákladové šoky 
pozitivního rázu2 či rovné nule. V tomto období porostou její zásoby, a to nezávisle na kolísání 
KP, tvrdí Khan (2003). Naopak v obdobích, kdy jsou nákladové šoky negativní, bude firma 
vyrábět nízké množství výstupu a převis poptávky neboli prodejů nad produkcí bude pokrývat 
ze svých zásob. 

To značí, že produkce bude v tomto modelu variabilnější než prodeje a tedy zásoby a produkce 
se budou vyvíjet stejným směrem, vysvětluje Hornstein (1998). Model však neodpovídá na 
vzájemný vztah zásob a konečných prodejů. 

4 Data 

K analýze budou použita data Českého statistického úřadu. Konkrétně se jedná o čtvrtletní údaje 
mezi roky 1996 a 2010 v cenách roku 2000. Hodnoty HDP3 a ZSZ jsou přímo k dispozici. 
Hodnoty KP lze dopočítat jako KP = KS + HTFK + ČPC + ČE. 

4.1 Cyklické složky časových řad 

 ttttt rCSTA  , (5) 

kde tA  = časová řada, 

 tT  = trendová složka, 

 tS  = sezónní složka, 

 tC  = cyklická složka, 

 tr  = náhodná složka. 

K získání cyklických složek jednotlivých agregátů je tedy nutné zbavit se trendových, sezónních 
a náhodných částí jednotlivých řad.  

K odstranění trendů z jednotlivých časových řad bude použit Hodrick-Prescottův filtr s 
parametrem λ=1600 (Hodrick a Prescott (1997)). Stejný přístup k detrendování časových řad ve 
své práci použil i například Khan (2003). 

Sezónnost a náhodná složka pak bude odstraněna pomocí Butterworthova filtru (Pollock 
(2000)). Zbytek časové řady, která filtrem projde, je pak hledaný cyklus. 

HDP lze detrendovat a filtrovat přímo. K získání cyklu KP je nutné neprve detrendovat a 
filtrovat jednotlivé agregáty, ze kterých se konečné prodeje skládají (konečnou spotřebu, hrubou 
tvorbu fixního kapitálu, čísté pořízení cenností, vývoz a dovoz). Cyklu KP bude následně 
dosaženo pomocí sumace těchto cyklických složek. 

Taktéž ZSZ nelze detrendovat a filtrovat přímo, jelikož se jedná o reziduální položku. Lze však 
vyjít z rovnice ZSZ = HTK – HTFK – ČPC, kde bude jednotlivě detrendována a filtrována 
HTK, HTFK a ČPC a cyklus ZSZ bude získán nepřímo dopočtením. 

4.2 Bilancování cyklických složek 

Vzhledem k tomu, že jsou zdrojem dat časové řady ve stálých cenách, které jsou detrendovány a 
filtrovány každá zvlášť, není zajištěna aditivita mezi cyklickými složkami4 těchto časových řad. 

Tento stav bude napraven tak, že pro každé čtvrtletí spočteme vzniklá rezidua mezi c.HDP a 
                                                 
2 Pozitivní šok náklady snižuje. Negativní šok náklady zvyšuje. 
3 Budou použity hodnoty HDP získané výdajovou metodou. 
4 Cyklická složka daného agregátu je dále označována malým písmenem „c.“ před tímto agregátem, bilancovaná 
cyklická složka pak písmeny „b.c.“. 
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c.KP + c.ZSZ, která budou následně rozdělena mezi c.HDP, c.KP a c.ZSZ podle vah.  

Dále bude spočítán rozdíl mezi c.KP a b.c.KP a tento následně rozložen podle vah mezi c.KS, 
c.HTFK, c.ČPC, c.V a c.D. Bilancovaná cyklická složka HTK je pak získána již jen sumací 
b.c.HTFK, b.c.ČPC a b.c.ZSZ.  

Tímto postupem bude zajištěna aditivita a zároveň nedojde ke zkreslení jednotlivých cyklických 
složek, neboť zbytkové reziduum bude mezi ně rozloženo rovnoměrně podle vah.  

5 Zjištění 

5.1 Vrchol-dno-vrchol 

Prvním metodou k měření variability a vztahů mezi řadami je tzv. vrchol - dno - vrchol. Tento 
přístup použil ve své práci například Fitzgerald (1997) či Blinder a kol. (1981). 

Je třeba zaměřit se na sestupné/vzestupné fáze cyklu, kde budu sledovat, jakým způsobem v 
těchto obdobích poklesl/vzrostl HDP a jakým objemem se na na těchto změnách v objemu HDP 
podílela ZSZ a jakým podílem KP. 

Prvním krokem tohoto rozboru je rozdělení cyklu HDP na jednotlivé fáze. Oba zmínění autoři, 
Fitzgerald (1997) a Blinder a kol. (1981), použili jako hraniční body vrcholy resp. dna 
jednotlivých cyklů. Potom sestupnou fází cyklu bude oblast mezi vrcholem a dnem a 
vzestupnou fází cyklu oblast mezi dnem a vrcholem. 

Jednotlivé vzestupné a sestupné období jsou zaznamenány v Obr. 1, příslušné změny v HDP, 
KP a ZSZ pak v Tab. 1. 

Obr. 1: Vzestupné a sestupné fáze cyklu HDP (v mil. Kč) 

 
Zdroj: Kučera (2012) 

Tab. 1:  Vzestupné a sestupné fáze cyklu HDP (v mil.Kč) 

 
období 

Změna v 
HDP 

Změna v KP 
Změna v 

ZSZ 
Změna v KP/ 
Změna v HDP 

Změna v 
ZSZ/Změna v 

HDP 

Sestupné fáze 
IV.Q2000-II.Q2004 -18 427 -15 819 -2 608 85,85% 14,15% 

II.Q2008-III.Q2009 -58 330 -42 828 -15 502 73,42% 26,58% 

Vzestupné fáze 
I.Q1999-IV.Q2000 11 007 2 076 8 931 18,86% 81,14% 

II.Q2004-II.Q2008 46 772 53 292 -6 520 113,94% -13,94% 

  
Zdroj: Kučera (2012) 

V obou relevantních sestupných obdobích, kdy HDP klesalo, klesaly jak KP, tak ZSZ. Všechny 



440 

tři veličiny se tedy vyvíjely stejným směrem. V první sestupné fázi se na propadu HDP podílel 
propad ve ZSZ přibližně čtrnácti procenty, v druhém období téměř dvaceti sedmy procenty. 

Stejným způsobem se vyvíjely KP ve vzestupných obdobích, kdy rostly společně s HDP. Toto 
tvrzení však již neplatí o ZSZ, která v jednom období rostla společně s HDP, v druhém naopak 
klesala.  

V období od I.čtvrtletí 1999 do IV.čtvrtletí 2000, kdy HDP rostlo, se ZSZ na jeho růstu podílela 
celými osmdesáti jedna procenty. Naopak ve druhé fázi růstu, tedy mezi II.čtvrtletím 2004 a 
II.čtvrtletím 2008, ZSZ růst HDP zpomalovala, jelikož se vyvíjela opačným směrem. 

Z této prvotní analýzy cyklických složek je patrné, že ZSZ je vysoce variabilní položkou, díky 
čemuž se na vývoji HDP podílí obrovskou mírou. Na druhou stranu nelze jednoznačně říci, zda 
se ZSZ vyvíjí stejným směrem jako HDP či opačným, tedy, zda je položkou procyklickou či 
anticyklickou. 

5.2 Variabilita cyklických složek časových řad 

Variabilitu časové řady lze měřit různými způsoby, v této práci bude použito rozptylu. Takto 
spočítané hodnoty cyklických složek jednotlivých časových řad jsou následující: 

Tab. 2:  Rozptyly cyklických složek (v mil.Kč) 

X VAR(X) VAR(X)/VAR(b.c.HDP) 

b.c.HDP 179 148 528 100,00% 

b.c.KP 181 817 512 101,49% 

b.c.ZSZ 52 785 500 29,46% 

  
Zdroj: Kučera (2012) 

Prvním důležitým poznatkem je velikost variability cyklu ZSZ vůči cyklu HDP. Rozptyl 
b.c.ZSZ nabývá 29 procent variability b.c.HDP, což je na tak malou složku5 velmi vysoká 
hodnota. 

Dalším zjištěním je vzah mezi variabilitou b.c.HDP a b.c.KP. Z uvedeného výpoču je zřejmé, že 
variabilita KP je vyšší než variabilita HDP. Rozdíl mezi řadami sice tvoří jen 1,5 procenta6, 
avšak existuje. 

Toto odhalení je překvapivé, protože je v kontrastu s původní tezí o nižší variabilitě KP oproti 
HDP.  Zkoumání však posouvá dále, jelikož závěr, že variabilita b.c.KP je větší než variabilita 
b.c.HDP, se shoduje s implikací Production smoothig modelu. 

V kontextu měření variability je možné vznést otázku, jakým způsobem je vlastní variabilita 
cyklu HDP tvořena. I když platí, že b.c.HDP je rovno součtu b.c.KP a b.c.ZSZ, rozptyl b.c.HDP 
již součtu rozptylu b.c.KP a rozptylu b.c.ZSZ roven není.  

Lze vyjít z přístupu, který ve své práci použil Blinder a kol. (1981), který vyjadřuje rozptyl 
detrendovaného HDP jako součet rozptylu detrendovaných KP, rozptylu detrendované ZSZ a 
vzájemné kovariance detrendovaných KP a ZSZ násobené dvěma.  

Obecně lze tvrdit, že ve chvíli, kdy je časová řada X tvořena součtem dvou jiných řad A a B, je 
možné rozptyl řady X dekomponovat na (Hindls a kol., 2007): 

                                                 
5 ZSZ se na HDP za sledované období od I.čtvrtletí 1996 do IV.čtvrtletí 2010 podílí v průměru jedním procentem 
(týká se nedetrendovaných, neočištěných časových řad). 
6 K jinému procentnímu vyjádření by bylo možné dojít v případě, když by variabilita byla měřena například pomocí 
směrodatných odchylek. Avšak vztah, kdy je variabilita jedné řady vyšší než druhé, by zůstal zachován. 
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 ),(2)()()( BACOVARBVARAVARXVAR  , (6) 
kde VAR( ) = rozptyl příslušné časové řady, 
 COVAR(A,B) = kovariance mezi řadou A a řadou B. 

Na rozdíl od Blindera a kol. (1981), který se zabýval detrendovanými řadami, bude zmíněná 
myšlenka aplikována pouze na cyklické složky časových řad. 

5.3 Dekompozice rozptylu cyklu HDP na rozptyl cyklů KP a ZSZ 

Variabilitu cyklické složky HDP lze vyjádřit pomocí b.c.KP a b.c.ZSZ jako: 

 )..,..(2)..()..()..( ZSZcbKPcbCOVARZSZcbVARKPcbVARHDPcbVAR   (7) 

Hodnoty rozptylů jsou k dispozici v Tab.2. Kovariance mezi b.c.KP a b.c.ZSZ je pak rovna -27 
727 242 mil.Kč. 

Cyklická složka KP a cyklická složka ZSZ tedy vykazují výraznou negativní kovarianci. Pak ve 
chvíli, kdy KP rostou, ZSZ klesá a opačně. Díky tomu je variabilita cyklické složky HDP nižší 
než by odpovídalo prostému součtu variability b.c.KP a b.c.ZSZ. Bude tedy platit, že variabilita 
cyklu HDP je způsobena z méně než 101,5 procent variabilitou cyklu KP a z méně než 29 
procent variabilitou cyklu ZSZ. 

Negativní kovariance mezi b.c.KP a b.c.ZSZ taktéž podporuje použití teorie Production 
smoothing modelu. Zdá se, že lze pohyby zásob v české ekonomice na sledovaném období 
popsat právě tímto modelem. 

5.4 Dekompozice rozptylu cyklu HDP na rozptyl cyklů KS, HTK´, ČE a ZSZ 

Aby bylo možné určit přesněji, jakým způsobem je formována variabilita b.c.HDP, lze použít 
podrobnější rozklad této složky7, a to na agregáty: KS, HTK´ (HTFK+ČPC), ČE a ZSZ. 

Potom lze variabilitu b.c.HDP dekomponovat na: 

   )..,..(2)..()..( YcbXcbCOVARXcbVARHDPcbVAR  (8) 

Tento rozklad odpovídá součtu rozptylů jednotlivých agregátů a součtu všech existujících 
vzájemných kovariancí násobených dvěma. Veškeré spočítané hodnoty rozptylů jsou uvedené v 
Tab.3, hodnoty jednotlivých kovariancí v Tab.4. 

Tab. 3:  Rozptyly cyklických složek v podrobnější m členění (v mil.Kč) 

X VAR(X) VAR(X)/VAR(b.c.HDP) 

b.c.HDP 179 148 528 100,00% 

b.c.KS 33 231 029 18,55% 

b.c.HTK´ 47 258 320 26,38% 

b.c.ČE 78 638 615 43,90% 

b.c.ZSZ 52 785 500 29,46% 

  
Zdroj: Kučera (2012) 

Z Tab.3 je patrné, že nejméně variabilní položkou v rámci hospodářského cyklu je konečná 
spotřeba. Naopak nejvariabilnější položkou je čistý export. Co se týče ZSZ, její variabilita je 
druhou nejvyšší. To opět ukazuje na její značný význam. 

Cyklus ZSZ vykazuje pozitivní kovarianci s cyklem HTK´, což „může snižovat její význam ve 
změnách HDP“, tvrdí Blinder a kol. (1981, str.447). 

                                                 
7 Podrobnější dekompozici ve své studii provádí i Blinder a kol. (1981). 
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Tab. 4:  Kovariance cyklických složek v podrobnějším členění (v mil.Kč) 

b.c.KS b.c.HTK´ b.c.ČE b.c.ZSZ 

b.c.KS - 19 342 948 -6 934 978 -12 559 599 

b.c.HTK´ 19 342 948 - -1 063 196 8 139 891 

b.c.ČE -6 934 978 -1 063 196 - -23 307 535 

b.c.ZSZ -12 559 599 8 139 891 -23 307 535 - 

  
Zdroj: Kučera (2012) 

Na druhou stranu však kovariance se zbývajícími dvěma agregáty (b.c.KS a b.c.ČE) nabývá 
hodnot záporných, což naopak význam b.c.ZSZ ve vysvětlení variability HDP zvyšuje..  

Lze usuzovat, že celkový efekt bude negativní, tedy, že příspěvek k variabilitě b.c.HDP bude 
nižší, než značí rozptyl. To je odůvodněno tím, že kovariance mezi b.c.ZSZ a ostatními  
cyklickými složkami agregátů nabývají převážně negativních hodnot. 

Je třeba říci, že tento podrobnější rozklad žádný nový poznatek ohledně formování variability 
b.c.HDP nepřinesl a lze opět jen neurčitě konstatovat, že variabilita cyklu ZSZ způsobuje 
variabilitu cyklu HDP z méně než z 29 procent. 

5.5 Vztah mezi cyklickými složkami 

Při zkoumání variability cyklických složek jednotlivých časových řad byla používána veličina 
kovariance, která určuje vztah mezi časovými řadami.  

Kovariance sama o sobě však není schopna vztah mezi řadami popsat kvantitativně, neboli, jaké 
síly tato vazba dosahuje. Jedná se totiž o absolutní míru vazby a vztah popíše pouze kvalitativně 
– zdali je negativní či pozitivní. Ke kvantifikaci vztahu bude použito koeficientu korelace. 
Zjištěné koeficienty korelace jsou uvedeny v Tab. 5: 

Tab. 5:  Koeficienty korelace cyklických složek 

b.c.HDP b.c.KP b.c.ZSZ 

b.c.HDP 1,00 0,85 0,26 

b.c.KP 0,85 1,00 -0,28 

b.c.ZSZ 0,26 -0,28 1,00 

  
Zdroj: Kučera (2012) 

Kovariance mezi b.c.KP a b.c.ZSZ je negativní, musí být tedy negativní i koeficient korelace. 
Nabývá hodnoty -0,28, což značí slabý negativní vztah. Zde bych rád upozornil, že nehledám 
odpověď na směr kauzality, tedy, zda pohyb KP způsobuje opačný pohyb ZSZ či naopak. 
Středem zájmu je pouze vztah mezi řadami. 

Z koeficientu korelace b.c.KP a b.c.ZSZ je evidentní, že se cyklus ZSZ vyvíjí anticyklicky vůči 
cyklu KP, což není, jak již bylo řečeno, v souladu s tezí, kde byl předpokládán vztah 
procyklický. 

Skutečnost, že koeficient korelace těchto řad dosahuje hodnoty -0,28, způsobuje snížení výkyvů 
produkce oproti stavu, kdy by zásoby nebyly používány. Tento mechanismus označuje například 
Blinder a Maccini (1991) jako tzv. buffer.  

Koeficient korelace b.c.HDP a b.c.KP nabývá hodnoty 0,85, značí tedy velmi silnou pozitivní 
korelaci. Když si však uvědomíme, že HDP je z drtivé části tvořen právě konečnými prodeji, je 
tento výsledek očekávaný. 
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Na tuto skutečnost je však možné dívat se i z jiného pohledu. Kdyby zásoby neexistovaly, byla 
by položka ZSZ rovna 0. Potom by se KP rovnaly HDP a koeficient korelace by byl roven 1. To 
by platilo i pro vztah mezi b.c.HDP a b.c.ZSZ. Existencí položky b.c.ZSZ však koeficient 
korelace mezi b.c.HDP a b.c.KP výrazně poklesl. To je vliv existence zmíněného cyklu ZSZ, 
který se vyvíjí opačně než cyklus konečných prodejů a tím „deformuje“ vztah mezi b.c.HDP a 
b.c.KP. 

Poslední získaný koeficient korelace mezi b.c.HDP a b.c.ZSZ nabývá hodnoty 0,26. Jedná se o 
slabou pozitivní korelaci, cyklus ZSZ se tedy vůči cyklu HDP vyvíjí procyklicky. V rámci této 
práce má  tento konkrétní koeficient spíše informační charakter. Pokud cyklická část HDP roste, 
roste i cyklická část ZSZ. Pokud cyklická část HDP klesá, klesá i cyklus ZSZ. Opět, není 
analyzována příčina a důsledek, proto lze stejně tak říci, že ve chvíli, kdy roste cyklus ZSZ, 
roste i cyklus HDP a naopak. 

5.6 Vztah mezi cyklickými složkami – dynamický pohled 

Závěr je takový, že se cyklus ZSZ se vůči cyklu KP chová anticyklicky, kdežto vůči cyklu HDP 
procyklicky. Otázkou však je, zda-li a popřípadě jak se změní tento vztah ve chvíli, kdy budeme 
mezi řadami uvažovat časové zpoždění. 

K problému je možné přistoupit způsobem, kdy bude měřen koeficient korelace mezi řadou 
b.c.KP a b.c.ZSZ, přičemž řada b.c.ZSZ bude zpožděna o jedno čtvrtletí. Takto bude 
postupováno až do zpoždění cyklu ZSZ za cyklem KP o 4 čtvrtletí. Následně zpozdíme o stejný 
počet čtvrtletí i cyklus KP vůči cyklu ZSZ. Celkem je tímto způsobem získáno 8 nových 
koeficientů korelace, které dají odpověď na otázku, zda-li koeficient korelace mezi těmito 
řadami nedosahuje svého maxima resp. minima v rámci posunutých období. Získané koeficienty 
korelace jsou uvedeny v Tab.6. 

Tab. 6:  Zpožděné koeficienty korelace cyklických složek KP a ZSZ 

Období -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

Koeficient korelace -0,09 0,08 0,05 -0,14 -0,28 -0,11 0,25 0,59 0,69 

  
Zdroj: Kučera (2012) 

Z tabulky je patrný poměrně zajímavý vývoj koeficientů korelace. Při zpoždění a předcházení 
cyklu ZSZ za resp. před cyklem KP o jednu periodu lze tvrdit, že se cyklus ZSZ vůči cyklu KP 
vyvíjí anticyklicky. Při zpoždění b.c.KP za b.c.ZSZ o více než jedno čtvrtletí budou koeficienty 
korelace kolísat, avšak budou blízké nule.  

Zajímavých hodnot je však dosaženo ve chvíli, kdy je cyklus ZSZ zpožděn oproti cyklu KP o 
více než jedno čtvrtletí. V tu chvíli se začne cyklus ZSZ vůči cyklu KP vyvíjet silně 
procyklicky. 

Production smoothing model však předpokládá, že zásoby slouží k vyrovnání okamžitých 
výkyvů v produkci, proto toto zjištění nenabourává předchozí zjištěné závěry, že vývoj cyklu 
ZSZ v ČR lze aproximovat nejspíše Production smoothing modelem. 

Druhou možnou interpretací však může být, že firmy reagují na změny v KP až se zpožděním a 
teprve po několika čtvrtletích jim přizpůsobují své zásoby. Potom je možné při růstu/poklesu KP 
očekávat růst/pokles ZSZ. 

Stejně jako v případě cyklu ZSZ a KP budou změřeny koeficienty korelace mezi cyklem ZSZ a 
cyklem HDP. Získané koeficienty korelace jsou uvedeny v Tab.7. 
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Tab. 7:  Zpožděné koeficienty korelace cyklických složek HDP a ZSZ  

Období -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

Koeficient korelace -0,36 -0,12 0,10 0,23 0,26 0,31 0,33 0,33 0,32 

  
Zdroj: Kučera (2012) 

Negativní korelace mezi b.c.ZSZ a b.c.HDP při zpoždění cyklu HDP za cyklem ZSZ o tři/čtyři 
čtvrtletí může být interpretována takto: Jestliže cyklický komponent ZSZ roste, lze očekávat 
pokles cyklické složky HDP v horizontu tří čtvrtletí/jednoho roku. 

Naopak pozitivní korelaci mezi b.c.ZSZ a b.c.HDP při zpožděném cyklu ZSZ za cyklem HDP 
lze interpretovat takto: Jestliže cyklická složka HDP roste, poroste i cyklický komponent ZSZ. 
V horizontu jednoho, dvou, tří i čtyř čtvrtletí bude hodnota cyklu ZSZ vyšší než ve čtvrtletí 
aktuálním. 

Těchto získaných informací může být použito při predikování budoucího stavu cyklu HDP resp. 
ZSZ. 

6 Závěr 

Ačkoliv je položka ZSZ co do velikosti téměř zanedbatelnou součástí HDP (na sledovaném 
časovém úseku tvoří přibližně jedno procento), její význam v hospodářském cyklu je enormní.  

Variabilita cyklické složky ZSZ mezi I.čtvrtletím 1996 a IV.čtvrtletím 2010 dosahovala dvaceti 
devíti procent variability cyklu HDP. Nelze však jednoznačně říci, jako mírou vlastní fluktuace 
HDP způsobovala, jelikož cyklus ZSZ společně s cyklem konečných prodejů vykazuje negativní 
kovarianci. Díky tomu lze jen nepřesně tvrdit, že se cyklus ZSZ podílí na cyklu HDP z méně než 
dvaceti devíti procent. 

Negativní vztah mezi cyklickou složkou ZSZ a konečných prodejů, který lze popsat zápornou 
korelací (dosahuje hodnoty - 0,28), svědčí o anticykličnosti ZSZ ve vztahu ke konečným 
prodejům. To je v rozporu s původní tezí, že se ZSZ vůči konečným prodejům vyvíjí 
procyklicky.  

Proces, kdy se cyklus ZSZ vyvíjí opačným směrem než cyklus konečných prodejů ve spojení s 
tím, že je variabilita cyklu KP vyšší než variabilita cyklu HDP, je možné popsat pomocí 
Production smoothing modelu. Je však třeba zdůraznit, že není možné očekávat, že se podle 
tohoto modelu v rámci ekonomiky chová každá firma. Lze ale předpokládat, že náklady 
přizpůsobení produkce, které tento model uvažuje jako zásadní, patří mezi převažující faktory, 
které firmy v rámci optimalizačního chování berou v potaz a díky tomu se zásoby v rámci 
hospodářského cyklu vyvíjí právě zmíněným způsobem.  

Procykličnost ZSZ vůči konečným prodejům byla prokázána v rámci posunutých období. 
Koeficient korelace nabývá pozitivních hodnot ve chvíli, kdy je cyklus ZSZ zpožděn oproti 
cyklu konečných prodejů o více než jedno čtvrtletí. Toto zjištění pak lze interpretovat tak, že se 
firmy změně v poptávce přizpůsobují až se zpožděním a reagují na ni procyklicky. Tato 
interpretace je pak alternativou k použití Production smoothing modelu jako jedné z možností 
vysvětlení fluktuací zásob v rámci hospodářském cyklu. 

Procyklicky se chovají zásoby ve vztahu k HDP, a to jak ve stejném období, tak při zpoždění 
cyklu ZSZ za cyklem HDP o jedno, dvě, tři i čtyři čtvrtletí. Naopak, záporné hodnoty nabývá 
koeficient korelace při zpoždění cyklu HDP vůči cyklu ZSZ o tři nebo čtyři čtvrtletí. Těchto 
informací může být využito například k predikci o budoucím vývoji cyklu ZSZ respektive cyklu 
HDP. 
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Možným rozšířením této práce je provést analýzu sezónních složek časových řad a pokusit se 
vysvětlit pohyby sezónní složky ZSZ pomocí relevantního modelu. Bude rozhodně zajímavé 
srovnat, zda mají jednotlivé sezónní složky stejné vlastnosti, jako jejich cyklické protějšky. 

Doporučením je pak je opakovat vlastní analýzu pro širší datový soubor, jelikož uvažovaný 
časový úsek je v porovnání s analýzami prováděnými v USA příliš krátký.    
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Net Inventory Investment and Its Importance in Business Cycle 

Summary 

Cyclical component of aggregate net inventory investment  in Czech republic between I.Q 1996 
and IV.Q 2010 can be described by Production smoothing model, which says, that it is more 
advantageous for firms to absorb shocks of their product demand into inventories than to adjust 
their production permanently. This statement stands on a discovery, that cyclical component of 
net inventory investment is negativelly corralated with cyclical component of final sales and at 
the same time variability of cyclical component of final sales is higher than cyclical component 
of production (GDP). Although it is not possible to expect that every firm in the economy will 
behave according to this model, it seems, with respect to the analysis, that the cost of adjustment 
is one of the most important factors considered by firms within their optimalization problem.  

Key words: Net inventory investment; Correlation coefficient; Variability. 

JEL classification: E200, E320. 

Shrnutí 

Vývoj cyklické složky agregované ZSZ v České republice v období od I.čtvrtletí 1996 do 
IV.čtvrtletí 2010 je možné popsat Production smoothing modelem, podle kterého je pro firmy 
výhodnější absorbovat šoky v poptávce po jejích výrobcích do zásob, než této volatilní poptávce 
neustále přizpůsobovat produkci. Toto tvrzení opírám o zjištění, že cyklus ZSZ je negativně 
zkorelován s cyklem konečných prodejů, a zároveň je variabilita cyklu konečných prodejů vyšší 
než variabilita cyklu produkce (HDP). Sice není možné očekávat, že se podle tohoto modelu 
budou chovat všechny firmy v ekonomice, dle provedené analýzy se však náklady přizpůsobení 
produkce, které tvoří základ Production smoothing modelu, zdají být jedním z nejdůležitějších 
faktorů, které firmy v rámci svého optimalizačního chování uvažují.  

Klíčová slova: změna stavu zásob, korelační koeficient, variabilita. 
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Mezinárodní rozměry zdanění investic suverénních 
fondů 

Štěpán Osička* 

 

1 Úvod 

Suverénní fondy (dále SWF1) se staly poměrně významnými investory na poli mezinárodního 
kapitálového trhu z pohledu objemu i stabilního růstu spravovaných aktiv. Data publikovaná 
Sovereign Wealth Fund Institute2 potvrzují, že i přes finanční krizi v letech 2007 – 2010 se 
objem spravovaných aktiv za poslední 4 roky zvýšil téměř o polovinu a k říjnu 2011 dosahovala 
celková hodnota aktiv pod správou SWF téměř 4,8 bilionů USD3. Tyto fondy se však liší od 
klasických soukromých institucionálních investorů. Jde zejména o skutečnost, že finanční 
prostředky jsou ovládány vládou země původu fondu. Své SWF mají země jako USA, Rusko, 
Čína, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Norsko a další. Zdroj příjmů, ze kterých jsou 
tyto fondy financovány, představují zejména:  

 příjmy z komodit, jako ropa, plyn a kovy (Spojené arabské emiráty - Abu Dhabi 
Investment Authority, Botswana - Pula Fund), nebo také  

 vládní rozpočtové přebytky (Austrálie - Australian Future Fund) či  

 přebytky platební bilance tažené exportem (Čína – SAFE Investment Company).  

Tab. 1 uvádí 7 největších suverénních fond podle objemu spravovaných aktiv k říjnu 2011. 

V současné době probíhá v rámci odborné veřejnosti diskuse nad mocensko-politickým 
rozměrem těchto fondů. Cílem tohoto příspěvku je poukázání způsob zdanění mezinárodních 
akvizic SWFs a výhody, kterým těmto fondům pramení z uzavřených smluv o zamezení dvojího 
zdanění mezi hostitelským státem a zemí původu fondu. Tento článek si neklade za cíl pojednat 
o zdanění4 těchto fondů samotných jako právních entit v zemi původu (v naprosté většině 
případů budou tyto entity od zdanění osvobozeny jako součást veřejné vlády), ale pojednat o 
zdanění zahraničních transakcí těchto entit ve vztahu hostitelská země a SWF (nebo stát 
původu).  

Zdanění mezinárodních transakcí SWFs prochází vzrušenou debatou i na půdě OECD. Na jedné 
straně jsou státy hájící zájmy svých SWFs a na druhé straně hostitelské země. Článek se také 
pokusí o empirický rozbor uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených mezi 
hostitelskými zeměmi a vybranými státy původu SWFs.  

                                                 
  Tento příspěvek byl také financován z IGA, VŠE Praha v rámci projektu „Dopady investování suverénních fondů 
na světovou alokaci majetku“. Příspěvek byl zpracován jako jeden z výstupů v rámci řešení výzkumného projektu, 
financovaného institucionální podporou Fakulty financi a účetnictví VŠE. 
* Štěpán Osička, katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze. 
Email: <stepan.osicka@gmail.com> 
1 Odvozeno z anglického výrazu „Sovereign Wealth Fund“. 
2 www.swfinstitute.org. 
3 Údaj publikován Sovereign Wealth Fund Institute (www.swfinstitue.org). Za některé SWF nejsou k dispozici 
přesná data, a proto tento údaj vychází z odhadů. 
4 Termín zdanění v tomto článku označuje daně vybírané z příjmů, na které se vztahují smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění. 
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Tab. 1:  7 největších SWF podle objemu spravovaných aktiv k říjnu 2011 

Země původu 
suverénního fondu 

Název suverénního fondu 

Odhad 
celkových 
aktiv pod 
správou 

Rok 
založení 

Původ příjmů 

Spojené arabské 
emiráty – Abu Dhabi 

Abu Dhabi Investment 
Authority 

$627,00 1976 Ropa 

Norsko 
Government Pension Fund – 
Global 

$571,50 1990 Ropa 

Čína SAFE Investment Company $567,90 1997 Nekomoditní původ 
Saudská Arábie SAMA Foreign Holdings $472,50 n/a Ropa 
Čína China Investment Corporation $409,60 2007 Nekomoditní původ 
Kuvajt Kuwait Investment Authority $296,00 1953 Ropa 

Čína – Hongkong 
Hong Kong Monetary 
Authority Investment Portfolio 

$292,30 1993 Nekomoditní původ 

Zdroj: www.swfinstitute.org 

2 Definice „Sovereign Wealth Fund“  

Nejprve je třeba vymezit, co v tomto článku bude považováno za Sovereign Wealth Fund. V 
odborných článcích není definice ustálená. V tomto článku se budeme držet definice SWF 
prezentované Mezinárodním měnovým fondem5. Tato definice byla převzata a akceptována i 
OECD při tvorbě Modelové smlouvy OECD o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku (dále 
Modelová smlouva OECD) ve verzi pro rok 2010. 

„SWFs jsou definovány jako speciální investiční fond nebo jiné uspořádání, který je vlastněn 
všeobecnou vládou. Je vytvořen všeobecnou vládou pro plnění makroekonomických úkolů, 
SWFs drží a spravují aktiva za účelem dosáhnutí finančních cílů, a využívají řadu investičních 
strategií, které zahrnují investování do zahraničních finančních aktiv. SWFs jsou financovány z 
přebytků platební bilance, zahraničně měnových operací, výtěžků z privatizací, vládních 
rozpočtových přebytků nebo z příjmů z exportu komodit. 

Pod tuto definici nespadají zahraniční měnové rezervy držené monetárními autoritami za 
účelem měnových politik v oblasti platební bilance a měny6, operace státních podniků v 
tradičním smyslu, penzijní fondy vládních zaměstnanců nebo fondy spravované pro užitek 
jedinců.“ 

Hlavními znaky této definice jsou: 

 vlastnictví: SWF je vlastněn všeobecnou vládou, a to jak centrální vládou, tak i nižší územní 
vládou, 

 investice: za SWF je považován pouze takový, který investuje do zahraničních aktiv, 

 účel a cíl: SWF je založen za makroekonomickým účelem, investuje vládní fondy, aby 
dosáhl specifických finančních cílů. Budoucí závazky SWF umožňují tomuto fondu 
investovat v střednědobém až dlouhodobém horizontu. 

V další analýze budeme pracovat s předpokladem, že samotné SWFs svým jménem a na svůj 

                                                 
5 International Working Group of Sovereign Wealth Funds, Sovereign Wealth Funds – Generally Accepted 
Principles and Practices – “Santiago Principles”, October 2008, Annex 1. 
6 Což neznamená, že aktiva SWFs nemohou být v účetnictví centrální banky, důležité je oddělení pro výše 
definovaný účel. 
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vlastní účet v jiných státech nepodnikají. Pouze se účastní na podnikání jiných osob, např. 
formou nákupu podílu, akcií, dluhopisů, poskytování úvěrů a půjček atd. Z tohoto důvodu 
budou hlavní příjmy z investic tvořeny kapitálovým výnosem (ať realizovaným nebo 
nerealizovaným), výnosem ve formě podílů na zisku nebo dividend (z kapitálové účasti na 
podnikání) a také úroky (z dluhové účasti).  

3 Úvod do obvyklého pojetí zdanění 

Každý stát se svrchovanou mocí nad určitým územím si bedlivě hlídá zdroje svých daňových 
příjmů, a to jak formulací svého národního daňového práva (národní daňové politiky), tak i 
postoji při mezivládním vyjednávání o smlouvách o zamezení dvojího zdanění (mezinárodní 
daňové politiky).  

Obecně platí, že národní právní předpisy ukládají neomezenou daňovou povinnost založenou na 
osobní vazbě daňového subjektu k danému státu („státu rezidentství“). Tato neomezená daňová 
povinnost je uložena nejen osobám, které mají v určitém státě domicil ve smyslu, ve kterém je 
domicil obvykle v právních přepisech chápán (soukromé právo), ale i např. osobám, které mají v 
daném státě místo skutečného vedení nebo které se v daném státě obvykle zdržují. Tyto osoby, 
jak již bylo uvedeno, mají neomezenou daňovou povinnost, tzn. daní v daném státě své 
celosvětové příjmy.  

Všichni ostatní jsou považováni za nerezidenty a jsou obvykle zdaňováni pouze z příjmů ze 
zdrojů na území daného státu. Za tyto příjmy se obvykle považují jak aktivní příjmy (z 
podnikání, zaměstnání atp.) na území daného státu, tak i příjmy pasivní, například z titulu přijetí 
dividend, úroků, licenčních poplatků, ze zdrojů na území daného státu. 

Za účelem omezení možnosti nezdanění určitého příjmu je v oblasti národní daňové politiky 
státu obvyklé, že předmět zdanění i osobní působnost daňového práva jsou definovány velmi 
široce. Může se například stát, že osoba může být z důvodu rezidentství podrobena dani ve dvou 
a více státech nebo že v jednom státě podléhá zdanění z důvodu rezidentství, zatímco veškeré 
její příjmy pocházejí ze zdrojů v jiném státě, ve kterém tyto příjmy také podléhají zdanění. Pak 
může docházet k dvojímu zdanění příjmů. K zamezení těmto situací, tedy uznání pravidla, že 
každý konkrétní příjem má být zdaněn pouze jednou určitým typem daně v určitém období, 
uzavírají státy mezi sebou smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Jejich primárním účelem je 
rozdělení daňového výnosu mezi státy. Stanovují, kdo má výlučné právo příjem zdanit nebo 
stanovují způsob rozdělení daňového výnosu mezi státy. 

Při vyjednávání smlouvy o zamezení dvojího zdanění se obvykle vychází z modelové smlouvy 
zpracované mezinárodní organizací angažující se v oblasti mezinárodního zdanění, např. OECD 
nebo OSN. Přestože se vychází z určitého vzoru, může se konečná podoba smlouvy v závislosti 
na výsledcích jednání vlád v určitých ustanoveních lišit (střetu mezinárodních daňových politik 
jednotlivých vlád). 

4 SWFs a Modelová smlouva OECD 

Tato část bude zaměřena na problematiku zdanění mezinárodních akvizic SWFs tak, jak vyplývá 
z Modelové smlouvy OECD. Přestože se mohou uzavírané smlouvy od ní lišit, poslouží nám 
jako vhodný porovnávací prostředek.  

V této souvislosti je také vhodné uvést, že Modelová smlouva OECD není pouze fiktivním 
porovnávacím bodem vzdáleným realitě. OECD se stala v oblasti zamezení dvojího zdanění 
nejvíce mezinárodně angažovanou organizací. Prostřednictvím svých modelových smluv a 
komentářů k nim formuje uzavírané smlouvy jak jejími členskými, tak i nečlenskými státy. 
Význam Modelové smlouvy OECD v této oblasti je zdůrazněn i úvodní části komentáře k 
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modelové smlouvě7. 

Pokud chceme posoudit zacházení se SWFs z pohledu Modelové smlouvy OECD, musíme si 
nejprve odpovědět na otázku, zda-li SWFs jsou považovány za rezidenty v jejím smyslu. Pouze 
rezidenti, kteří jsou takto uznáni, mohou čerpat výhody pramenící z jejího textu. Pojem rezident 
je definován v článku 4 odstavci 1 Modelové smlouvy OECD jako „… každá osoba, která je 
podle právních předpisů tohoto státu podrobena v tomto státě zdanění z důvodu svého bydliště, 
stálého pobytu, místa vedení nebo jakéhokoliv jiného podobného kritéria, a rovněž zahrnuje 
tento stát a jakýkoliv nižší správní útvar nebo místní úřad tohoto státu. Tento výraz však 
nezahrnuje žádnou osobu, která je podrobena zdanění v tomto státě pouze z důvodu příjmu ze 
zdrojů v tomto státě nebo majetku tam umístěného.“ Modelová smlouva OECD za rezidenty 
považuje samotný stát a jeho nižší správní úřady nebo osoby podléhající v tomto státě 
neomezené daňové povinnosti. Pokud budou SWFs integrální součástí vlády, pak budou spadat 
do první kategorie, tedy „stát a jakýkoliv jeho nižší správní útvar nebo místní úřad“. V 
ostatních případech je situace složitější. Lze předpokládat, že SWFs jsou většinou plně 
osvobozeny od daně z příjmů v zemi svého původu nebo ani této dani nepodléhají. K naplnění 
definice je nutné, aby SWF dani podléhal. Přesto zůstává otázkou „jak“. Komentář k Modelové 
smlouvě OECD z roku 2008 nabízí obecné řešení této otázky pro všechny osoby v komentáři k 
článku 4 Modelové smlouvy OECD v odstavcích 8.5 a 8.6. 

Odstavec 8.5 pojednává o osobách, které ve státě svého sídla podléhají neomezené daňové 
povinnosti, ale tento stát jim nakonec daň neuloží (od daně je osvobodí). Komentář v tomto 
odstavci identifikuje situaci, kdy tyto subjekty jsou osvobozeny od daně pouze tehdy, pokud 
splňují všechny podmínky pro osvobození definované v daňových právních předpisech toho 
státu. Pokud však tyto podmínky nesplní, tak dani podléhají a mají povinnost ji také odvést. 
Podstatou tohoto odstavce je určitý předem daný účel a všeobecně aplikovatelná kritéria, která 
po splnění vedou k osvobození od daně. Většinou se jedná subjekty s veřejně prospěšným 
účelem jejich existence, například o penzijní fondy, charitativní a jiné organizace. Komentář u 
těchto subjektů uzavírá, že na tyto subjekty by se mělo pohlížet jako na rezidenty a tedy osoby, 
které mají oprávnění čerpat výhody z uzavřených smluv. 

Odstavec 8.6 na druhé straně identifikuje subjekty, které nepodléhají ve smluvním státě zdanění 
nebo jsou od ní úplně osvobozeny. Na tyto osoby se pak nepohlíží jako na daňové rezidenty, 
vyjma případů, kdy si státy ve smlouvě přímo ujednají, že tyto osoby za rezidenty považovány 
jsou nebo že se na ně smlouva vztahuje alespoň v některých případech.  

Shora uvedené lze shrnout do třech situací. V první situaci SWF podléhá zdanění jako kterýkoli 
jiný daňový subjekt v daném smluvním státě a je považován také za daňového rezidenta a může 
také čerpat výhody z uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění, potažmo zde i Modelové 
smlouvy OECD. Ve druhé situaci naopak zdanění vůbec SWF nepodléhá, je tedy například plně 
od daně jako subjekt osvobozen, pak za daňového rezidenta ve smyslu Modelové smlouvy 
OECD považován nebude. Postavení daňového rezidenta však může v uzavřených smlouvách o 
zamezení dvojího zdanění získat pomocí speciálního ustanovení nebo jinou vzájemnou dohodou 
kontraktujících států. Poslední situace je složitější. Zde SWF podléhá zdanění v zemi původu, 
ale při splnění speciálních podmínek je od daně osvobozen. Při určení, zda bude SWF 
považován za daňového rezidenta, jsou důležité příslušné podmínky, na jejichž základě je 
osvobozen a reálnosti jejich vytvoření a také účel osvobození. I v tomto posledním případě by 
byla vhodná vzájemná dohoda smluvních států nad statusem svých SWF. 

Problematika SWFs byla předmětem diskuse i při poslední novelizaci Modelové smlouvy a 
komentáře OECD za rok 2010. V komentáři k článku 4 vznikl nový odstavec 8.5, který na 
problematiku rezidentství SWFs upozorňuje. Nejprve SWFs definuje v souladu s definicí 

                                                 
7 Předmluva: část B. Vliv modelové smlouvy OECD. (Výbor OECD pro fiskální záležitosti, 2008). 
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International Working Group of SWFs při IMF8 a dále uzavírá, že SWF se považuje za 
daňového rezidenta v závislosti na specifických okolnostech a faktech každého případu. SWF se 
může považovat za integrální součást vlády. V ostatních případech odstavec potvrzuje nutnost 
aplikace obecných podmínek. Přesto v závěru odstavec doporučuje státům toto téma upravit 
přímo speciálním ustanovením v konkrétní smlouvě o zamezení dvojího zdanění. 

Do komentáře OECD byly zahrnuty nové odstavce (6.35 – 6.39) komplexně upozorňující na 
problematiku postavení organizačních složek státu a lokální vlád (v angl. „state political 
subdivisions“ a „local authorities“) a jimi vlastněných entit (v angl. „state wholly-owned 
entities“) z pohledu Modelové smlouvy OECD. Zatímco o postavení první skupiny není sporu, 
jejich status daňového rezidenta je navržen již v textu Modelové smlouvy OECD, tak postavení 
„jimi vlastněných entit“ v textu Modelové smlouvy OECD speciálně řešeno není, což naznačuje, 
že mezi samotnými členskými státy OECD v této otázce není shoda. 

Odstavec 6.36 komentáře k článku 1 na problematiku postavení státem vlastněných entit z 
pohledu Modelové smlouvy OECD komplexně upozorňuje. Je zde konstatováno, že tyto entity 
velice často jsou plně osvobozeny od daně, a proto vzniká otázka, zdali se na ně vůbec smlouvy 
o zamezení dvojího zdanění vztahují. Za účelem objasnění statusu těchto organizací komentář 
doporučuje tuto věc výslovně upravit přímo v textu smlouvy, a to tak, že tyto subjekty zahrne 
pod pojem vlády. Odstavec 6.37 komentáře ke stejnému článku zmiňuje, že v praxi vládních 
jednáních o smlouvách o zamezení dvojího zdanění jsou již některé otázky přímo řešeny, např. 
výjimky ze zdanění úroků ve státě zdroje vyplácených centrálním bankám či penzijním fondům. 

Zvláštní ustanovení, které se dostalo do komentáře k Modelové smlouvě OECD novelizací za 
rok 2010, je odstavec 6.38 k článku 1. Tento odstavec se zaobírá principem tzv. „sovereign 
immunity“, který je označen jako jedno z možných řešení problému postavení státem 
vlastněných institucí. Dle tohoto principu9 je každý stát imunní vůči jurisdikci jiného státu. 
Přesto vzhledem ke konsekvencím výkladu komentář hned vzápětí zmiňuje, že neexistuje 
mezinárodní konsensus ohledně přesných hranic tohoto principu a dále také uznává, že většina 
států tento princip v obchodním právu vůbec nepřijímá a ještě méně v daňových záležitostech. 
Tento princip může mít velice zajímavé daňové konsekvence. Pokud by se přistoupilo na jeho 
aplikaci v praxi daňového práva, může to v extrémním případě vést k tomu, že by aktivity SWFs 
na území hostitelského státu nepodléhali zdanění uvalované tímto státem.  

Ve věci aplikace principu „sovereign immunity“ bylo zajímavé i veřejné připomínkování návrhu 
změny Modelové smlouvy OECD a komentáře pro rok 2010. Do veřejného připomínkování na 
toto téma se zapojil i Abu Dhabi Investment Authority (dále jen ADIA)10. Hlavní připomínky 
ADIA spočívaly právě v aplikaci principu „sovereign immunity“. Ve své argumentaci se ADIA 
odvolává na tzv. „Santiago Principles” ohledně SWFs zpracované International Working Group 
of Sovereign Wealth Funds (“IWG”) při Mezinárodním měnovém fondu. Na základě všeobecně 
akceptovaného principu číslo 15 by transakce a aktivity SWF v hostitelské zemi měly být 
prováděny v souladu se všemi aplikovatelnými regulatorními a informačními požadavky této 
země. Ve výkladu tohoto požadavku by neměly hostitelské země zatěžovat SWFs dalšími 
požadavky, povinnostmi a restrikcemi nebo regulatorními opatřeními přesahujícími ty opatření, 
které se aplikují na ostatní podobné investory za obdobných podmínek. AIDA se domnívá, že by 
se tento princip měl aplikovat i na oblast zdanění. Dle názoru AIDA by hostitelské země neměly 
nepříznivě diskriminovat mezi SWFs a ostatními zahraničními investory nebo SWFs a jinými 
zahraničními vládami. AIDA svou úvahu vede tak daleko, že by hostitelský stát neměl 
rozlišovat a následně diskriminovat mezi SWFs a domácími investory, konkrétně domácími 
vládními investičními institucemi. Z toho pak dovozují, že pokud hostitelský stát nezdaňuje své 

                                                 
8 Definice je uvedena shora. 
9 Vykládaném mezinárodním obyčejovým právem, viz z anglosaského práva „king can do no wrong“. 
10 SWF se zemí původu: Spojené arabské emiráty. 
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vlastní vládní investiční instituce, neměl by tak činit ani v případě zahraničních vládních 
investičních institucí jako projev vzájemného respektování států (výše uvedený princip 
„sovereign immunity"). 

Ani poslední novela Modelové smlouvy OECD nepřinesla s sebou řešení situace SWFs a státem 
vlastněných institucí. Spíše naznačuje cesty, kterými se vzájemná vyjednávání o konkrétní 
smlouvě mohou ubírat. Jednoznačné řešení se ani očekávat nedala, když se přihlédne k faktu, že 
se jedná o citlivou oblast daňových příjmů konkrétního státu.  

Dále již je vycházeno z předpokladu, že SWF je považován za daňového rezidenta ve smyslu 
definice Modelové smlouvy OECD. Její aplikace těmto institucím zajišťuje určitou maximální 
možnou míru zdanění, kterou hostitelský stát nemůže překročit. Pokud by však z národních 
daňových předpisů hostitelského státu vyplývala nižší sazba daně (nebo nižší míra zdanění), 
obvykle se vychází pouze z těchto národních předpisů. V oblasti mezinárodního daňového práva 
platí základní pravidlo, že smlouva o zamezení dvojího zdanění nemůže založit nové zdanění 
nebo zvýšit aplikovatelnou sazbu daně vyplývající z daňových předpisů hostitelské země. 
V tomto článku však tyto eventuality nejsou zohledňovány a je vycházeno pouze z maximálních 
sazeb z Modelové smlouvy OECD, potažmo z uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění 
v části věnované empirické analýze. 

Nejprve je nutné určit typové příjmy, které plynou SWFs. Jak již bylo výše uvedeno, 
předpokládáme, že SWFs se neúčastní aktivního podnikání svým jménem a na svůj účet. Jsou 
uvažovány pouze pasivní investice do zahraničních společností (či vládních cenných papírů) v 
různé podobě. Pak typové příjmy lze shrnout do těchto kategorií: 

1. dividendové příjmy a jiné podíly na zisku (dále jen „dividendy“), 

2. úrokové příjmy a 

3. příjmy z prodeje majetku zakládajícího příjmy pod bodem 1. a 2. (kapitálové příjmy). 

Závěry dále uvedené vycházejí z textu Modelové smlouvy OECD pro rok 2010. Text 
konkrétních vyjednaných smluv se od nich v podstatných věcech neliší, přesto může v 
konkrétních osvobozeních, sazbách atd. 

Ad 1. Příjmy SWF z titulu vlastnictví zahraniční společnosti 

Obecně platí, že vyplacené dividendy11 podléhají zdanění ve státě zdroje příjmu srážkovou daní 
ve výši dané daňovými předpisy hostitelské země. Modelová smlouva OECD upravuje daňový 
režim dividend v článku 10. Článek 10 dává právo na zdanění dividend jak státu zdroje příjmu 
(hostitelskému státu), tak i státu daňové rezidence příjemce (zemi původu SWF). Aby nedošlo 
k nadměrnému zdanění ve státě zdroje příjmu, tak článek 10 omezuje míru zdanění těchto 
příjmů ve státě zdroje maximální možnou aplikovatelnou sazbou. 

 Pokud skutečný vlastník dividend přímo drží alespoň 25 % kapitálu společnosti vyplácející 
dividendy, pak Modelová smlouva OECD navrhuje smluvním státům omezit zdanění ve 
státě zdroje sazbou 5 % z hrubé výše dividend. 

 V ostatních případech navrhuje zdanění omezit sazbou 15 %. 

Ad 2. Úrokové příjmy SWF z titulu poskytnutých úvěrů nebo nakoupených dluhopisů 

Pro úrokové příjmy12 je situace obdobná jako pro případ dividendových příjmů. I zde obecně 
platí, že úrokové příjmy obvykle podléhají ve státě zdroje zdanění srážkovou daní. Článek 11 
Modelové smlouvě OECD však omezuje zdanění ve státě zdroje (v hostitelské zemi) sazbou 10 
% z hrubé částky úroků. 
                                                 
11 Pojem „dividendy“ ve smyslu Modelové smlouvy OECD je vymezen v článku 10 odstavec 3. 
12 Pojem „úroky“ užívaný Modelovou smlouvou OECD je vymezen v článku 11 odstavec 3. 
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Ad 3. Příjmy SWF z titulu prodeje majetku zakládajícího příjmy pod bodem 1. a 2. 

Komu se přičte zdanění zisků z prodeje majetku, je určeno v článku 13 Modelové smlouvy 
OECD. Tento článek obecně stanovuje výhradní právo zdanění příjmů z prodeje majetku státu 
rezidence převodce (země původu SWF), pokud dále není stanoveno jinak. Za výše uvedených 
předpokladů je stanoveno jinak pouze v případě prodeje tzv. nemovitostních společností13, kdy 
příjem z jejich převodu je daněn ve státě umístění nemovitostí (uvažujme pouze v hostitelském 
státě SWF). 

5 Empirická analýza smluv o zamezení dvojího zdanění 

V této části článku se zaměříme na rozbor uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění 
uzavřenými následujícími státy původu SWFs: Spojené arabské emiráty (Abu Dhabi Investment 
Authority), Saudská Arábie (SAMA Foreign Holdings), Čína (SAFE Investment Company a 
další fondy), Rusko (National Walfare Fund a Reserve Fund) a Norsko (Government Pension 
Fund) ke stavu 1. listopadu 2010. Vždy byly analyzovány nejaktuálnější smlouvy, i když k 1. 
listopadu 2010 nebyly ještě účinné. Smlouvy uzavřené těmito zeměmi budou zkoumány z 
následujících hledisek: 

1. Zda-li smlouva o zamezení dvojího zdanění s konkrétní hostitelskou zemí obsahuje speciální 
ustanovení týkající se rezidence SWFs. 

Při empirické analýze budou rozlišovány tyto situace: 

a) SWF daného státu je jmenovitě uveden jako daňový rezident země původu SWF v 
příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění či jejím protokolu. 

b) Pojem daňový rezident je ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění definován pomocí 
široké definice, která pokrývá i SWFs. 

c) Pojem rezident je ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění definován také pomocí 
široké definice. Smlouva však obsahuje ustanovení, podle kterého se smluvní státy 
na rezidentství konkrétního SWF musí předem dohodnout. 

d) Smlouva o zamezení dvojího zdanění status SWFs konkrétně neřeší. Definice 
odpovídá (nebo je velice podobná) definici v Modelové smlouvě OECD. V tomto 
případě se aplikují obecná kritéria pro posouzení daňové rezidence SWFs nebo se 
státy mohou na daňové rezidenci SWFs individuálně dohodnout, například v rámci 
postupu řešení případů dohodou podle příslušné smlouvy. 

2. Zda-li smlouva o zamezení dvojího zdanění s konkrétní hostitelskou zemí obsahuje speciální 
ustanovení týkající se zdanění dividend vyplacených SWFs. 

Zdanění dividend ve všech analyzovaných smlouvách o zamezení dvojího zdanění v zásadě 
vychází z konceptu zdanění daného Modelovou smlouvou OECD. Odlišnosti oproti Modelové 
smlouvě OECD vyplývají pouze z jiné maximální výše zdanění ve státě zdroje příjmu 
dividendy, jinak definovaným podmínkám diferenciace těchto sazeb, a v případném 
výhodnějším režimu pro SWF. Při srovnání příslušné uzavřené smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění s Modelovou smlouvou OECD14, pak byly identifikovány následující situace: 

a) Modelová smlouva OECD obsahuje příznivější sazby. Výhody pro SWFs sjednány 
nejsou. 

b) Modelová smlouva OECD obsahuje příznivější sazby. Pro SWFs platí nižší sazby. 

                                                 
13  Jedná se o společnost, která přímo nebo nepřímo odvozuje více než 50 % své hodnoty z nemovitého majetku 
umístěného v hostitelském státě. 
14 Podmínky diferenciace sazeb nejsou zkoumány. 
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c) Modelová smlouva OECD obsahuje příznivější sazby. Pro SWFs platí osvobození.  

d) Sazby jsou stejné. Výhody pro SWFs sjednány nejsou. 

e) Sazby jsou stejné. Pro SWFs platí osvobození. 

f) Konkrétní uzavřená smlouva obsahuje příznivější sazby. Výhody pro SWFs sjednány 
nejsou. 

g) Konkrétní uzavřená smlouva obsahuje příznivější sazby. Pro SWFs platí nižší sazby. 

h) Konkrétní uzavřená smlouva obsahuje příznivější sazby. Pro SWFs platí osvobození. 

3. Zda-li smlouva o zamezení dvojího zdanění s konkrétní hostitelskou zemí obsahuje speciální 
ustanovení týkající se zdanění úroků vyplácených SWFs. 

V zásadě je zde situace stejná jako u předchozí otázky. I zde konkrétní režim zdanění úrokových 
příjmů ve všech analyzovaných smlouvách o zamezení dvojího zdanění vychází z konceptu 
zdanění daného Modelovou smlouvou OECD, kdy odlišnosti vyplývají pouze z jiné maximální 
výše zdanění ve státě zdroje úrokového příjmu a případném výhodnějším režimu pro SWF. 
Možné kombinace jsou proto stejné jako v otázce č. 2. 

4. Jaký režim zdanění obsahuje smlouva o zamezení dvojího zdanění s konkrétní hostitelskou 
zemí u kapitálových příjmů. 

Z textu Modelové smlouvy OECD je patrné, že v této věci panuje shoda a kapitálové příjmy až 
na několik výjimek podléhají zdanění v zemi daňové rezidence. Proto zde bude zkoumáno, do 
jaké míry je režim zdanění kapitálových příjmů daný Modelovou smlouvou OECD 
respektován15. V zásadě dochází k následujícím situacím: 

a) Režim zdanění kapitálových příjmů odpovídá Modelové smlouvě OECD. Kapitálové 
příjmy z prodeje nemovitostní společnosti jsou však daněny ve státě rezidence 
převodce. 

b) Režim zdanění kapitálových příjmů odpovídá Modelové smlouvě OECD. 

c) Režim zdanění kapitálových příjmů odpovídá Modelové smlouvě OECD. Kapitálové 
příjmy z prodeje účasti nad stanovené procento (popř. bez limitního omezení) či 
jiného testu (například časový test držby) podléhají zdanění ve státě zdroje.  

d) Režim zdanění kapitálových příjmů odpovídá Modelové smlouvě OECD s tím, že (i) 
kapitálové příjmy z prodeje nemovitostní společnosti jsou daněny ve státě rezidence 
převodce, pokud neplatí (ii), a (ii) kapitálové příjmy z prodeje účasti nad stanovené 
procento (popř. bez limitního omezení) či jiného testu (například časový test držby) 
podléhají zdanění ve státě zdroje. 

e) Jiná specifická pravidla, ze kterých vyplývá, že kapitálové příjmy podléhají zdanění 
pouze ve státě daňové rezidence. 

f) Veškeré kapitálové příjmy se daní v zemi zdroje s výjimkou majetku užívaného při 
mezinárodní přepravě. 

5. Zda-li smlouva o zamezení dvojího zdanění s konkrétní hostitelskou zemí obsahuje speciální 
článek o zdanění SWFs či přímo aprobuje princip „sovereign immunity“. 

V rámci této otázky bude zejména zkoumán počet smluv o zamezení dvojího zdanění, které 
                                                 
15 Jako poznámku stojí za to zmínit, že pokud SWF realizuje kapitálový příjem z prodeje majetku daňovému 
rezidentovi státu, se kterým stát původu SWF nemá uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, může tento stát 
rezidence kupujícího zdanit zisk z prodeje SWF. Zde nebude smlouva o zamezení dvojího zdanění, která by mu 
v tom zabránila. Proto zde platí pravidlo, že čím více má stát původu SWF účinných smluv o zamezení dvojího 
zdanění, tím více omezuje daňové zatížení svého SWF. Tento jev však v článku zkoumán není. 
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aprobují princip „sovereign immunity". Budou rozlišovány následující situace: 

a) Uzavřená smlouva o zamezení dvojího zdanění aprobuje princip „sovereign 
immunity" pro SWFs, které mají status daňového rezidenta dle této smlouvy a jsou 
odsouhlaseny. 

b) Uzavřená smlouva o zamezení dvojího zdanění aprobuje princip „sovereign 
immunity" pro SWFs, které mají status daňového rezidenta dle této smlouvy a 
mohou být případně i odsouhlaseny, pouze pro určité příjmy. 

c) Uzavřená smlouva o zamezení dvojího zdanění aprobuje princip „sovereign 
immunity" pro SWFs, které mají status daňového rezidenta dle této smlouvy a 
mohou být případně i odsouhlaseny, pouze pro určité příjmy na základě konzultací 
mezi státními orgány. 

d) Uzavřená smlouva o zamezení dvojího zdanění obsahuje osvobození pro 
dividendové a úrokové příjmy vyplacené SWFs (případně i související příjmy 
z prodeje aktiv nesoucích tyto příjmy), které mají status daňového rezidenta dle této 
smlouvy. Smlouva může obsahovat i speciální podmínky pro aplikaci osvobození 
(např. vyžaduje účast SWF, která nepředkročí určitý podíl). 

e) Uzavřená smlouva o zamezení dvojího zdanění neobsahuje speciální článek 
k problematice příjmů SWFs ze zdrojů z konkrétního hostitelského státu. 

5.1 Spojené arabské emiráty 

Spojené arabské emiráty mají několik suverénních fondů. Mezi nejvýznamnější patří Abu Dhabi 
Investment Authority (užívána zkratka ADIA), který byl založen v roce 1976 jako nástupce 
Financial Investment Board při Ministerstvu financí Abu Dhabi. ADIA je samostatnou 
právnickou osobou ve vlastnictví vlády Abu Dhabi. Hlavním finančním zdrojem fondu jsou 
příjmy z exportu ropy, konkrétně dividendy z Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) a 
jejich dceřiných společností. Mezi další příjmy patří i vládní rozpočtové přebytky. 

Za Spojené arabské emiráty jsou analyzovány smlouvy s 38 zeměmi. Celkem mají Spojené 
arabské emiráty uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění se 45 státy. U 7 států byly 
smlouvy k dispozici pouze v arabském jazyce (tyto byly z analýzy vyloučeny). Následující 
tabulka prezentuje empirická data: 

Tab. 2:  Empirická analýza smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Spojenými 
arabskými emiráty ke stavu k 1. 11. 2010 

Otázka  
/ 

situace 

Otázka 1 
Vymezení 
rezidenta 

Otázka 2 
Zdanění dividend

Otázka 3 
Zdanění úroků 

Otázka 4 
Zdanění 

kapitálových 
příjmů 

Otázka 5 
Speciální článek k 

SWFs 

Situace a) 14 37% 2 5% 0 0% 27 71% 5 13% 
Situace b) 13 34% 1 3% 0 0% 8 21% 2 5% 
Situace c) 5 13% 1 3% 2 5% 2 5% 1 3% 
Situace d) 6 16% 2 5% 1 3% 0 0% 1 3% 
Situace e) x x 0 0% 8 21% 1 3% 29 76% 
Situace f) x x 15 39% 15 39% 0 0% x x 
Situace g) x x 2 5% 0 0% x  x  x x 
Situace h) x x 15 39% 12 32% x  x  x x 
Celkem 38 100,0% 38 100,0% 38 100,0% 38 100,0% 38 100,0%

  
Zdroj: vlastní výpočty 
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Spojené arabské emiráty v celku systematicky při jednáních o konkrétních smlouvách o 
zamezení dvojího zdanění prosazují zájmy svých SWFs. Nezůstávají pouze u definice rezidenta, 
ale specifické výjimky prosazují i do článků týkajících se zdanění úrokových příjmů a dividend. 
Zhruba 50 % uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění obsahuje výhody pro SWFs u 
dividendových příjmů. U úrokových příjmů je tomu tak až u 60 % smluv. Dále také z textu 71 
% smluv o zamezení dvojího zdanění zahrnutých do analýzy vyplývá, že právo na zdanění 
kapitálových příjmů z prodeje účastí na společnostech, které jsou rezidenty druhého smluvního 
státu, a dluhových cenných papírů je přiřazováno výhradně Spojeným arabským emirátům.  

SWFs Spojených arabských emirátů se tak dostávají na lepší pozici než jejich samotní soukromí 
rezidenti (investující fyzické a právnické osoby), a dokonce i investoři z jiných zemí, vezmeme-
li v potaz, že tyto fondy nemusejí podléhat zdanění (četnost situace a), b) a c) v otázce vymezení 
rezidence). V některých smlouvách se Spojeným arabským emirátům podařilo vyjednat i princip 
„sovereign immunity“, který významně zvýhodňuje SWFs jako investory v dotčených 
hostitelských zemích. V určité míře je obsažen téměř v 25 % z celkového počtu analyzovaných 
smluv. 

5.2 Saudská Arábie 

Saudská Arábie má také několik suverénních fondů. Jeden z nejvýznamnějších suverénních 
fondů v Saudské Arábii je SAMA Foreing Holdings (dále jen SAMA), která je také centrální 
bankou Saudské Arábie. Přestože jsme zavedli takovou definici SWFs, která nepovažuje za 
SWFs monetární autority, které spravují zahraniční devizové rezervy za účelem měnových 
politik, SAMA tuto tradiční úlohu centrální banky překračuje. SAMA umísťuje příjmy z exportu 
ropy a případné vládní rozpočtové přebytky do zahraničních finančních aktiv, volí proto 
konkrétní investiční strategie a plní cíle zadané vládou. Ačkoliv je to jedna instituce, část se 
chová jako suverénní fond. Z tohoto důvodu je na SAMA pohlíženo v tomto článku jako SWF 
ve smyslu definice Mezinárodního měnového fondu potažmo OECD. 

Saudská Arábie má vyjednány smlouvy o zamezení dvojího zdanění s celkem 18 státy. 
Analyzovány jsou smlouvy s 16 zeměmi. Za dva státy byl text smlouvy pouze v arabštině, a 
proto byly vyloučeny z analýzy. Následující tabulka prezentuje empirická data: 

Tab. 3:  Empirická analýza smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Saudskou 
Arábií ke stavu k 1. 11. 2010 

Otázka  
/ 

situace 

Otázka 1 
Vymezení 
rezidenta 

Otázka 2 
Zdanění dividend

Otázka 3 
Zdanění úroků 

Otázka 4 
Zdanění 

kapitálových 
příjmů 

Otázka 5 
Speciální článek k 

SWFs 

Situace a) 2 13% 0 0% 0 0% 2 13% 0 0% 
Situace b) 5 31% 0 0% 0 0% 1 6% 0 0% 
Situace c) 0 0% 1 6% 0 0% 8 50% 0 0% 
Situace d) 9 56% 0 0% 0 0% 5 31% 2 13% 
Situace e) x x 0 0% 4 25% 0 0% 14 88% 
Situace f) x x 9 56% 5 31% 0 0% x x 
Situace g) x x 2 13% 0 0% x x x x 
Situace h) x x 4 25% 7 44% x x x x 
Celkem 16 100,0% 16 100,0% 16 100,0% 16 100,0% 16 100,0%

  
Zdroj: vlastní výpočty 

Při vyjednávání smluv o zamezení dvojího zdanění bere Saudská Arábie zřetel na své SWFs, 
stejně jako v případě Spojených arabských emirátů, i když menším podílem. Přesto ve srovnání 
se Spojenými arabskými emiráty je pozice suverénních fondů Saudské Arábie omezená, 
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zejména díky počtu uzavřených smluv16. 

Uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění obsahují výhody pro SWFs Saudské Arábie ve 
44 % případů u dividendových příjmů a v 69 % případů u úrokových příjmů. Kapitálové příjmy 
vyplývající z prodeje účastí nad stanovené procento, nebo splňující časový test, mohou být 
zdaněny i v zemi zdroje příjmů v 80 % případů smluv. Dvě smlouvy o zamezení dvojího 
zdanění obsahují speciální článek týkající se zdanění suverénních fondů. 

5.3 Čínská lidová republika 

Čína má více suverénních fondů. Mezi nejvýznamnější patří SAFE Investment Company s 
velikostí portfolia 568 mld. USD, China Investment Corporation s velikostí portfolia 410 mld. 
USD a National Social Security Fund s finančními prostředky ve výši 147 mld. USD ve 
správě17. Všechny fondy jsou organizovány jako samostatné právní subjekty, které jsou 
vlastněny institucemi všeobecné vlády. Fondy jsou organizovány z přebytků veřejných 
rozpočtů, přebytků běžného účtu platební bilance.  

V případě Číny byly analyzovány všechny její smlouvy o zamezení dvojího zdanění s celkem 95 
státy. Následující tabulka prezentuje empirická data: 

Tab. 4:  Empirická analýza smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Čínskou 
lidovou republikou ke stavu k 1. 11. 2010 

Otázka  
/ 

situace 

Otázka 1 
Vymezení 
rezidenta 

Otázka 2 
Zdanění dividend

Otázka 3 
Zdanění úroků 

Otázka 4 
Zdanění 

kapitálových 
příjmů 

Otázka 5 
Speciální článek 

k SWFs 

Situace a) 0 0% 8 8% 0 0% 21 22% 0 0% 
Situace b) 2 2% 0 0% 0 0% 27 28% 0 0% 
Situace c) 0 0% 0 0% 1 1% 45 47% 0 0% 
Situace d) 93 98% 0 0% 4 4% 0 0% 0 0% 
Situace e) x x 0 0% 78 82% 0 0% 95 100% 
Situace f) x x 85 89% 1 1% 2 2% x x 
Situace g) x x 0 0% 0 0% x x x x 
Situace h) x x 2 2% 11 12% x x x x 
Celkem 95 100,0% 95 100,0% 95 100,0% 95 100,0% 95 100,0%

  
Zdroj: vlastní výpočty 

Z hlediska rezidence SWFs nejsou ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění dojednány 
jmenovité výjimky pro určité instituce. Naprostá většina smluv ani neobsahuje širokou definici, 
do které by se SWFs mohly vměstnat, dokonce většina smluv nevymezuje vládu či lokální vládu 
jako rezidenta. Tento fakt však může být způsoben do jisté míry skutečností, že pojem stát a 
jeho nižší právní útvary se dostal do definice rezidenta dle Modelové smlouvy OECD teprve v 
roce 1995. Aby se tedy SWFs považovaly za rezidenty, musí splnit obecné podmínky (zejména 
podléhat zdanění v Číně) nebo se smluvní státy smlouvy o zamezení dvojího zdanění musí 
dohodnout na daňové rezidenci SWF v rámci postupu řešení případů dohodou.  

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění vyjednané čínskými vyjednavači obsahují také výjimky 
pro čínské SWFs. Dle získaných empirických poznatků je však situace zde jiná než v případě 

                                                 
16 V této analýze neuvažujeme případy, kdy SWF realizuje investice do států, se kterými nemá Saudská Arábie 
smlouvu o zamezení dvojího zdanění, prostřednictvím účelové společnosti ve smluvním státě, se kterým má 
uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a který má uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění s tímto 
pro Saudskou Arábii nesmluvním státem. 
17 Data k říjnu 2011, zdroj: www.swfinstitute.org. 
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smluv vyjednaných dvěma shora zmíněnými arabskými státy. Je zde významný empirický jev, 
kdy výhody pro čínské SWFs jsou v zásadě v oblasti úrokových příjmů (až 95 % uzavřených 
smluv). U dividendových příjmů je tomu přesně naopak. Převážná většina uzavřených smluv 
(cca 89 %) neobsahuje žádná zvýhodnění pro čínské SWFs. Tento jev může souviset s vládními 
politikami hostitelských států vůči Číně v otázce vlastnictví domácích společností. 

Téměř 50 % smluv o zamezení dvojího zdanění obsahuje právo hostitelského státu (pokud z něj 
pochází zdroj příjmu) na zdanění kapitálových příjmů vyplývající z prodeje účastí nad 
stanovené procento, nebo splňující časový test. V uzavřených smlouvách o zamezení dvojího 
zdanění není nikde vyjednán „sovereign immunity“. 

5.4 Ruská federace 

Nejvýznamnější ruské suverénní fondy jsou Reserve Fund, který nahradil předchozí 
Stabilization Fund of the Russian Federation, s celkovými aktivy ve výši 25,6 mld. USD18 a 
National Walfare Fund s celkovými aktivy ve výši 88,3 mld. USD19. Oba fondy jsou 
financovány federálními rozpočtovými výnosy z produkce a exportu ropy a plynu. Fondy 
součástmi federálního rozpočtu s vlastním odděleným účetnictvím. Fondy jsou spravovány 
ruským Ministerstvem financí. 

Ruská federace má uzavřené smlouvy o zamezení dvojího zdanění s celkem 73 státy. 
Následující tabulka prezentuje empirická data: 

Tab. 5:  Empirická analýza smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Ruskou 
federací ke stavu k 1. 11. 2010 

Otázka  
/ 

situace 

Otázka 1 
Vymezení 
rezidenta 

Otázka 2 
Zdanění dividend

Otázka 3 
Zdanění úroků 

Otázka 4 
Zdanění 

kapitálových 
příjmů 

Otázka 5 
Speciální článek k 

SWFs 

Situace a) 0 0% 18 25% 1 1% 53 73% 0 0% 
Situace b) 0 0% 0 0% 0 0% 8 11% 1 1% 
Situace c) 0 0% 0 0% 6 8% 4 5% 0 0% 
Situace d) 73 100% 11 15% 13 18% 7 10% 0 0% 
Situace e) x x 0 0% 21 29% 1 1% 72 99% 
Situace f) x x 42 58% 23 32% 0 0% x x 
Situace g) x x 0 0% 0 0% x x x x 
Situace h) x x 2 3% 9 12% x x x x 
Celkem 73 100,0% 71 100,0% 73 100,0% 73 100,0% 73 100,0%

  
Zdroj: vlastní výpočty 

Hlavní překážce, které musí oba shora uvedené fondy čelit, je již výše diskutovaná otázka 
rezidentství. V převážné většině ruských smluv o zamezení dvojího zdanění není také upravena 
otázka postavení státu (87 % smluv). Proto, pokud chtějí tyto fondy čerpat výhody ze smluv o 
zamezení zdanění, musí splnit stejná kritéria jako kterýkoliv jiný ruský subjekt nebo se smluvní 
státy smlouvy musí na daňové rezidenci SWF dohodnout.  

Uzavřené ruské smlouvy o zamezení dvojího zdanění neobsahují téměř žádné výhody pro ruské 
SWFs u zdanění dividend. Pouze dva smluvní státy (cca 3 % smluv) obsahuje osvobození 
dividendových příjmů plynoucích20 ruským SWFs. U úrokových příjmů je situace lepší. 

                                                 
18 Data k říjnu 2011, zdroj: www.swfinstitute.org. 
19 Data k říjnu 2011, zdroj: www.swfinstitute.org. 
20 Jejichž skutečným vlastníkem jsou ruské SWFs. 
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Osvobození obsahuje téměř 50 % uzavřených smluv. Na druhé straně téměř 73 % smluv dává 
výhradní právo na zdanění kapitálových příjmů plynoucích z prodeje účastí na společnosti státu 
rezidence SWFs. Na rozdíl od Číny Rusko má vyjednáno s Ománem u některých příjmů aplikaci 
pravidla „sovereign immunity“. 

5.5 Norsko 

Největším evropským suverénním fondem je norský „Government Pension Fund“. Je zároveň 
jedním z největších evropských penzijních fondů a druhým největším na světě.  

Fond je integrální součástí norského státního rozpočtu a tedy všeobecné vlády. Příjmy fondu 
tvoří vládní rozpočtové přebytky zahrnující veškeré vládní příjmy vzešlé z ropy. Tento fond je 
spravován Norges Bank Investment Management, pobočkou Norské centrální banky. 

Hlavním účelem tohoto fondu poskytnout norské vládě manévrovací prostor v případě propadu 
cen ropy na světových trzích a jako finanční polštář proti nákladům vyplývající ze stárnoucí 
populace. Přestože se tradiční penzijní fondy vládních zaměstnanců nepovažují dle definice 
Mezinárodního měnového fondu potažmo OECD za suverénní fondy, účelem tohoto fondu je 
financování nákladů související s veškerou stárnoucí populací Norska. Jde tedy o financování 
budoucích možných rozpočtových deficitů jako makroekonomického cíle fondu. Proto tento 
fond je v tomto článku považován za SWF. 

Norsko má uzavřeno celkem 81 smluv o zamezení dvojího zdanění. Všechny tyto smlouvy byly 
zahrnuty do analýzy. Následující tabulka prezentuje empirická data: 

Tab. 6:  Empirická analýza smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Norskem ke 
stavu k 1. 11. 2010 

Otázka  
/ 

situace 

Otázka 1 
Vymezení 
rezidenta 

Otázka 2 
Zdanění dividend

Otázka 3 
Zdanění úroků 

Otázka 4 
Zdanění 

kapitálových 
příjmů 

Otázka 5 
Speciální článek 

k SWFs 

Situace a) 1 1% 45 56% 12 15% 48 59% 0 0% 
Situace b) 0 0% 0 0% 1 1% 13 16% 0 0% 
Situace c) 0 0% 3 4% 11 14% 9 11% 0 0% 
Situace d) 80 99% 18 22% 2 2% 10 12% 0 0% 
Situace e) x x 7 9% 27 33% 1 1% 81 100% 
Situace f) x x 6 7% 24 30% 0 0% x x 
Situace g) x x 0 0% 0 0% x x x x 
Situace h) x x 2 2% 4 5% x x x x 
Celkem 81 100,0% 81 100,0% 81 100,0% 81 100,0% 81 100,0%

  
Zdroj: vlastní výpočty 

Otázka rezidence norských SWFs přináší stejné úskalí jako v případech Číny nebo Ruska. 
Celkem 78 % uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění nevymezuje vládu či lokální vládu 
jako daňového rezidenta. Otázka rezidence norských SWFs musí být posuzována podle 
obecných principů nebo se smluvní státy smlouvy musí dohodnout na daňové rezidenci SWF v 
rámci postupu řešení případů dohodou.  

Norské SWFs mají u 15 % uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění vyjednáno 
osvobození, pokud jsou skutečnými vlastníky dividendových příjmů. U úrokových příjmů 
dosahuje podíl smluv, ve kterých jsou vyjednány výhody (ať již osvobození či nižší sazba), 
téměř 52 %. Bezmála 59 % smluv o zamezení dvojího zdanění přiznává právo na výhradní 
zdanění kapitálových příjmů z prodeje účasti na společnostech státu rezidence SWFs. Norsko 
nemá s žádnou zemí vyjednán aplikaci pravidla „sovereign immunity“. 
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6 Závěr 

Otázka zdanění SWFs je velice citlivou oblastí. SWFs jsou ovládány vládami zemí jejich 
původu, které do velké míry zajišťují financování jejich růstu. Právě tato skutečnost vzbuzuje 
obavu, že SWFs mohou být nejenom nástrojem pro plnění makroekonomických úkolů 
(například zajištění určité životní úrovně po vyčerpání nerostných zdrojů), ale i mocensko-
politickým nástrojem. Do jaké míry se tato obava promítá do daňové politiky hostitelských států 
vůči státům původu SWFs bylo empirickým cílem této práce.  

Z empirických dat je patrný rozdíl mezi zdaněním dividendových příjmů SWFs u arabských a 
nearabských zemí zahrnutých do analýzy. Arabské SWFs mají daleko více výhodných výjimek 
v této oblasti příjmů. Je otázkou, do jaké míry za tento stav může případná obava z vlastnictví 
podniků na území hostitelského státu, která by v případě arabských zemí zahrnutých do analýzy 
měla být nižší. Přesto tento jev může mít i jiné příčiny.   

V oblasti úrokových příjmů jsou výhody pro SWFs poměrně běžnou praxí. Zejména v případě 
Čínské lidové republiky obsahuje až 95 % uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění 
výhody pro čínské SWFs (ať již úplné osvobození nebo nižší sazbu). U ostatních zemí 
zahrnutých do analýzy se tento podíl pohybovat v intervalu 50 % až 70 %.  

Za tímto empirickým jevem mohou stát zejména skutečnosti, že téměř každá země má svou 
centrální banku, která ukládá devizové prostředky do zahraničních dluhových či depozitních 
instrumentů, a SWFs jsou jistě zajímavým úvěrovým zdrojem investic. Osvobození i pro ostatní 
vládou ovládané instituce nemusí být pak v případě dluhových instrumentů tak velkou 
překážkou při vyjednáváních. 

Analýza prokázala, že hostitelské země jsou více ochotné souhlasit s výhodami pro SWFs země 
původu v oblasti úrokových příjmů. Rozdíly mezi dividendovými a úrokovým příjmy jsou jistě 
významné. Tento empirický jev může odůvodnit zejména fakt, že dluhové financování nevede 
nutně21 k ovládnutí podniku či podílu na jeho rozhodování. Proto může být i takto podporovaný. 
I zde však mohou být i jiné příčiny. 

Snaha o mezinárodní úpravu daňových vztahů čelí různým názorům na pojetí zdanění 
mezinárodních investic SWFs. Na jedné straně je názor „sovereign immunity“ prezentovaný 
např. AIDA. Na druhé straně je klasické pojetí zdanění tak, jak je koncipováno v Modelové 
smlouvě OECD pro běžné soukromých investorů. Empirická data ukázala, že princip sovereign 
immunity je prosazován do smluv o zamezení dvojího zdanění spíše Spojenými arabskými 
emiráty. U ostatních zemí zahrnutých do analýzy se tento princip vyskytoval velice zřídka.   
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21 Pokud odhlédneme od insolvenční legislativy. 
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 Texty smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřené Spojenými arabskými emiráty, Saudskou 
Arábií a Čínskou lidovou republikou (zdroj: www.ibfd.org). 

 

Taxation of Sovereign Funds’ Investments in International Aspects 

Summary 

This article discusses international taxation aspects of the Sovereign Wealth Funds’ investments 
in each hosting states. It presents contemporary OECD’s discussion in this matter and it 
analyses SWFs benefits arising from particular contracted double tax treaty.   

Key words: Sovereign wealth funds; International taxation; International investments. 

JEL classification: G30. 

Shrnutí 

Tento článek se diskutuje mezinárodní zdanění investic suverénních fondů v jednotlivých 
hostitelských státech. Prezentuje současnou diskusi v této věci na půdě OECD a v empirické 
části se zaobírá analýzou výhod vyplývajících uzavřených smluv o zamezení dvojího zdanění.  

Klíčová slova: suverénní fondy; mezinárodní zdanění; mezinárodní investice. 
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Správa modelů a jejich validace v Solvency II 
přístupu 

Vojtěch Pivný* 

 

1 Úvod 

Tradiční vzorce fungování společností počátkem 21. století již neplatí, finanční instituce 
nevyjímaje. Vysoce náročná ne-li nemožná předvídavost dalšího vývoje významně stěžuje práci 
Top Managementu společností. Nelinearita ve vývoji klade zásadní nároky na znalosti nejen 
vedení. S ohledem na několik případů poslední doby počínaje pádem energetické společnosti 
Enron, přes krach americké investiční banky Lehmann Brothers až po současné debaty, zda 
dluhem zdecimovanému Řecku poskytnout druhou část pomoci, která je bezpochyby v našem 
středoevropském měřítku astronomická, je od jak politických, tak ekonomických elit očekáváno 
řešení, mnohdy slepě ve formě positivního růstu HDP. 

Současná situace a již zmíněné případy finanční tísně či zkázy mají jedno společné. Tím 
středobodem je bezpochyby klient, který mnohdy nese tíhu špatných či nezodpovědných 
rozhodnutí společností (těch finančních mnohonásobně více), ve které vložil svou důvěru.  
Nehodnotíc vhodnost/nevhodnost  či správnost/nesprávnost  keynesiánského či více liberálních 
přístupů je třeba konstatovat, že současný vývoj na evropském poli tíhne k větší regulaci a to 
především z důvodu ochrany klienta. 

Ukázkou takového přístupu se může zdát být Solvency II (EU, 2009). Předpis týkající se 
pojistného trhu nastavující pravidla a fungování subjektů na trhu a jejich povinnosti vůči 
regulátorovi. Jedním ze základních poznatků je zintenzivnění využívání matematických modelů. 
Jedním ze základních požadavků je ověření, zda tyto modely věrně s určitou tolerancí zobrazují 
fungování reality. K tomu slouží validace modelů. Ačkoliv se jedná o činnost stejně starou jako 
je existence modelů, v Solvency II přístupu je třeba současná paradigmata rozšířit tak, aby 
model poskytoval nejen informaci o tom, zda pasuje na realitu, ale zároveň nakolik je model 
použit při rozhodování společnosti. O tom ale dále v příspěvku. 

2 Cíle příspěvku a metodologie 

Cílem tohoto příspěvku je představit možnou interpretaci článků direktivy Solvency II (EU, 
2009) týkajících se užívání a validace interního modelu, jako celku, jeho jednotlivých součástí – 
submodelů či způsobu agregace rizik. Jelikož se jedná o téma velmi rozsáhlé s nezanedbatelným 
propojením do dalších oblastí, nemá autor ambici plně ukotvit validaci modelů do finálního 
konceptu, avšak cílem je poskytnutí idejí, které mohou být dále diskutovány. Aby nešlo pouze 
interpretace direktivy jako takové, autor používá i nařízení CEIOPS tzv. „Implementing 
measures“ (CEIOPS, 2007) (CEIOPS, 2008)(CEIOPS, 2009)(EIOPA, 2011). 

Jako ukázkový příklad autor vybírá validaci korelační matice v rámci interního modelu. Nejprve 
bude daná část usazena do celkového konceptu interního modelu, kde bude zároveň použita i 
ukázková korelační matice z poslední kvantitativní studie (CEIOPS, 2010), tak jak byla použita, 
tzn. v nezměněné podoby pro případné rekalkulace některých zemí v rámci Evropské unie 
k pozdějším datům. V následujících kapitolách autor vždy představí interpretaci direktivy 
v určitých oblastech a posoudí pozitiva a negativa daného přístupu s ohledem na mnohokrát 

                                                 
* Vojtěch Pivný, katedra bankovnictví a pojišťovnictví, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická 
v Praze. Email: <vojtech.pivny@allianz.cz> 
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zmiňovaný princip proporcionality. 

3 Interní model a jeho součásti 

Direktiva Solvency II (EU, 2009) předepisuje tři možnosti naplnění a to: 

 Standardní formulí 

 Částečným interním modelem 

 Plným interním modelem 

Standardní formule počítá s užitím dle předepsané směrnice bez výjimek, ovšem s přihlédnutím 
k principu proporcionality pro jednotlivé oblasti. Částečný interní model primárně vychází ze 
standardní formule, avšak jednotlivé submodely mohou být nahrazeny vlastním modelem. Plný 
interní model představuje kompletní nahrazení standardní formule, avšak drží se stejného rámce. 

Obr. 1: Rizika obsažená ve standardní formuli 

 
Zdroj: Allianz SE (Interní materiál QIS5) 

Na schématu výše jsou oblasti a jejich rizika jasně definována, přičemž pokrytí každé oblasti či 
rizika je plně v pravomoci pojišťovny či zajišťovny. Tab. 1 poukazuje na pozitiva či negativa z 
podnikového hlediska. 

Provedená analýza pozitiv a negativ by spíše spadala do příspěvku týkajícího se rozhodování, 
kterou variantu zvolit, nicméně zde byla použita pro přesnější pochopení a detail implementace 
daného typu naplnění regulatorního požadavku. V následujícím textu se autor zaměřuje na 
validaci v rámci interního modelu, jakožto příležitosti pro pojišťovací společnost. 
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Tab. 1:  Porovnání interní model x částečný interní model x plný interní model 

 Pozitiva Negativa 

Standardní 
formule 

 Významně nižší náklady oproti 
zbylým dvěma variantám 

 Naplnění požadavku regulátora 

 Významně vyšší porovnatelnost 
metodiky výpočtu s ostatními 
subjekty 

 Malá přidaná hodnota pro řízení 
businessu 

Částečný 
interní model 

 Možnost zaměřit se na 
nejrizikovější oblasti a tam 
vytvořit interní model 

 Nižší náklady oproti plnému 
internímu modelu 

 Naplnění požadavku regulátora 

 Zásah do celku standardní 
formule 

 Možná nekonzistence s ostatními 
součástmi 

 Náklady na část interního modelu 

 Malá přidaná hodnota pro řízení 
businessu 

Plný interní 
model 

 

 Naplnění požadavku regulátora 

 Potenciálně vysoká přidaná 
hodnota k řízení businessu 

 „Co vytvořím, tomu lépe 
rozumím“ 

 Vynaložené náklady musí být 
zhodnoceny 

 Propojení s jinými finančními 
modely 

 Potenciální budoucí úspora na 
kapitálovém požadavku 

 Náklady na implementaci 

Zdroj: vlastní zpracování 

4 Systém správy modelů 

Direktiva Solvency II (EU, 2009) se explicitně nevyjadřuje k formě, jakým způsobem spravovat 
modely. Víceméně se zaměřuje pouze na požadavky na jednotlivé modely. K podpoření 
validace modelu, jako součásti tvorby rozhodnutí společnosti, je nutné vytvořit jednotný rámec 
pro všechny submodely resp. celkový interní model. Pro tyto účely lze využít existující 
implementační nařízení (CEIOPS, 2007)(CEIOPS, 2008)(CEIOPS, 2009), kde jsou principy 
zřejmé. 

Systém správy modelů utváří rámec pro fungování jednotlivých modelů, což významně přispívá 
k užívání modelu pro rozhodnutí v rámci procesu tvorby rozhodnutí. Jasně nastavená pravidla 
zjednodušují výklad případných nečekaných výsledků. 

Systém správy modelu není nic jiného nežli systematizovaný přístup práce s modely různé 
důležitosti či priority s významným zapojením prvků IT. Samozřejmě je vždy nutné validovat 
přínosy podobného nastavení. Z pohledu IT nejde o nic jiného než jednoduchý workflow 
systém. 

Mezi největší pozitiva patří jednoznačně přehlednost, transparence, auditovatelnost a 
pravděpodobně i nižší chybovost. Z negativních hledisek lze jednoznačně jmenovat náklady na 
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vytvoření obdobného systému, který si mnohdy vyžádá přítomnost konzultantů a zároveň vyšší 
náročnost na pochopení systému na počátku. 

Obr. 2: Schéma správy modelů 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

5 Validace modelu 

Jak již bylo zmíněno počátkem tohoto příspěvku, autor bude validovat korelační matici QIS 5 
(CEIOPS, 2010), zda jako taková splňuje předpoklady vlastníků modelu a plně odráží lokální 
specifika. Je třeba konstatovat, že korelační matice použitá v QIS 5 nemusí plně zachycovat 
charakteristiky lokálních trhů. 

Zásadní výhodou užití tohoto příkladu je nutné zapojení znalostí každé komponenty standardní 
formule. Autor článku si neklade za cíl ukázat způsoby historické validace jak tržních, tak 
netržních dat, avšak poukázat na jejich agregaci a zapojení expertního posudku do procesu 
rozhodování. 

Obr. 3: QIS 5 korelační matice 

 
Zdroj: QIS 5 Technická specifikace (CEIOPS, 2010) 



467 

Na jednotlivých osách se nachází rizika definovaná kvantitativní studií. V rámci matice se 
pohybují hodnoty od 0 do 1 resp. od nekorelovaných rizik ke korelovaným rizikům. Z pohledu 
samotné validace je nutné potvrdit či vyvrátit stejný přístup ke všem rizikům. Obvykle se dělí 
rizika na dvě skupiny: tržní a netržní.  

Pro validaci tržních rizik již z podstaty existuje větší datová základna, tudíž se může vlastník 
spolehnout na tyto již existující historická data. Existence případů z historie ovšem neznamená 
převzetí výsledné hodnoty bez zvážení geneze a dopadů dat. Jenom pro ukázku si musí být 
vlastník modelu vědom, jak byla data historicky generována, zda je celá časová řada relevantní 
pro dané účely či zda se ekonomické prostředí nezměnilo takovým způsobem, kdy by již data v 
podstatě poškozovala model. Samozřejmě existuje mnoho jiných otázek, který si musí vlastník 
modelu či osoba validující model být vědoma. Obecně se autor staví k historickým zkušenostem 
spíše jako k poradnímu orgánu a nikoliv rozhodujícímu.  

U druhé skupiny rizik, obecně nazývaných netržními riziky, je obvykle mnohem složitější získat 
empirickou zkušenost, a to s ohledem na existenci takové datové základny či relevanci 
předchozích dat. Ukázkou může být riziko úmrtnostní kalamity, kdy prakticky data neexistují, 
lze se pouze ohlédnout do historie ke Španělské chřipce, avšak s ohledem na vývoj 
medicínských přístupů vyvstává otázka, zda je něco podobného vůbec reálného. Obecně 
existence expertních posudků u netržních rizik převažuje. 

V následujících třech podkapitolách autor nastíní na použitém příkladu, jak přistoupit k validaci 
a možná obecněji k chápání matematického modelu ve smyslu zjednodušeného ekonomického 
systému a nikoliv matematické černé skříňky bez interpretace. Základem této úvahy je 
následující schéma. 

Obr. 4: Schéma modelu 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

5.1  „Matematický model“ 

Čemu říkat „matematický model“? Obecně jsou tímto pojmem myšleny základní principy 
fungování modelu. V detailu jde o to, jaké vstupy jsou požadovány a v jaké formě, zda jsou 
vzájemně konzistentní či je vůbec technicky možné data použít. Obdobně vlastnosti musí být 
zváženy i pro výstupy z modelu, kde je bezpochyby mnohem více na uživateli, co je výsledkem. 
Tím zásadním je v každém případě fungování modelu uvnitř.  

Dokázat praktickou užitelnost autor ukazuje aplikaci přístupu na již vybrané korelační matici, 
což jak je zřejmé, není zcela jednoduché, jelikož korelační matice není standardním modelem. 

Jak je patrné z Tab. 2, jedná se v podstatě o formalizaci přístupu, kdy je důraz kladen na 
přehlednost. Pakliže je model validován externím subjektem, je obdobný přístup více než nutný 
a zároveň zvyšuje kredibilitu modelu. Z pohledu regulátora nesmí chybět procesní nastavení. 

 

Use testParametrizace

Matematický 
model 
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Tab. 2:  Základní charakteristika modelu 

Objekt: Korelační matice 
Základní popis: Definuje jednotlivé korelace mezi rizika 
Vlastník modelu: Oddělení řízení rizik 
Interakce: Centrální komponenta vs. Jednotlivé submodely 
Limitace modelu: Absence historických dat pro jednotlivá rizika 

Zdroj: vlastní zpracování 

Při výpočtu solventnostního kapitálového požadavku jsou rizika počítána pro jednotlivé 
submodely, přičemž posléze se skládají do finálního čísla. Výsledek je významně ovlivněn 
parametry korelační matice, která určuje, která rizika se mohou proti sobě rozkládat a která 
naopak ne. Jedná se o standardní praktiku agregace rizik na trhu, přičemž další pokročilejší 
techniky z tohoto přístupu vycházejí. Potenciálním vylepšením může být kombinace všech sub-
korelačních matic do jedné a ověřování vztahů mezi těmito riziky. Tímto způsobem lze 
dosáhnout většího rozkladu rizik. 

Pro standardní modely je třeba popsat všechny interakce, IT nastavení, testování akceptace 
uživatelem, napočítání sensitivit a různých scénářů a mnoho dalších oblastí, které je nutné pro 
regulátora mít připravené. Požadavky se neliší mezi interním a externím modelem. 

5.2 Parametry modelu 

Jak je uvedeno na obr. 4, další částí, která musí být v případě modelu validována je vlastní 
parametrizace modelu, tedy konkrétní číselné nastavení fungování modelu. Mezi parametry lze 
počítat jednak ty veličiny používané pro kalibraci modelu a zároveň vlastní nastavení běhu resp. 
zrcadlení skutečnosti. Mějme stále na paměti, že se jedná o co nejlepší zobrazení reálného 
fungování businessu.  

Obecně lze konstatovat, že existuje velké množství metod jak testovat parametry modelu a to od 
těch nejelementárnějších až po vysoce sofistikované založené na prediktivních modelech. 
Náročnost metod lze brát i jako iterativní pomůcku. Pakliže model neuspěje či uspěje s 
výhradami již u prosté metody testující elementární vlastnosti, nejspíše nelze očekávat pozitivní 
výsledek. Ačkoliv z pohledu predikce může být zřejmý soulad očekávání, bez téměř dokonalého 
usazení modelu do současné reality nelze uvažovat o schválení modelu regulátorem. 

Proces validace modelu se může lišit. Jestliže je validován vztah, který je determinován 
historickými daty, pravděpodobně postačí menší množství osob, avšak s detailní znalostí 
matematicko-statistických metod. Na druhé straně se v praxi každý setká s oblastí, který vychází 
výhradně z expertního úsudku. Pro podobné oblasti autor doporučuje týmové validace, kdy lze 
pomocí moderních kreativních metod dospět k obecnému konsensu. 

V případě interního modelu nejde o pouhé naplnění regulatorního požadavku, jak už bylo 
zmíněno, ale jde o využití příležitosti, kterou Solvency II nabízí. Z tohoto důvodu bude 
pravděpodobně management společnosti obezřetnější a jistě ho bude zajímat každý parametr, 
pakliže to je součást interního modelu, do kterého jsou investovány významné peněžní 
prostředky. Risk manažeři resp. osoby odpovědné za interní model mohou zároveň čelit 
nadměrnému tlaku na synchronizaci parametrů i s ostatními podnikovými výkazy či systémy, a 
to i přesto, že to může být naprosto jiná definice. Tato část je již více kontrolou používání. 

V našem případě byl vybrán pro detailní analýzu vztah mezi tržními a životními riziky. 
Následná tabulka poskytuje základní validační informaci. 
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Tab. 3:  Vyhodnocení nastavení modelu - ukázka 

Kombinace 
rizik 

Nastavení Komentář 
Hodnocení  (škála 1 

nejlepší - 5) 

Tržní x životní 0,25 
Z jakého důvodu byla tato hodnota 

nastavena. 
2 

Zdroj: vlastní zpracování 

Zásadním bodem pro regulátora je vlastní hodnocení. Ačkoliv je tento bod uváděn až nyní, 
obecně to platí pro všechny součásti validace. Čím lepší hodnocení, tím lepší resp. obsáhlejší 
informace, analýzy či testování bude regulátor požadovat. V případě takto obecně definovaného 
vztahu bude validace zajisté vyžadovat i podrobné rozbory rozkladů tržních a životních rizik. 
Jejich kategorie lze nalézt na obr. 1. Obecným doporučením může být finalizování a schválení 
validace na setkání zainteresovaných stran, připraven zápis a posléze zahrnut k dokumentaci 
modelu. 

Pozitivem takto zvoleného přístupu je opět jeho transparence. Negativem je časová náročnost, 
kdy při dodržení všech praktik, ať už přímo z direktivy Solvency II či implementačních nařízení, 
lze očekávat zásadní nárůst požadované kapacity lidského kapitálu. 

5.3 Use test alias kontrola používání 

Z hlediska autora je use test tím nejobtížnějším na celé validaci modelu, jelikož nevypovídá 
pouze o tom, zda jsou výsledky modelu reportovány k vedení společnosti, ale o celkové rizikové 
kultuře společnosti, to znamená, nakolik jsou výsledky interního modelu užívány při důležitých 
rozhodnutích a jak je jim rozuměno. 

Na první pohled se může jevit tento požadavek na pochopení modelu od běžných pracovníků až 
po top management společnosti naprosto odtržený od reality, avšak opak je pravdou. Jestliže je 
model věrným zobrazením reality, pak je fungování společnosti svým způsobem use test. V 
principu různé součásti interního modelu se buď již používají, nebo je to minimálně v plánu. 
Nejjednodušším přístupem pro validaci je tudíž vytvoření checklistu všech aktivit nějak 
souvisejících i s nejmenší součástí interního modelu a poté v rámci expertního týmu 
ohodnocení. Finálním výstupem je tudíž seznam oblastí, co všechno interní model ovlivňuje. 
Pakliže je pojišťovna vnitřně zdravá, detailní popis fungování modelu bude ve finále popis 
fungování společnosti. 

Pozitivem takového přístupu je jeho jednoduchost a relativní časová nenáročnost. Negativem 
může být odhalení určitých oblastí, které by vedení společnosti nechtělo ukazovat. 

6 Změna parametru či modelu 

Dalším bodem příspěvku je řízení změn parametrů či modelu. Jak již bylo naznačeno u systému 
správy modelů, při každé změně uvnitř modelu resp. v jeho parametrech je nutné poskytnout 
evidenci a detailní otestování změny. V případě, že má společnost existující systém správy 
modelů, je tato aktivita již částečně pokryta IT workflow systémem. 

Obecně platí pravidlo, že nastavit nový systém je jednodušší nežli udržovat systém stávající, 
myšleno z hlediska ekonomické interpretace, jelikož existuje mnoho dalších faktorů, které 
mohou ovlivnit užívání a hlavně pochopení modelu. 

7 Validační šablona 

Na mnoha místech tohoto příspěvku autor vyzdvihuje pojmy transparence či jednoduchost. 
Základním dokumentem, který regulátor obdrží pro každý model je tzv. validační report, což 
nemusí být dlouhý dokument, ale na druhou stranu musí obsahovat: 
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 Princip fungování businessu 

 Zachycení reality modelem 

 Správa modelu 

 Principy Modelu, Parametrizace a Use Test 

 Vlastní zhodnocení 

 Základní výsledky 

Jestliže bude některá část vynechána či bude mnoho dalších přidáno, vystavuje se předkladatel 
nemalému počtu otázek směřujícím na nejrůznější detaily či absenci jistých parametrů. 
Validační šablona je již pouze prezentačním nástrojem, toho na čemž bylo hodně odpracováno. 
Proto není ani důvodem, aby šablona obsahovala příliš detailní matematické propočty či 
obdobně položky. 

Validační šablona de facto vytváří určitý kredit modelu, za kterým musí stát celá společnost, 
jelikož v případě interního modelu jde o něco, co ve zkratce popisuje významnou investici. 
Svým způsobem jde při procesu schvalování interního modelu o dokument důležitosti výroční 
zprávy. 

8 Validace součástí ORSA 

ORSA (Own Risk and Solvency Assessment) představuje základní stavební kámen druhého 
pilíře Solvency II. V současné úpravě implementačních nařízení (EIOPA, 2011) existuje stále 
významná nejistota ohledně finální podoby ORSA v Solvency II. I z tohoto důvod autor předem 
uvádí tuto kapitolu jako spíše inspirační. 

Na tomto místě je opět vhodné se vrátit k ukázkovému příkladu validace korelační matice. 
Cílem finálního dokumentu ORSA není pokrytí všech parametrů modelu, jeho nedostatků či 
přidělení dodatečné kapitálové přirážky. Tím, co by měl ORSA dokument vyjadřovat je vlastní 
hodnocení businessu, jak je modelován v prvním pilíři a zda neexistují významná rizika či 
nedostatky modelu, které by mohly chybět v kapitálovém požadavku. V našem případě tedy 
ORSA nebude řešit validaci korelační matice a různé sensitivity, ale půjde o stupeň výše a to na 
celkový solventnostní kapitálový požadavek. Celková validace interního modelu by měla být v 
ORSA dokumentu zmíněna. 

9 Externí vs. Interní validace 

Pozorný čtenář příspěvku by se možná ptal na to, kde jsou rozlišeny funkce vyvíjení a posléze 
používání modelu, tak jak by určité části implementačních nařízení mohly vyžadovat. Záměrně 
autor nechal toto téma na závěr příspěvku. 

Obecně by mělo existovat jasné rozlišení funkcí vývoje modelu a produkční funkce, kdy je 
model používán pro výpočet. Pokud člověk model vyvíjí, pravděpodobně nebude hodnotit 
nezávisle. V tomto bode je však nutné vzít v úvahu princip proporcionality. V mnohých 
pojišťovnách nejsou modelářské týmy natolik velké, aby takové rozlišení funkcí mohlo 
existovat i s ohledem na velikost businessu. 

V takovém případě se nabízí možnost externí validace s pomocí konzultantských společností, 
což jak je obecně známo, není levná záležitost pro rozpočet Solvency II. 

Řešení tohoto problému nechává autor k diskuzi. 
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10 Závěr 

Cílem příspěvku bylo poskytnout možná řešení mnohdy nejasných požadavků ze strany 
Solvency II nařízení týkající se validace modelů používaných pro výpočet solventnostního 
kapitálového požadavku. V tomto směru se autor domnívá, že byl cíl splněn. 

Základním stavebním kamenem správy a validace modelů je vytvoření systému správy modelů, 
který musí být založen na sofistikované IT struktuře s prvky workflow systému. Při validaci 
modelu autor doporučuje dělit proces na tři části: „matematický model“, parametrizace, use test. 
V systému musí existovat jasné principy priority a proporcionality. Výstupem celého procesu je 
validační šablona pro každý model, přičemž tento dokument tvoří základ kredibility. Sumarizace 
validovaných modelů nachází místo v ORSA dokumentu. Závěrem autor polemizuje nad tím, 
který způsob validace použít externí či interní. Odpověď je otázkou diskuze. 

Přístup autora vychází z empirické zkušenosti s prací s modely a zároveň jejich 
interpretovatelností. Pakliže by byla vynechána jediná část navržené koncepce, nelze očekávat 
sourodý dokument na konci. Výsledkem může být geniální matematický model, kterému nikdo 
jiný než tvůrce nerozumí nebo naopak velmi povrchní ekonomický model bez tradičních 
základů a malé relevance. Autor dává čtenáři na zvážení, zda se vydat touto cestou či naopak 
principielně jinou. 

Závěrem je nutné znovu zmínit, že obdobná dokumentace neslouží jen regulátorovi, ale zároveň 
také společnosti k jejímu pochopení a také, že model obsažený v podobné dokumentaci nemá 
100% pravdu!   

Literatura 

 Europen Union Directive: Directive 2009/138/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 
AND OF THE COUNCIL of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business 
of Insurance and Reinsurance (Solvency II) 

 CEIOPS (2010): QIS5 Technical Specifications. European Union 

 CEIOPS (2008): Own Risk and Solvency Assessment (Issues paper). European Union 

 EIOPA (2011): Consultation paper on the proposal for guidelines on Own Risk and Solvency 
Assessment. European Union 

 CEIOPS (2007): Risk Management and Other Corporate Issues (Issues paper). European 
Union 

 CEIOPS (2009): CEIOPS’ Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II: 
System of Governance. European Union 

 Allianz SE (2010): Interní materiál QIS5. Mnichov 

Model Governance and Validation in Solvency II 

Summary 

Solvency II requires validation of particular models for SCR calculation. It is based on a 
common system of models governance with a significant contribution of IT. The validation must 
consist of three parts: "Mathematical Model", Parameterization, Use Test. Comprehensive view 
and model evaluation is placed is in the validation report and ORSA. 
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JEL classification: G22, G28. 
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Shrnutí 

Solvency II požaduje validaci jednotlivých modelů pro výpočet solventnostního kapitálového 
požadavku. Základem je vytvoření jednotného systému správy modelů s významným přispěním 
IT. Vlastní validace se musí skládat ze tří částí: „Matematický model“, Parametrizace, Use Test. 
Komplexní pohled a zhodnocení modelu se nachází ve validačním reportu a v ORSA.  

Klíčová slova: model; systém; Solvency II. 
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Riziko likvidity v modelu Value at Risk 
Michal Polák* 

 

1 Úvod 

Likvidní riziko včetně tržního a kreditního rizika hrálo významnou roli v oblasti risk 
managementu nejen během krize, ale i mimo ni. Poslední dobou se hodně se mluví o tržním 
riziku tzv., riziku změny tržních cen a kreditním riziku (riziku pravděpodobnosti defaultu 
protistrany), opomíjí se význam a důležitost likvidního rizika většího objemu nelikvidních aktiv 
na nelikvidních trzích v portfoliu institucí. Riziko likvidity je vysvětlováno různě, vždy záleží, 
na co se zaměřujeme. Mezi základní typy rizika likvidity patří riziko tržní likvidity a riziko 
finanční likvidity. V článku se budeme zabývat rizikem tržní likvidity. Tento typ rizika 
vnímáme jako schopnost účastníka na trhu podstoupit transakci finančního instrumentu, bez 
toho aby nebyly porušené podmínky na trhu a aniž by byla nějak významně ovlivněna jeho 
cena. 

Řízení tržních rizik je za normálních podmínek tradičně zaměřeno na distribuci 

změny hodnoty portfolia vyplývající z pohybů rizikových faktorů, jinými slovy logaritmem 
cenových změn finančních instrumentů a jiných podkladových aktiv. Riziko tržní je hlavním 
aspektem ve výpočtu hodnoty v riziku (VaR). Problémem tradičných modelů VaR (JP. Morgan 
1996), je abstrahovaní od tržního rizika likvidity, který chápeme jako rozdíl mezi bid a ask 
cenou, tzv. bid-ask spreadem. Klasické modely používají změny středových cen, co je v případě 
určitých nelikvidních aktiv a trhů podstatné zanedbání rizika. 

Jednoduchým zakomponováním likvidního rizika, takzvaně nákladech na likvidaci finančního 
aktiva do modelu VaR, lze v případech nelikvidních expozic v portfoliu s významným 
způsobem, ovlivnit hodnotu VaR. V některých případech nelikvidních pozic v portfoliu, je 
rozdíl oproti původnímu VaR i 20 -30 %. 

V první kapitole je krátce shrnuta definice základního modelu VaR a jeho způsoby výpočtu. 
Druhá kapitola se věnuje likvidnímu riziku a základnímu dělení z pohledu tržního rizika 
likvidity, na exogenní riziko likvidity, co je mimo kontrolu účastníka trhu, respektive 
obchodníka a endogenní riziko likvidity, které závisí na objemu obchodované pozice na trhu, to 
znamená, že ho obchodník dokáže ovlivnit. V poslední třetí kapitole se věnuji kvantifikaci a 
zakomponovaní exogenního rizika likvidity do VaR kvantifikovaného pomocí parametrické 
metody, konkrétně variačně kovarianční metodě.  

Hlavním cílem článku je poukázat na existenci likvidního rizika, takzvaně na nákladech na 
likvidaci ve formě bid-ask spreadu, což základní modely VaR neberou v úvahu. Článek je 
zaměřen na exogenní riziko likvidy, ale také endogenní riziko likvidity hraje podstatnou roli v 
kvantifikaci rizika likvidity. Existují další faktory, které také mají vliv na likviditu finančního 
instrumentu a celého portfolia jako typ finančního instrumentu, typ trhu (standardizovaný trh, 
OTC trhy), či riziková averze obchodníka k danému typu aktíva apod., ale tím se tento článek 
nebude zabývat, v důsledku jeho omezeného rozsahu. 

2 Základní koncept modelu VaR 

Hodnota v riziku dále jen (VaR) definuje maximální možné ztráty, které mohou vzniknout za 

                                                 
* Michal Polák, katedra bankovnictví a pojišťovnictví, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická 
v Praze. Email: <xpolm50@vse.cz> 
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předem definované období s určitým stupněm pravděpodobnosti. VaR také určuje hodnotu, 
která nebude překročena za určité období s danou pravděpodobností.  

Existují dva způsoby určení VaR, a to relativní, kde ztráta je určena jako procento z dané 
hodnoty aktiva nebo portfolia a absolutní, kde ztráta je porovnávána s počáteční hodnotou aktíva 
nebo portfolia. Jorion (2001) uvádí, když 0W je jako počáteční hodnota, tak potom hodnota na 

konci období je rovna 0 (1 )W W R  , výnos R je definován střední hodnotou E(R) =   a 

rozptylem V(R) = 2  .  

Nejhorší možný výnos za určitého stupně pravděpodobnosti je definován jako R´, potom 
relativní a absolutní VaR, je definován výrazem: 

     0 ´  ´
t

VaR E W W W R      (1) 

    0 ´  ´VaR E W W W R      (2) 

Kde 0´ (1 )́W W R  je současná hodnota nejhorší možné varianty hodnoty portfolia. Podle 

definice uvedené výše chceme definovat nejhorší možnou hodnotu portfolia, která nebude 
překročena s určitým stupněm pravděpodobnosti  ´ 1P W c    , kde c je stupeň 

spolehlivosti, který uvádí procento, dle kterého se budou splňovat očekávání. W´ definuje 
kvantil rozdělení hodnoty portfolia. Když přepokládáme normální rozdělení výnosů, tak nejhorší 
možný výnos z portfolia je daný vztahem: 

 
´

( )́  1 
R

P R R P Z c
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Kde 
´

 (0,1)
R
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 ∽ následně potom platí R´=μ+ασ , kde α<0, je kvantil standardního 

normálního rozdělení.  

Když použijeme vztah (1) a (2) tak relativní VaR je rovný VaR-ασW0 a absolutní VaR, VaR´= -

0( )W   . 

Mezi nejnovější metody výpočtu hodnoty VaR patří: 

 Parametrické metody (RiskMetrics a GARCH1) 

 Neparametrické metody (Historická simulace a hybridní model) 

 Poloparametrické metody (Teorie extremních hodnot a CVaR2) 

 Monte Carlo simulace (metoda založena na simulaci náhodného procesu proměnných do 
modelu) 

Přesto, že VaR představuje poměrně jednoduchou a jasnou koncepci, jeho kvantifikace 
představuje složitý statistický problém. Hlavním rozdílem mezi jednotlivými metodami je 
způsob odhadu rozdělení změn ceny aktiv a tím hodnoty portfolia. 

                                                 
1 Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH, Bollerslev(1986)) model 
2 Conditional Value at Risk (CVaR) je metodou převážně používaná na určení míry extremního rizik. Tento model 
dokáže kvantifikovat VaR i za hranice klasického VaR a také je koherentní mírou rizika. Koherentní míra rizika má 
následující čtyři vlastnosti pro libovolné dvě náhodné proměné X a Y: 1)subadivitu, (X +Y) <= (X ) + (Y) 2) 
monotonosť (X )<= (Y)3)homogenitu,  (X ) £  (Y) 4) ivarianci. pre každé c R+ platí (c + X ) = c + (X ) viz 
ARTZNET, a kol (1999). 
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3 Riziko likvidity 

Riziko likvidity je jedním z hlavních zdrojů finančních rizik, které má významný dopad na 
výnosy a ceny finančních instrumentů, jak již historie u LTCM3 ukázala. Problémy nastávají 
prodejem aktiv, který je nutný v důsledku potřeby řízení likvidity. Krize důvěry ve finanční 
instituce se nastartovala podřízenými ztrátami (tzv. subprime loses) a vyvrcholila pádem 
Lehman Brothers. Mnoho věřitelů odmítlo prodloužit své investice ve finančních institucích, to 
způsobilo masivní problémy s jejich financováním a instituce byly následně nuceny získat 
potřebnou likviditu na trhu i za horší cenu. To může být způsobeno nelikvidním trhem nebo 
nelikvidním aktivem. 

Nedostatek likvidity může způsobit pád instituce, i když je technicky solventní (tj. když je tržní 
hodnota aktiv vyšší než tržní hodnota pasiv). U komerčních bank je podstatné riziko likvidity 
způsobeno nevyvážením splatnosti mezi jejich aktivy (dlouhé splatnosti půjček) a jejich pasivy 
(vklady od obyvatelů, dluhy). Krize v důvěru banky nebo instituce, může vést k požadování 
vyplácení peněz v krátkém okamžiku.   I když banka má dostatek aktiv na pokrytí svých vkladů 
a dluhů, v případě nedostatečně rychlé likvidity a následně prodaní aktiv za netržní cenu, může 
způsobit problémy s pokrytím závazků banky. 

Obecně likviditu na trhu definujeme jako schopnost účastníku trhu vykonat obchod jakéhokoliv 
objemu, bez významného dopadu na cenu. Likvidita může být rozdělena do dvou skupin. 
CEBS4  definuje tržní riziko likvidity (market liquidity risk) a riziko finanční likvidity (fading 
liquidity risk).  

 Tržní riziko likvidity je riziko, když daná expozice nemůže být uvolněna, uhrazena v 
krátkém čase bez toho, aby to nemělo významný dopad na tržní cenu. Tento stav je 
způsoben situací na trhu a jinými faktory, které budou dále uvedeny v článku. 

 Riziko finanční likvidity je riziko vycházející z neschopnosti instituce dostat se k svým 
závazkům a pasivům, které jsou splatné, aniž by se instituce vystavovala neočekávaným 
ztrátám. 

Obě tyto skupiny rizik jsou mezi sebou provázané, jedno riziko je způsobené druhým. Když 
portfolio obsahuje nelikvidní aktivum, které musí být prodáno v krátkém časovém úseku, aby se 
splnili podmínky finanční likvidity, musí se dané aktívum prodat tzv. pod cenu. 

Článek se bude zabývat tržním rizikem likvidity, které se dle Bangia a spol (1999) dělí na: 
exogenní riziko likvidity a endogenní riziko likvidity. 

 Exogenní riziko likvidity je dáno externími faktory, a to konkrétně charakteristikou trhu. 
Riziko souvisí s tržním cenovým rozpětím, tj. rozdílem mezi cenou bid a ask oproti mid (tzv. 
bid-ask spread). Exogenní riziko je pro každého účastníka stejné, a zaleží, zda je trh s 
danými instrumenty víc likvidní nebo naopak. Například trh s FX kurzy konkrétně 
EUR/USD  je charakteristický velkým objemem obchodů, stabilním a úzkým spreadem. 
Náklady na likvidaci jsou zanedbatelné i při vyšších objemech. Naopak trh s FX kurzy 
rozvojových zemí nebo prašivých bondů (tzv. junk bonds), je nelikvidní a charakteristický 
vysokou volatilitou bid-ask spreadu, s omezenou hloubkou a objemem obchodů.  

 Endogenní riziko likvidity je specifické pro konkrétní pozici na trhu, takzvaně je dáno pozicí 
účastníka na trhu, velikostí expozice obchodu, typem aktiva. Platí pravidlo, čím je větší 
objem pozice, tím je exogenní riziko likvidity vyšší. Vztah mezi endogenním rizikem 
likvidity a cenou je znázorněno v následujícím grafu. 

                                                 
3 Long-Term Capital Management L.P. (LTCM) byl hedgový fond, založený v roce 1994 
4 Commitee of European Banking Supervisors, Second Part od CEBS´s Technical Advice to the European    
Commission of Liquidity Risk Management (London: CEBS, 2008). Available at www.c-ebs.org 
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Obr. 1: Efekt likvidity a velikosti pozice na cenu aktiva 

 
Zdroj: Bangia et al. (1999) 

Z grafu vidíme jasný vztah mezi velikostí pozice a cenou. Když pokyn k obchodu kupě/prodej je 
menšího objemu než objem akceptovaný trhem (Quote Depth) tzv. hloubka trhu, tak rozdíl mezi 
nákupní a prodejní cenou je nízký a tzv. spread je zachovaný. V tomto případe náklady na 
likvidaci jsou dané půlkou z bid – ask spreadu, což je dané exogenní rizikem likvidity. V  
případe nelikvidního aktiva by byl spread širší, i kdyby objem obchodu nepřevyšoval 
akceptovatelnou hodnotu.   

Pokud by obchod převyšoval akceptovatelnou hodnotu, tak by se náklady na likvidaci oproti 
tzv. polovičnímu spreadu ((Cena(ask) – Cena(bid))/2)5  zvýšili. Rozdíl mezi celkovými náklady 
na likvidaci a polovičním spreadem se označuje jako přírůstkové tržní náklady, které jsou 
způsobené endogenní rizikem likvidity. 

Rozdíl v likviditě je daný trhem, na kterém se obchoduje. Podle  Kyla(1985) je likvidita 
definovaná. 

 Těsností (Tightness), což jsou náklady, dané tržným rozpětím bid-ask spreadu, spojené s 
okamžitou likvidací relativně malých pozicí. 

 Hloubkou (Depth), která popisuje schopnosti investora koupit nebo prodat jakékoliv 
množství finančních instrumentů bez dodatečných nákladů. 

 Pružností (Resiliency), která definuje čas a rychlost, za kterou se cena finančního 
instrumentu vrátí na svou rovnovážnou hodnotu. 

K těmto aspektům Black (1971) předložil další čtvrtý aspekt likvidity, a to bezprostřednost 
(immediacy), která obsahuje čas potřebný mezi zadáním a uspokojením objednávky investorem. 

4 Možné způsoby zakomponovaní likvidního rizika do modelu VaR 

Běžný přístup výpočtu VaR od JP Morgan (J. P. Morgan & Reuters, 1996) se zaměřil při 
kvantifikaci rizika na logaritmické změny výnosů z jednotlivých druhů aktiv, které sloužili jako 
vstupy pro variačně kovariační metody výpočtu VaR. Existuje vícero metod výpočtu hodnot v 
riziku (VaR), které jsou stručně popsané v první kapitole. U obecných modelů však modelovaní 
nejistoty poklesu cen v důsledku likvidního rizika bylo opomenuto.  

Hlavním problémem základních modelů je použití mid cen pro výnosy, což u nelikvidních trhů a 
s nelikvidními aktivy v portfoliu, může značně podhodnocovat výpočet hodnoty VaR. 

                                                 
5 pozn. vztah určuje cenu(mid) 
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Zakomponováním likvidního rizika zpravidla do výpočtu je hodnota VaR vyšší než u klasických 
modelů. Dle Mazin A. M Al Janabi (2009) obecně platí, že když likvidní riziko není zohledněno 
v ceně aktiva, potažmo portfolia, může to ovlivnit investora, který kupuje nelikvidní aktívum s 
tím, že nelikvidní aktivum nese vyšší výnos v důsledku jeho likvidního rizika. 

Jedním z možných způsobů jak kvantifikovat tržní likvidní riziko je výpočet průměrného bid – 
ask spreadu, relativnímu k mid ceně. V článku budeme předpokládat pouze riziko nákladů 
vycházejících ze spreadu tj. rozdílu mezi bid a ask cenou. To znamená, když na trhu dojde k 
obchodu, který převyšuje akceptovatelnou hodnotu na trhu, objem obchodů se rozloží na více 
dní, tak aby nedošlo k vlivu endogenního rizika na změnu ceny aktíva nebo portfolia. Obecně 
reálně existuje vztah mezi cenou a objemem obchodu. Platí čím vyšší je objem obchodu, tím víc 
se spread rozšiřuje. 

Cílem kapitoly není analyzovat všechny přístupy a modely, které se snaží zakomponovat 
likvidní riziko do modelu VaR, ale poukázat na to, co je základní ideou modelu VaR a jeho 
upravení o riziko likvidity, které je v praxi dost náročné kvantifikovat. Uvažujeme VaR 
jednoduchého aktiva, kvantifikací VaR portfolia individuálních aktiv se v důsledku rozsahu 
článku zabývat nebudeme. Platí vztah, násobení vektorů VaR individuálních pozicí pomocí 
matic, včetně korelací výnosu mezi jednotlivými aktivy.   

4.1 Zakomponovaní exogenního rizika do modelu VaR 

Jak jsme si už definovali, exogenní likvidita je daná trhem, to znamená, že náklady likvidace 
závisí pouze na podmínkách tržního rozpětí, tj. rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou vyjadřuje 
bid – ask spread. Průměr nákupní a prodejní ceny je středová cena tzv. mid price. 
Předpokládáme, že ask cena je cena, která je nejnižší možná, za kterou je účastník na trhu 
ochoten dané aktivum prodat, za předem dané množství. Při dokonalém likvidním trhu, jako je 
standardizovaný trh s akciemi (napr: akcie firmy Apple) je bid a ask takměř stejný, to znamená, 
že spread je blízko nuly. Náklady na likvidaci daného instrumentu jsou nízké, téměř nulové. 
Náklady na méně likvidním trhu, jsou náklady na likvidaci s pohledu prodávajícího v hodnotě 
polovičního spreadu.  

Základní myšlenkou zakomponovaní exogenního rizika do VaR modelu je fakt, že na 
nelikvidním trhu, se výnosy z prodeje aktiv neoceňují cenou (mid), ale cena se upravuje o 
existující spread, což cenu v případě prodeje snižuje a naopak v případě nákupu zase cenu 
zvyšuje. Platí vztah: 

        
  / { }

2
i i

i i i i

ask price bid price
Spread S ask price bid price


   (4) 

Když platí vztah, že průměr bid a ask ceny je mid price, tak spread můžeme definovat jako: 

    /  i i i iS ask price bid price mid price   (5) 

Základním předpokladem zakomponovaní exogenního rizika pří výpočtu VaR, je že místo změn 
středových cen uvádíme změny nákupních nebo prodejních cen (bid, ask) pozorovaných 
historicky. Tyto přírůstky lze použít při metodě historických simulací, nebo pomocí nich 
odhadnout parametry pravděpodobnostního rozdělení.  

Dle Bangia a kol (1999) je jednou z možností u této metody je uvažovat tržní rozpětí jako 
samostatnou náhodnou veličinu, která ovlivňuje tržní hodnotu portfolia a zkoumat tak 
požadovaný kvantil hodnoty portfolia i se zohledněním měnícího se tržního rozpětí. 

Při kalkulaci hodnoty v riziku (VaR) v případě exogenní likvidity budeme nejdřív uvažovat 
nejhorší denní výnos, který se uvádí jako logaritmus (mid) ceny aktiva v čase t a v čase t-1, 
který je v modelu VaR definovaný jako rizikový faktor, u kterého předpokládáme normální 



478 

rozdělení s očekávanou střední hodnotou výnosů E (rt) a rozptylem 2
t . 

   2

1

~ ( , )t
t t t

t

P
r ln N E r

P




 
  

 
 (6) 

Kde Pit je cena i-tého aktiva v čase t, Pit-1 je cena i-tého aktiva v čase t-1, ln je přirozený 
logaritmus, rt je logaritmus denních změn ceny aktív. 

Hodnota v riziku (VaRi) i-tého aktiva, při určitém stupni pravděpodobnostního rozdělení 
(předpokládejme 99 % kvantil rozdělení, co koresponduje s kvantilem normovaného normálního 
rozdělení 2,33, a když očekávaná hodnota denních výnosu E(rt) je nula), tak nejhorší možné 
riziko, což je maximální možná ztráta z daného aktíva, je dané vztahem: 

 E (rt )  2,33 (1 )mt
itVaRi P e    (7) 

Kde	 E (rt )  2,33 t
itP e  definuje nejhorší možnou cenu aktiva i v čase t. σmt představuje směrodatnou 

odchylku logaritmických přírůstků tržního faktoru (v našem případě (mid)ceny aktiva). P 
chápeme jako počáteční hodnotu aktiva. 

Následně k maximální možné ztrátě  na ceně aktíva, musíme připočíst i maximální možný 
pohyb tržního rozpětí, což definujeme jako transakční náklady na likvidaci. Z předchozích úvah 
platí, když mid cena je mezi bid a ask cenou, tak náklady na likvidaci expozice jsou dané 
vztahem. 

   ( ) / 2it iNáklady nalikvidaci P S  (8) 

Kde Pit je hodnota i-tého aktiva v čase t, když uvažujeme celé portfolio. Pro zjednodušení 
uvažujeme jenom jeden druh aktiva. Sit vyjadřuje hodnotu spreadu i-tého aktiva, které se v čase 
nemění. Následujícím krokem autora (Bangia a kol. 1999) je zakomponovaní nejhoršího 
možného pohybu spreadu. Když uvažujeme S jako průměrnou hodnotu tržního rozpětí, Pt jako 
mid cenu, σs jako jeho volatilitu a α je definovaná jako poměr mezi 99 % kvantilem a 
směrodatnou odchylkou (u normálního rozdělení je tato konstanta rovna 2,33), tak pro náklady 
na likvidaci, případného exogenního rizika likvidace platí: 

      (  ) / 2t sNáklady vyplyvajíci z exogenníhorizikalikvidace P S    (9) 

V tomto případě, předpokládáme normální pravděpodobností rozdělení změn tržního rozpětí, 
což není v souladu s empirickými daty. Výnosy finančního instrumentu se liší a jejich 
distribuční rozdělení má těžký chvosty a jedná se spíše o studentovo rozdělení nebo jiné např. 
bimodální (nižší rozpětí jsou typická pro likvidnější trhy), (Petr Strnad 2009). Problémem je, že 
jak volatilita cenových změn, tak volatilita změn tržního rozpětí se v čase mění.  V praxi se 
tomu říká, tzv. volatility clustering. Existují období s vysokou a nízkou volatilitou. Období krize 
na finančních trzích jsou charakteristická vyšší volatilitou než v období klidném. Pomocí 
exponenciálně vážených průměrů (EWMA6) minulých výnosů je možné tenhle efekt z časti 
zakomponovat do modelu, jako to je definované u standardních modelů VaR (JP Morgan 1996 
RiskMetrics). Dalším možnou variantou, jak o tento jev upravit model je použít modely 
volatility, které řeší problém měnící se volatility, jako je GARCH model (Generalized 
Autoregresive Conditional Heteroskedasticity) 7. 

Když už máme definován odhad nejhoršího pohybu ceny (mid) a nejhoršího pohybu spreadu, 

                                                 
6 Exponentially Weighted Moving Averages  - v tomto případe, se přidává váha datům dle jejich minulosti, čím 
starší data, tak se exponenciálně snižuje jejich váha. 
7  GARCH modely začali být populární při oceňovaní aktív (speciálně u opcí), GARCH modely jsou používány k 
předpovídání volatility finančních náhodných proměnných. 



479 

můžeme definovat tzv. maximální hodnotu v riziku upravenou o exogenní riziko likvidity, která 
vyjadřuje nejhorší možnou cenu transakce na druhý den: 

 2,33´  (  ) / 2mt
it it sP P e P S     (10) 

Následně celkový dopad na hodnotu VaR upravený o likvidní riziko by byl definován vztahem: 

  2,331 (  ) / 2mt
it it sLAdjVaRi P e P S      (11) 

Výpočet hodnoty VaR předpokládá nejhorší hodnotu spreadu, při určitém stupni 
pravděpodobnosti (v našem případě 99 %). 

Obr. 2: Zakomponovaní likvidního rizika a tržního rizika do VAR (za předpokladu 
normálního rozdělení) 

 
Zdroj: Modeling Liquidity Risk, With Implications for Traditional Market Risk Measurement and Management, 

Anil Bangia, Til Schuermann, Francis X Diebold,John D. Stroughair, Oliver, Wyman & Company, December 21, 
1998 

Když budeme zároveň uvažovat likvidní riziko a tržní riziko při výpočtu VaR, tak hodnota VaR 
bude vyšší, než u VaR, které uvažuje pouze tržní riziko (viz graf. 2). Pro zjednodušení 
předpokládáme, že likvidní riziko a tržní riziko je pozitivně korelované, to znamená, že v 
případě extremních událostí, při zvýšení tržního rizika se zvýší i likvidní riziko a naopak. Toto 
zjednodušení však neplatí v tomto případě, neboť korelace mezi pohybem mid ceny a pohybem 
spreadu není lineární.   

Mezi hlavními nedostatky modelu autor uvádí normální rozdělení přírůstků výnosu aktíva a 
přírůstku spreadu. Zde vzniká úvaha, že hodnota α  by mněla být ohodnocena empiricky na 
základě historických dat. Empiricky hodnota α se pohybuje okolo 2 až 4,5, co záleží na typu 
finančního instrumentu a trhu.  Procedura odhadu α je založena na myšlence nejhoršího 
možného relativního spreadu, za určitého pravděpodobnostního rozdělení a průměru relativního 
spreadu. Hodnotu relativního spreadu, je možné určit na základě historických dat, zatímco α  je 
neznáma a možný způsob, jak daný parametr určit je regrese známých nejhorších relativních 
spreadů, které jsou určené pomocí historické simulace. Potom daný parametr α může být 
zakomponován při výpočtu exogenního rizika likvidity, Bangia a kol (1999).  V tomto modelu 
autor ignoruje endogenní likviditu, což v praxi je důležitý faktor, který ovlivňuje náklady 
likvidace a tím i hodnotu LAdjVaR (Liquidity Adjusted Value at Risk – Hodnota v riziku 
upravená o likvidní riziko). Také předpoklad dokonalé korelace mezi likvidním a tržním rizikem 
může vést k podhodnocení LAdjVaR (Obr. 2). 

4.2 Zakomponovaní exogenního rizika do modelu VaR v případě nenormálního rozdělení 

Další modifikace zakomponovaní exogenního rizika do modelu VaR, je úprava modelu s 
distribučním rozdělením rozšířeného o existenci těžkých chvostů. Pro mnoho instrumentů, 
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speciálně v rozvojových zemích je známé, že cenové změny nemají normální rozdělení, tzv. 
obsahují těžké chvosty. Formálně se nazývají i leptokurtické8. Platí, když se jedná o normální 
rozdělení, tak θ=1. Hodnota θ se zvyšuje v případě odklonu rozdělení od normálního. To 
znamená, že pravděpodobnost extrémních hodnot je vyšší než u normálního rozdělení. Obecně 
používaná statistická hodnota, která charakterizuje těžké chvosty, je šikmost9. 

 E (rt )  2,33 (1 )mt
itVaRi P e    (12) 

Je známý empirický vztah mezi parametrem θ a šikmostí κ v případě t- rozdělení, a to: 

 1.0.  ln( )
3

    (13) 

Kde ϕ je konstanta, která závisí na pravděpodobností existence těžkých chvostů ( např. 1%, 2,5 
% apod.) a která je odhadnuta pomocí regresní analýzy z rovnice (x) pomocí historické 
simulace, který neuvažuje normální rozdělení. Z rovnice (x+1) platí, že když šikmost je rovna 3, 
tak parametr θ je rovny 1. Z uvedených vztahů vyplývá, že čím pravděpodobnější výskyt 
extrémních hodnot cenových změn na trhu, jako je u nelikvidních trzích (například FX kurzy 
rozvíjejících se zemí, konkrétně změny Brazilského Realu mají šikmost okolo 1810), tak je 
důležité zakomponovat faktor distribučního rozdělení θ do výpočtu VaR upraveného o likvidní 
riziko. Existuje mnoho dalších přístupů a studií11 jako zakomponovat likvidní riziko do modelu 
VaR. 

4.3 Zakomponovaní exogenního rizika do modelu VaR v případě vícedenního horizontu 
likvidace (vícedenní VaR)  

Vzorec (10) uvažuje o průměrném spreadu a jeho volatilitě, ale neuvažuje o možné variabilitě 
spreadu přes likvidační období. Další přístup se snaží kvantifikovat náklady na likvidaci během 
doby likvidace, která je delší než jeden den. Počet dní závisí na zobchodovaném množství za 
den, což závisí na velikosti expozice a akceptovatelné hranici objemu obchodu, do které se 
významně neovlivní cena aktiva, takzvaně nepředpokládáme endogenní riziko likvidity. Z 
následujícího modelu autora (Mazin A. M Al Janabi, 2009) vyplývá, že maximální denní ztráta z 
pozice aktiva i je daná rozptylem nelikvidního aktiva i v čase t. Dále platí vztah, že celková 
vícedenní hodnota v riziku (vícedenní VaR) je daná součtem dílčích ztrát za jednotlivé 
obchodné dni. Tento model předpokládá, že obchodník může prodávat menší části aktiva z 
celkové hodnoty aktiva nebo portfolia. V případě, že rozptyl středové ceny se po dobu likvidace 
nemění a je roven rozptylu aktiva v prvém dni a když ztráty lineárně klesají každým obchodným 
dnem, tak rozptyl nelikvidního aktiva po dobu likvidace je určen vztahem: 

 
2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1

t t 1 t 2 3 2 1
        

t t t t t tadj      
                                           

 (14) 

            2 2 2 2 2 22 2
1 2
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tadj                 
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2t 1 t 1
potom 
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  (16) 

                                                 
8 leptokurtické rozdělení, jsou rozdělení špičatější okolo středu, přičemž na koncích je jejich hustota vetší a v 
ramenech menší „užší pás tučný konce“(fat tails)“, 
9 Negativně šikmé rozdělení  - mnoho malých pozitivních odchylek od střední hodnoty kompenzováno malým 
množstvím velkých negativních odchylek 5, 5, 5, 1, 4    μ=4, 3=(5-4)3+ (5-4)3+ (5-4)3+ (4-4)3+ (1-4)3 
=1+1+1+0+(-27)=-24 
10 Zdroj: Reuters 
11 Mazin A. M Al Janabi (2009) 
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Kde t je počet obchodních dní potřebných na celkovou likvidaci aktiva i, 2  adj je rozptyl 

nelikvidního aktiva i, σadj  je rizikový faktor likvidity, tzv. směrodatná odchylka nelikvidního 
aktiva i. Tento přístup předpokládá lineární zavírání pozic, až pokud se neuzavře celková 
pozice. Ze vzorce (14) vyplývá, že celkové riziko likvidace je lineárně snižuje se snižujícím se 
počtem obchodných dní, které jsou závislá na akceptovatelné hranici objemu zobchodované 
pozice, což znamená, že riziko je tomto případe faktorem času. Platí, že se zvyšujícím se počtem 
t se zvyšuje riziko. Oproti původnímu vzorci (10) neuvažujeme metodu výpočtu EWMA, ale 
hodnotu relativního VaR dle vzorce (2) a hodnota σ je vyjádřená jako σadjt. j rizikový faktor 
likvidity, závislý na počtu dní likvidace t. 

Dále do původního vzorce (10) zakomponujeme náklady na likvidaci vyplývající ze spreadu v 
případě vícedenní likvidace. Nech hi je počet dní likvidace aktiva i a uvažujme, že počet dní 
likvidace má také vliv na pohyb volatility bid – ask spreadu. Nechť 2

Si je denní rozptyl bid – ask 

spreadu aktiva i. Platí, když se mění spread, mění se i náklady na likvidaci po dobu likvidace. 
Potom můžeme předpokládat, že celkové náklady se rovnají součtu dílčích nákladům za 
jednotlivé dny. Když předpokládáme, že ztráty a výnosy s měnícího se spreadu jsou nezávislé na 
době likvidace a jsou nekorelované, tak rozptyl ztrát kvůli měnícímu se bid-ask spreadu je daný 
vztahem: 

  
i

1 2 3

h
2 2 2 2 2 2

n 1

         
h nSi Si Si Si Si Si     



        (17) 

V modelu si zjednodušíme předpoklad jako ve vzorci (14), a to tak, že obchodník likviduje 
pozice lineárně, až dokud není úplně zlikvidovaná a rozptyl po dobu likvidace je dán rozptylem 
prvního dne likvidace, tak platí vztah při horizontu hi dní: 

 2 2 2 2 2i

i i i i

h1 2 3
        

h h h hSi Si Si Si Si    
        

                     
 (18) 

Ze vztahu (18) vyplývá, že se zkracující se dobou likvidace, se snižuje váha možné ztráty a tak 
celkové náklady jsou nižší než náklady bez téhle úvahy. To znamená, že předpokládáme, že 
obchod nenastane až poslední den likvidace. 

Matematicky můžeme vyjádřit vztah (18) následovně: 
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     (19) 

Dále ze vztahu (19) vyplývá, že odmocnina rozptylu definuje volatilitu, tzv. směrodatnou 
odchylku a platí: 

 
1

1
*

2
i

Si Si

h  
  (20) 

Doplněním rovnice (20) a (16) do rovnice (10)12  dostaneme celkovou hodnotu vícedenního 
VaR upraveného o exogenní riziko likvidity v důsledku klesající hodnoty expozice po dobu 
likvidačního období hi. Předpokládáme, že t = hi, potom platí. 

      
11

2t 1 t 1 1
  (  * ) / 2

6t 2
i

it si

h
LAdjVaRi VaRi P S 

   
    (21) 

Rovnice (21) udává tzv. percentil rizikového faktoru cenové změny a dynamického rozpětí 

                                                 
12 za předpokladu relativního VaR dle vzorce (2) v druhé kapitole 
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(spreadu). Rizikový faktor dynamického rozpětí je funkci počtu dní likvidace a reflektuje 
stochastické chování bid- ask rozpětí, které je závislé na době likvidace. V tomto případe je 
faktor času důležitý. V praxi je sice předpoklad lineární likvidace a měnícího se tržního rozpětí 
dost silný, ale je blíž reálnému ohodnocení rizika jako klasický VaR, který předpokládá, že 
celková pozice bude zobchodovaná až poslední den likvidace, jak určuje klasický přístup u 
vícedenního VaR13. Je jistě zajímavé analyzovat další přístupy ve kvantifikace hodnoty v riziku 
(VaR) s ohledem na riziko likvidity, především v podmínkách nelikvidních období a trhů a 
především když instituce má v portfoliu nelikvidní aktiva. 

5 Závěr 

Riziko tržní likvidity hraje klíčovou roli v pochopení a kvantifikaci rizika spojeného s 
obchodováním a jeho zanedbaní může vést k podkapitalizovaní finančních institucí. To platí, 
když portfolia obsahují méně likvidních finančních instrumentů a instrumenty z rozvojových 
zemí.  

Přesto, že není definována standardní technika jak oceňovat riziko tržní likvidity, existuje vícero 
modelů VaR upravených o likvidní riziko a za poslední dekádu se tento upravený model stal 
populárním nástrojem na stanovení tržního a likvidního rizika v modelu VaR napříč finančními 
institucemi. Základní myšlenkou klasického modelu VaR je započítaní nákladů na likvidaci 
obchodovaného instrumentu nebo portfolia za podmínek nepříznivých pohybů tržních sazeb a 
jejich cen na trhu. Pomocí distribučního rozdělení změn tržních faktorů kvantifikuje jedním 
číslem maximální možnou ztrátu z expozice za určitý časový horizont s určitým stupněm 
pravděpodobnosti. Problémem klasického modelu je, že neuděluje riziko tržní likvidy od tržního 
rizika. Klasický model nezachycuje riziko tržní likvidity, což je základní součástí tržního rizika 
a přitom obě mezi sebou souvisí. Mimo to se v modelu používají středové ceny (mid ceny), 
nebo poslední známe tržní ceny a ignoruje se fakt, že likvidace nenastává při průměrné bid- ask 
ceně, ale ceně snížené o půlku  bid- ask spreadu, který se může dokonce měnit během doby 
likvidace, když je doba likvidace větší než jeden den. Existuje vícero způsobů kvantifikace, jak 
hodnoty v riziku (VaR), tak i zohlednění likvidního rizika, které může způsobovat, jak 
endogenní likvidita, tak exogenní likvidita daná podmínkami na trhu. 

 V článku byl analyzován parametrický způsob výpočtu hodnoty v riziku a zakomponovaní 
rizika likvidity, jako nákladů na likvidaci konkrétního jednoduchého aktiva, například akcie do 
modelu VaR. Také je třeba poznamenat, že kvantifikace rizika tržní likvidity je rozsáhlejší 
problematikou a tento článek nezahrnuje všechny aspekty rizika tržní likvidity. Musíme však 
poznamenat, že nejen v poslední době je vliv rizika tržní likvidity významným faktorem ve 
výpočtu a kvantifikaci rizik obecně. Cílem článku bylo poukázat na určité základní aspekty 
rizika tržní likvidity a jeho začlenění do modelu VaR. Také bylo cílem poukázat, na význam 
podhodnocovaní maximální možné ztráty z obchodovaní portfolia  v případě nelikvidních trhů 
nebo zvýšené averze účastníku v období krize kupovat nebo prodávat konkrétní aktivum. 
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Liquidity Risk at Value at Risk Model  

Summary 

The traditional approaches of calculating of Value at Risk that have been implemented assuming 
that the financial markets are perfect and hence an investor can either buy or sell any amount of 
financial instruments without causing significant price changes. However, this assumption is not 
a realist one as most of the markets, especially the emerging ones that are illiquid. In the attempt 
to create a L-VaR measure that accounts for the spread variation, we estimate the components of 
the bid-ask spread in order to calculate accurately both the endogenous and the exogenous 
liquidity risk. Under the new framework, the liquidation price of a position will not be the mid 
of the spread, but at least the bid price and therefore the calculated Value-at-Risk number will be 
more realistic.  

Key words: Liquidity Adjusted Value-at-Risk; Bid-Ask Spread; Liquidity cost; Costs; Price 
Impact. 

JEL classification: G30. 

Shrnutí 

Tradičný přístup výpočtu hodnoty v riziku byl implementován za předpokladů, že finanční trh je 
dokonale likvidní a investor může kupit nebo prodat jakékoliv množství finančních instrumentů 
bez toho, aby se cena inštrumentu významně změnila. Avšak tento předpoklad je nereálný na 
mnoho trzích, speciálně na rozvíjejících se trzích, které jsou nelikvidní. Výpočet Value at Risk 
upravený o likvidní riziko započítává změny spreadu, tzv. tržního rozpětí, kde odhadujeme 
složky bid – ask spreadu abychom přesně započítali, jak exogenní tak endogenní riziko likvidity. 
Nový koncept výpočtu VaR, uvažuje cenu včetně nákladů na likvidace, tzv. ne na pozici 
středové ceny (mid), ale přinejmenším na hodnotě bid, čím hodnota Value at Risk bude mít 
realističtější odhad.  

Klíčová slova: hodnota v riziku upravená o náklady likvidace, bid – ask spread (tržní rozpětí), 
náklady na likvidaci, cenový dopad. 
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Úspěšnost krátkodobých predikcí na akciových trzích 
v období výskytu spekulativních bublin 

Soňa Poláková* 

 

1 Úvod 

Článek si klade za cíl porovnat kvalitu krátkodobých predikcí na akciových trzích1 pomocí 
klasické technické analýzy v porovnání s modelem využívajícím umělou inteligenci. 
Analyzované období (od roku 1999 do 2009) zahrnuje tvorbu a prasknutí dvou spekulativních 
bublin včetně období charakterizovaného sníženou volatility. Krátkodobé predikce budoucího 
trendu indexu S&P 500 byly prováděny v závislosti na vývoji časových řad samotného indexu 
S&P 500, objemu obchodování indexu S&P 500 a sentiment indikátoru VIX a následně ex-post 
porovnány se skutečným vývojem indexu S&P 500.  

2 Spekulativní bubliny  

Spekulativní bubliny se objevují na finančních trzích v nepravidelných periodách. Obecně je 
možné charakterizovat spekulativní bublinu tvořící se na trhu aktiv jako odchylku aktuální ceny 
aktiva od „vnitřní“ ceny stanovené na základě objektivních faktorů charakteristických pro daný 
druh aktiva. Jsou-li tyto odchylky dlouhodobého charakteru, je možné je považovat za 
spekulativní bubliny.  

2.1 Vznik a důsledky prasknutí spekulativních bublin  

Dlouhodobá rostoucí2 odchylka aktuální ceny od ceny „vnitřní“ (která však může sama růst 
z důvodu technologického pokroku nebo racionálně z důvodu zvýšené poptávky po daném 
instrumentu) může být způsobena různými skutečnostmi, např. psychologickými faktory – 
sebenaplňujícím se očekáváním, které je následně potvrzeno prostřednictvím pozitivní zpětné 
vazby, imitací obchodních strategií v období nedostatku informací, měnově-politickými 
rozhodnutími – výší základní úrokové sazby, přístupem subjektů pohybujících se na finančním 
trhu k riziku a s tím spojený podíl spekulativních obchodů na celkovém objemu obchodů a 
v neposlední řadě přísností regulace v oblasti derivátových obchodů, zejména otázka short-
sellingu.  

Prasknutí cenové bubliny, spojené s výrazným poklesem kurzu daného aktiva, bude mít 
v případě, že aktivum je komoditou významného rozměru, dopad do reálné ekonomiky jednak 
v důsledku ztráty důvěry i vůči ostatním aktivům (o nichž investoři jednoznačně neví, zda jsou 
správně ohodnocena a na trzích obchodována) a jednak z důvodu realizované finanční ztráty 
jednotlivců, která se promítne do reálné ekonomiky např. prostřednictvím poklesu spotřeby.  

Je možné (a žádoucí) zabránit ničivým důsledkům prasknutí spekulativních bublin? Jednou 
z možností by bylo zavedení (kromě již existujících daní z příjmů z kapitálového majetku) 
poplatku z každé provedené transakce na finančním trhu, která by částečně omezila 
„atraktivnost“ spekulativního obchodování. Zákazem short-sellingu dojde k omezení 
prohlubování propadu kurzů aktiv, stejně tak jako zákazem leverage instrumentů. Restriktivní 
měnová politika prostřednictvím zvyšování úrokových sazeb a tím zprostředkovaně 

                                                 
* Soňa Poláková, katedra bankovnictví a pojišťovnictví, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická 
v Praze. Email: <xpols06@vse.cz> 
1 Pozn.: Vzhledem k likviditě instrumentu a dostupnosti dat byl zvolen akciový index S&P 500.  
2 Pozn.: Pro potřeby článku uvažuji jen kladné odchylky - tedy rostoucí spekulativní bubliny. 
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zdražováním poskytovaných úvěrů může přispět k omezení přílišného obchodování na trzích 
spojeného s imitací chování ostatních investorů. 

3 Model 

Dlouhodobé predikce budoucího vývoje finančních časových řad v období zvýšené volatility 
těchto proměnných3 nepřinášejí kvalitní odhady. I z tohoto důvodu byly v této práci 
analyzovány časové řady z hlediska kvality krátkodobých predikcí budoucích trendů4. V modelu 
byly zvoleny dvě predikční metody – klasická technická analýza a moderní metoda technické 
analýzy – umělé neuronové sítě. Pro porovnatelnost kvality ex-post predikcí byly obě dvě 
metody aplikovány na shodné úseky časových řad. 

3.1 Data 

Pro analýzu byly využity tři časové řady – závěrečné denní hodnoty kurzu indexu S&P 500, 
denní objem obchodování indexu S&P 500 a závěrečné hodnoty indikátoru VIX (odhad 
implikované volatility opcí na index S&P 500) v období od 03/1999 do 07/20095. Každá časová 
řada byla rozdělena do tří časových úseků: 04/1999 – 01/2002 (dot.com bublina), 04/2004 – 
01/2007 (období nízké volatility časových řad bez výrazných trendů) a 10/2006 – 07/2009 
(období finanční krize). Na těchto třech časových úsecích byly na kvartální bázi vyhodnocovány 
predikce. Každá predikce vycházela z dat předešlého kalendářního měsíce a predikovala 
budoucí trend kurzu indexu S&P 500 na 4 obchodní dny (podrobněji viz níže). 

Znázornění vývoje indexu S&P 500 (závěrečné denní kurzy) spolu s hodnotami indikátoru VIX 
v průběhu celého analyzovaného období od roku 1999 do 2009 je na obr.3.1. Z grafu je patrný 
protichůdný vývoj těchto dvou proměnných, což je způsobeno charakterem indikátoru VIX (VIX 
je považován za indikátor „strachu“ investorů - jako prahová hodnota pro stanovení signálu o 
pravděpodobném budoucím poklesu kurzu indexu S&P 500 byla využita úroveň cca 25-30 
bodů).  

Obr. 1: Znázornění vývoje kurzu indexu S&P 500 a indikátoru VIX v letech 1999 až 
2009 
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Zdroj: data Reuters (vlastní úpravy) 

Objem obchodování indexu S&P 500 v analyzovaném období od roku 1999 do 2009 
v porovnání s vývojem kurzu indexu S&P 500 je znázorněn na obr.3.2. Je patrné, že s klesajícím 
                                                 
3 Pozn.: Pro zjednodušení pojmosloví je v celé práci pojmem „proměnná“ myšlena časová řada, přesněji funkce, 
která generuje její jednotlivé hodnoty v daných časových úsecích. 
4 Pozn.: Pomocí zmíněných metod je možné predikovat i přesnou hodnotu kurzu v určitém budoucím časovém 
horizontu, nicméně tyto předpovědi nejsou kvalitní. Kvalitnější predikce vznikají, pokud je predikován trend vývoje 
kurzu. Na takto generovaných signálech je rovněž možné postavit automatizovanou obchodní strategii. 
5 Pozn.: Data byla získána ze systému Reuters. 
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kurzem indexu S&P 500 dochází k výrazným nárůstům objemu obchodování, zejména v roce 
2009. Prasknutí cenové bubliny je spojeno se zvýšením objemu obchodování, avšak určit přesný 
okamžik prasknutí je velice obtížné. Z grafického vyjádření časové řady kurzu indexu S&P 500 
je patrné, že v letech 2008  2009 dochází k nadměrnému nárůstu objemu obchodování. Ve 
sledovaném období (na měsíčních datech) bylo vypozorováno, že dochází k výrazným poklesům 
kurzu indexu S&P 500 v okamžicích, kdy objem obchodování narůstá vyšším než 10% 
meziměsíčním tempem růstu.  

Obr. 2: Znázornění vývoje kurzu indexu S&P 500 a objemu obchodování indexu S&P 
500 v letech 1999 až 2009 
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Zdroj: data Reuters (vlastní úpravy) 

Pro možnost zpracování analytické části práce je nutné specifikovat předpoklady, za kterých 
bude možné model sestavit. Jedná se o základní postuláty možnosti aplikace technické analýzy – 
neefektivnost akciových trhů, existence trendů na analyzovaných časových řadách zvolených 
proměnných a existence příčinné souvislosti mezi historickými skutečnostmi a budoucími 
událostmi. Pokud budou splněny tyto předpoklady, je možné formulovat obecnou podobu pro 
tuto práci vytvořeného modelu: 

 S&P 500t = funkce (S&P 500t-1, Volumet-1, VIXt-1) (1) 
kde S&P 500t  = predikovaná časová řada kurzu indexu S&P 500 na období t, 

 S&P 500t-1 = 
úsek časové řady kurzu indexu S&P 500 v předcházejícím 
období, 

 Volumet-1 = 
úsek časové řady kurzu indexu S&P 500 v předcházejícím 
období, 

 VIXt-1 = 
úsek časové řady hodnot indikátoru VIX v předcházejícím 
období. 

Vzhledem k nutnosti rozdělení jednotlivých časových řad na úseky vstupních dat a na úseky pro 
ex-post porovnání správnosti predikcí, bylo využito specifičnosti fungování umělých 
neuronových sítí, které jako vstupní data využívají 80% úsek časové řady a jako výstupní data 
(predikce) vypočítají 20% délku úseku časové řady. Pro predikce trendu vývoje jednotlivých 
časových řad na následující 4 obchodní dny byla z tohoto důvodu využita data z předešlých 20 
obchodních dní s výjimkou časové řady objemu obchodování S&P 500 a indikátoru VIX, pro 
něž byla vzata v úvahu vyšší relevantnost časově nejmladších dat. 

3.2 Model pro predikce pomocí klasické technické analýzy 

Predikce pro jednotlivá období výskytu spekulativních bublin (04/1999 – 01/2002 a 10/2006 – 
07/2009) i období bez výrazného krátkodobého trendu (04/2004 – 01/2007) probíhala na 
základě vyhodnocení signálů generovaných se čtvrtletní frekvencí jednotlivými proměnnými 
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modelu. Těmito proměnnými byly: trend objemu obchodování indexu S&P 500 v předešlém 
období, objem obchodování indexu S&P 500 v porovnání s šestiměsíčním klouzavým 
průměrem, trend vývoje kurzu indexu S&P 500 v předešlém období, trend vývoje indikátoru 
VIX v předešlém období a hodnota indikátoru VIX v předešlém období. Z těchto vstupních 
hodnot (s denní frekvencí po dobu jednoho kalendářního měsíce) byla vytvořena predikce 
budoucího trendu kurzu indexu S&P 500 na následující 4 obchodní dny a ta ex-post porovnána 
se skutečným vývojem kurzu indexu S&P 500. 

Každému ze vstupních proměnných modelu byla přiřazena váha důležitosti pro tvorbu predikce 
v tomto pořadí: trend objemu obchodování indexu S&P 500 v předešlém období, objem 
obchodování indexu S&P 500 v porovnání s šestiměsíčním klouzavým průměrem, trend vývoje 
kurzu indexu S&P 500 v předešlém období, hodnota indikátoru VIX a trend vývoje indikátoru 
VIX v předešlém období. 

Algoritmus pro vyhodnocování signálu generovaným jednotlivými vstupními proměnnými 
(časovými řadami) modelu: 

Jestliže Volumet-1 > 6MA(Volumet-1) a zároveň trend Volumet-1je rostoucí6  S&P 500t = trend 
S&P 500t-1 v závislosti na vývoji indikátoru VIX: 

Pokud VIX t-1 hodnota  > 257 a roste, potom trend S&P 500t klesne,  

Pokud VIX t-1 hodnota < 25 a klesá, potom trend S&P 500t = trend S&P 500t-1, kde 

Volumet-1  je objem obchodování indexu  S&P 500 v předešlém období, 

6MA(Volumet-1) je šestiměsíční klouzavý průměr z denních hodnot objemu obchodování indexu 
S&P 500. 

V případě, že nebylo možné jednoznačně dle tohoto algoritmu rozhodnout, byl generovaný 
signál „nedostatek relevantních údajů pro rozhodování“ ex-post vyhodnocen jako nesprávný. 

3.3 Model pro predikce pomocí umělých neuronových sítí 

Pro výpočet krátkodobých predikcí budoucího vývoje trendu kurzu akciového indexu S&P 500 
byly využity umělé neuronové sítě (ANN). Jedná se o matematicko statistický nástroj, který 
simuluje myšlení lidského mozku, avšak s výjimkou specifického „zatížení“ schopnosti 
soustředit se v konkrétním okamžiku pouze na řešení jednoho problému. ANN využívají svoji 
specifickou architekturu (vícevrstvou či radiální), která umožňuje rozdělení řešeného problému 
na jednotlivé části a provádění paralelního výpočtu několika dílčích problémů najednou. Tím se 
výrazně odlišuje od lineárního způsobu řešení problémů lidským mozkem a umožňuje řešení 
složitých problémů skládajících se z velkého množství vstupních dat v reálném čase. ANN8 je 
schopna hledat velice specifické vazby mezi jednotlivými vstupními parametry, které není 
možné jednoznačně popsat matematickými funkcemi, a na nich zakládat své predikce9. 

Vstupními proměnnými byly výše specifikované tři časové řady kurzu indexu S&P 500, objemu 
obchodování S&P 500 a indikátoru VIX v obdobích výskytu spekulativních bublin (04/1999 – 
01/2002 a 10/2006 – 07/2009) i období bez výrazného trendu (04/2004 – 01/2007). Predikce 
krátkodobého budoucího trendu vývoje S&P 500 v závislosti na vstupních proměnných byla 
počítána pomocí dvou druhů neuronových sítí (MLP – vícevrstvá dopředná neuronová síť a 
RBF – radiální neuronová síť s různými počty neuronů), které mají odlišné způsoby předávání 

                                                 
6 Pozn.: Narůstající objem obchodování signalizuje „zájem“ o dění na trhu jak v pozitivním tak negativním směru. 
7 Pozn.: Indikátor VIX je označován jako „indikátor strachu“.  Pokud se jeho hodnoty přibližují úrovni 25 – 30 bodů 
(výrazný nárůst obchodování put opcí na index S&P 500), je pravděpodobné, že v důsledku výrazné spekulace na 
pokles dojde vlivem této skutečnosti k výraznému poklesu kurzu indexu S&P 500.  
8 Pozn.: ANN mohou být využívány nejenom pro predikce, ale také pro klasifikační úlohy.  
9 Pozn.: Pro tvorbu ANN byl využit program Statistica (Neural Networks) verze 7. 
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informací, což v důsledku ovlivňuje jejich kvalitu predikcí10.  

Každá ANN musí být nejprve „naučena“ na historický úsek časové řady a následně je schopna 
predikovat na úsek cca 20% délky (v porovnání s délkou předložené části časové řady k učení). 
Predikce probíhaly v každém ze 3 sledovaných časových obdobích na kvartální bázi 
z historických dat (denní kurzy předešlého měsíce) a následně byly vypočteny na 4 obchodní 
dny dopředu (20% časového úseku „učení“ ANN). Pro každou časovou řadu v každém ze tří 
sledovaných období (výskyt bublin či období bez výrazného trendu kurzu indexu S&P 500) bylo 
natrénováno min.720 ANN. Z každé sekvence byly vybrány pro každý kvartál sledovaného 
období 3 nejkvalitnější ANN (tj. ANN, které měly v testovacím období nejmenší chyby 
predikce). Signály těchto 3 ANN byly vyhodnoceny a jimi generovaný signál byl ex-post 
porovnán se skutečným vývojem kurzu indexu S&P 500 v daných čtyřech obchodních dnech. 

4 Vyhodnocení predikcí modelu 

S využitím metod klasické technické analýzy bylo ve třech sledovaných obdobích dosaženo 
průměrné pouze 42% úspěšnosti krátkodobých predikcí trendu indexu S&P 500 na následující 
čtyři obchodní dny. Kvalitnější predikční schopnosti bylo dosaženo v období výskytu 
spekulativních bublin než v období mezi bublinami. Toto období bylo charakterizováno 
neznatelným trendem, jehož existence je základním „předpokladem“, na kterém jsou predikce 
v technické analýze založeny. 

Umělé neuronové sítě (ANN), jakožto druhý analyzovaný nástroj pro krátkodobé predikce, 
přinesly rovněž nepříliš přesvědčivé výsledky. V období tvorby a prasknutí dot.com bubliny (viz 
Tabulka 4.1) byly krátkodobé predikce budoucího trendu vývoje kurzu indexu S&P 500, 
vycházející z informací o objemu obchodování indexu S&P 500 a hodnotách indikátoru VIX, 
úspěšné pouze z 58,3%. V porovnání s klasickou technickou analýzou došlo ke zlepšení 
predikcí, ale toto zlepšení nebylo příliš výrazné. V období bez znatelného trendu (viz Tabulka 
4.2) byly ANN úspěšné a rovněž překonaly výsledky dosažené klasickou technickou analýzou, 
která neměla dostatek úseků se znatelným trendem, kterého by mohla využít. V posledním 
sledovaném časovém úseku spekulativní bubliny, v období finanční krize (viz Tabulka 4.3), 
bylo dosaženo nejslabšího výsledku. Úspěšnost predikce byla shodná s metodami klasické 
technické analýzy a pohybovala se pouze na úrovni 42%. 

Tab. 1:  Signály generované jednotlivými ANN v letech 1999 až 2002 

 
Zdroj: data Statistica 7 (vlastní úpravy) 

                                                 
10 Pozn.: Více viz Mařík a kol. (1993). 
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Tab. 2:  Signály generované jednotlivými ANN v letech 2004 až 2007 

 
Zdroj: data Statistica 7 (vlastní úpravy) 

Tab. 3:  Signály generované jednotlivými ANN v letech 2006 až 2009 

 
Zdroj: data Statistica 7 (vlastní úpravy) 

5 Závěr 

Predikce spekulativních bublin pomocí neuronových sítí je časově náročná zejména na přípravu 
dat, nicméně, ač vychází ze stejných vstupních informací (časových řad kurzů indexu S&P 500, 
objemu obchodování S&P 500 a hodnot indikátoru VIX) jako metody klasické technické 
analýzy, přináší přesnější předpovědi. Zejména využití radiálních ANN (RBF) se na finančních 
časových řadách osvědčilo. 

ANN však v období výskytu spekulačních bublin nezaznamenaly výrazné výsledky v kvalitách 
krátkodobých predikcí budoucího trendu kurzu indexu S&P 500. Pravděpodobnou příčinou 
tohoto neúspěchu je obtížnost vyrovnání se s psychologickými faktory, které finanční trhy 
ovlivňují. Z tohoto důvodu byla do predikcí zahrnuta i proměnná VIX, která měla pomoci 
částečně zohlednit očekávání na trhu. Stále však existují „psychologické proměnné“ ovlivňující 
vývoj trhu, které je velice obtížné, ne – li nemožné, zachytit do podoby, kterou by bylo možné 
např.prostřednictvím umělých neuronových sítí analyzovat, z důvodu jejich ojedinělého výskytu 
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(např.externí negativní událost) nebo nemožnosti matematické formalizace (např.kurzotvorné 
zprávy z médií). 

V této práci byly analyzovány dvě spekulativní bubliny – „dot.com“ na přelomu tisíciletí a 
bublina spojená s finanční krizí v roce 2007. Úspěšnost krátkodobých predikcí pomocí ANN 
byla v období dot.com bubliny na úrovni 58%, v období finanční krize na úrovni pouze 42%. 
Třetím sledovaným obdobím bylo období mezi výše zmíněnými bublinami. Úspěšnost 
krátkodobých predikcí se zvýšila na 75% a výrazně překonala predikce pomocí klasické 
technické analýzy, která v období bez výrazného trendu není schopna vytvářet predikce. 

Z provedené empirické studie je patrná vhodnost využití umělých neuronových sítí převážně v 
okamžicích výskytu nízké volatility. Tuto studii by bylo možné rozšířit o využití neuronových 
sítí nejenom pro predikční, ale i pro klasifikační úlohy (např. prostřednictvím zahrnutí více 
vstupních proměnných do modelu a podrobnějším vyhodnocováním vzájemně podmíněných 
generovaných signálů).   
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Effectiveness of Short Term Prediction on Stock Markets Facing 
Speculative Bubbles 

Summary 

Comparation of short-term predictive quality of classic and modern approach to technical 
analysis (represented by artificial neural networks) is the main contribution of this empirical 
case. S&P 500 stock market index, Volume of S&P 500 and VIX sentiment indicator were the 
time series to analyse in the period from 1999 until 2009 including two speculative bubbles (the 
dot.com and the financial crisis). The most successful approach was the one using a radial neural 
network generating a correct signal of S&P 500 short-term future movement in 75% of cases 
analysed.  

Key words: Stock Market Prediction; Speculative bubbles; Artificial Neural Networks, 
Technical Analysis. 

JEL classification: G17, C45. 
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Shrnutí 

Cílem této empirické studie bylo porovnat kvalitu krátkodobých predikcí kurzu indexu S&P 500 
na základě časových řad kurzu indexu S&P 500, objemu obchodování indexu S&P 500 a 
sentiment indikátoru VIX pomocí klasické technické analýzy a umělých neuronových sítí v 
rámci časového úseku zahrnujícího tvorbu a prasknutí dvou spekulativních bublin a období 
relativní stálosti bez výrazných trendů. Krátkodobé predikce budoucího trendu kurzu indexu 
S&P 500 byly následně ex-post porovnány se skutečným vývojem indexu S&P 500. Z umělých 
neuronových sítí se v převážné míře osvědčily radiální sítě, které v období nižší volatility 
dosahovaly 75% úspěšnosti predikce.  

Klíčová slova: predikce na akciových trzích; spekulativní bubliny; umělé neuronové sítě; 
technická analýza. 
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Daňové zatížení pracovních příjmů v mezinárodním 
srovnání 

Pavla Pšurná* 

 

1 Úvod 

Tento příspěvek se zabývá daňovým zatížením práce 21 států Evropské unie, které jsou 
současně zeměmi OECD.1  V době recese a nejistého budoucího vývoje ekonomik hledají vlády 
vhodné způsoby financování deficitních rozpočtů zejména skrze daňové příjmy. Současný trend 
zvýšení podílu zdanění spotřeby je jednou z možností, jak získat finanční zdroje. V době 
ekonomické recese je však obyvatelstvo velmi citlivé na zvyšování cen statků, zboží a služeb, a 
proto jsou daně z příjmu také velmi důležitou oblastí, kde dochází ke změnám, a tím k 
zefektivňování daňového systému země. Cílem příspěvku je srovnat daňové zatížení  příjmů ze 
závislé činnosti fyzických osob mezi 21 státy Evropské unie.  

Příjmy zaměstnanců tvoří největší výnos z celkových daní z příjmu fyzických osob. Konstrukce 
daně včetně zahrnutí povinných odvodů sociálního pojistného se odráží v celkovém zatížení 
poplatníků této daně, a je tak důležitým ukazatelem nastavení daňového systému v zemi. Z 
hlediska pracovního úsilí jsou daně a dávky jedním z důležitých faktorů, které mohou 
stimulovat nebo naopak odrazovat od práce. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je jedním z 
předpokladů pro růst domácí ekonomiky. 

Vysoký podíl příspěvků na sociálním pojistném v podobě účasti na veřejném zdravotním 
pojištění, sociálním pojištění a na státní politice zaměstnanosti, které jsou zahrnuty v nákladech 
na práci, může mít negativní dopad na ekonomický růst. V případě, že náklady na práci rostou 
neúměrně k čistým příjmům, tato skutečnost pak může vést k substituci kapitálem nebo k šedé 
ekonomice, případně k netradičním formám pracovních vztahů.2   

2 Použitá data 

Data o daňových klínech a nákladech práce za roky 2009 a 2010 jsou převzata z publikace 
Taxing Wages.  OECD používá ve svých statistikách základní náklady práce (ZNP), které jsou 
dosazeny do jmenovatele k výpočtu implicitní sazby nebo daňového klínu na práci a dále jsou 
použity k rozboru situace na pracovním trhu. ZNP, jejichž absolutní hodnota je vyjádřena v 
americkém dolaru, jsou spočítané pro svobodného, bezdětného člověka pobírajícího 100 % 
průměrné mzdy. 

Metodika výpočtu daňového klínu „Tax wedge“ (dále TW) je dle definice OECD vyjádřena jako 
rozdíl mezi náklady na pracovní sílu pro zaměstnavatele a odpovídající čistý příjem náležící 
zaměstnanci vyjádřený jako % celkových nákladů.  

Publikace OECD „Taxation wages“, která je vydávána každoročně, poskytuje mezinárodně 
srovnatelné údaje o těchto klínech pro jednotlivé typy domácností při různých úrovních mezd.  
Jedná se o mikroekonomický indikátor tzv. forward-looking (dopředu hledící, neboli ex ante 

                                                 
* Pavla Pšurná, katedra veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze. Email: 
<xpsup00@vse.cz> 
1 členem OECD není v rámci členských zemí EU - Bulharsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Malta, Rumunsko  
2 KUBÁTOVÁ, K., VYBÍHAL, V A KOL.: Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu 
Evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí. Eurolex Bohemia 2004. ISBN 
80-86861-05-8 
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přístup), který je vypočítán na základě platné národní legislativy. Tento ukazatel může 
teoreticky identifikovat diskreční opatření daňové politiky, pokud jde o daň z příjmu a sociální 
příspěvky a zároveň vyloučit cyklické faktory. Nevýhodou tohoto ukazatele je, že nekalkuluje s 
aktuálním daňovým příjem, dokonce ani nebere v úvahu všechny složky, o které se upravuje 
základ daně - některé speciální daňové úlevy. V praxi to znamená, že v případě konkrétního 
politického opatření, daňový klín ukáže, jaké jsou jeho účinky na různé příjmové skupiny nebo 
ještě lépe, zda zvolený zaměstnanec s daným příjmem spadá do okruhu příjemců tohoto opatření 
či nikoli.  

Data o hrubém domácím produktu jsou převzata ze statistik Eurostatu (European Commision, 
2010). 

3 Komparativní analýza daňového zatížení v zemích EU21 

Tab. 1:  Přehled komponentů daňového klínu vyjádřené jako % z nákladů práce, 2010 

 
Náklady práce 

v USD 

 Soc. pojistné  

ZEMĚ 
celkový 

TW 
daň z 

příjmu 
Zaměstnavatel Zaměstnanec

  (1) (2) (3) (4) (5) 
Německo 61 971 49,1 15,7 17,2 16,2 
Belgie 61 810 55,4 21,6 10,8 23,0 
Rakousko 60 576 47,9 11,4 14,0 22,6 
Lucembursko 59 726 34,0 12,7 10,9 10,3 
Velká Británie 59 372 32,7 14,7 8,3 9,7 
Nizozemí 58 055 39,2 14,5 15,3 9,4 
Francie 55 252 49,3 9,9 9,6 29,7 
Švédsko 53 754 42,7 13,5 5,3 23,9 
Finsko 51 263 42,0 18,0 5,8 18,2 
Irsko 49 830 29,3 13,0 6,6 9,7 
Itálie 47 347 46,9 15,4 7,2 24,3 
Dánsko 46 235 38,6 27,9 10,7 0,0 
Španělsko 44 875 39,6 11,7 4,9 23,0 
Portugalsko 34 307 37,7 9,7 8,9 19,2 
Řecko 30 877 36,6 2,2 12,5 21,9 
Slovinsko 30 694 42,4 9,5 19,0 13,9 
Česká republika 28 876 42,2 8,6 8,2 25,4 
Estonko 24 784 40,0 12,3 2,1 25,6 
Maďarsko 24 372 46,4 11,0 13,2 22,2 
Polsko 23 014 34,3 5,9 15,5 12,9 
Slovensko 22 896 37,8 6,4 10,6 20,8 

Zdroj: Taxing Wages, 2009-2010, http://dx.doi.org/10.1787/888932380829 

Tab. 1 znázorňuje výši daně z příjmu jako procento z celkových nákladů, v Dánsku a Belgii 
přesahuje 20 %. Poměr sociálního pojistného odváděného zaměstnancem a zaměstnavatelem je 
vyrovnaný v Lucembursku, Velké Británii a Nizozemsku, v drtivé většině ostatních států je 
povinné pojistné odváděné zaměstnavatelem vyšší.  

Z Tab. 1 dále vyplývá, že ekonomicky vyspělé země (Německo, Belgie, Rakousko, 
Lucembursko a Velká Británie) mají nejvyšší roční náklady práce. Naopak nové členské země 
(Slovensko, Polsko, Maďarsko, Estonsko a Česká republika) mají mnohonásobně menší náklady 
práce. Rozdíl mezi státem s nejvyššími a nejnižšími náklady je téměř trojnásobný. Takto velký 
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rozdíl v úrovni nákladů z práce je způsoben vysokou úrovní mezd zemí západní a severní 
Evropy a nízkými mzdami zemí střední a východní Evropy. Tento závěr potvrzuje i koeficient 
korelace, který pro testované veličiny – roční náklady z práce a průměrnou roční mzdu zemí 
EU21 vychází 96 %.  

Obr. 1: Korelace mezi HDP a náklady práce v zemích EU21, v roce 2010 

 
Zdroj: OECD statistics, vlastní úprava 

Obr. 1 znázorňuje jistou závislost mezi ekonomickou úrovní zemí EU21 a náklady na práci. 
Tuto skutečnost prokázal index korelace ve výši 66 %. Při vyloučení extrému- Německo, 
vychází index korelace 92 %. Z toho lze usoudit, že čím je země ekonomicky vyspělejší, tím 
větší má náklady na práci.  

Belgie, Německo a Rakousko jsou státy s nejvyšším daňovým zatížením i s nejvyššími náklady 
na práci. Lucembursko a Velká Británie sice patří mezi země s vysokými pracovními náklady, je 
zde ale současně nejnižší daňové zatížení ze všech zkoumaných států EU21. Jednoznačné 
vysvětlení spočívá v nízkých povinných odvodech sociálního zabezpečení jak na straně 
zaměstnance, tak i zaměstnavatele.  

Slovensko, Česká republika a Maďarsko jsou země s nízkými náklady z práce, naopak celkové 
daňové zatížení je zde velmi vysoké. Příčinou jsou opět odvody sociálního pojistného, které jsou 
v těchto zemích velmi vysoké.  

Nízké náklady práce v nových členských státech po určitou dobu mohou pro podnikatelské 
subjekty vykazovat jistou výhodu, ovšem za předpokladu sbližování životní úrovně států EU, je 
nutno uvažovat budoucí růst mzdových složek a tedy i růst celkových nákladů. Při současném 
stavu by tedy většina nových členských zemí dosáhla nejvyšších daňových klínů. 

Více jak jednu třetinu celkových nákladů tvoří sociální pojistné v Rakousku, Belgii, České 
republice, Francii, Německu, Řecku a Maďarsku. V těchto státech se uplatňuje kontinentální typ 
sociální ochrany, typický vysokými odvody sociálního pojistného na jedné straně a bohatým 
dávkovým systémem na straně druhé. Dalším rysem méně vyspělých členských států mající 
tento typ sociální ochrany, jsou vysoké odvody sociálního pojistného odváděné 
zaměstnavatelem. Tyto platby přesahují více jak 20 % z celkových nákladů práce.    

Důvodem proč méně vyspělé státy používají takto vysoký stupeň sociální ochrany, který jim na 
druhou stranu způsobuje problémy ukrývající se deficitním rozpočtování, vyplývá jednak z 
tradice, která je převzata z centrálně plánovaných ekonomik, a dále z dlouhodobého kulturního 
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vlivu Rakouska a Německa, který formuje základní rysy těchto daňových systémů.3 

Tab. 2:  Změna komponentů daňového klínu v zemích EU21 v letech 2009-2010 

Země 
celkový TW 

2010 

změna 2010/2009  (v %) 

TW DPFO 
Soc. pojištění 
zaměstnanec 

Soc. pojištění 
zaměstnavatel

  (1) (2) (3) (4) (5) 
Belgie 55,4 0,02 0,13 0,02 -0,13 
Francie 49,3 0,07 0,07 0,00 0,00 
Německo 49,1 -1,84 -1,63 -0,10 -0,11 
Rakousko 47,9 0,09 0,09 0,00 0,00 
Itálie 46,9 0,03 0,03 0,00 0,00 
Maďarsko 46,4 -6,65 -4,60 0,42 -2,46 
Švédsko 42,7 -0,53 -0,52 -0,01 0,00 
Slovinsko 42,4 0,11 0,11 0,00 0,00 
Česká republika 42,2 0,15 0,15 0,00 0,00 
Finsko 42,0 -0,32 -0,52 0,67 -0,47 
Estonsko 40,0 0,84 -0,23 0,78 0,29 
Španělsko 39,6 1,36 1,36 0,00 0,00 
Nizozemsko 39,2 1,18 -0,48 1,36 0,30 
Dánsko 38,3 -1,24 -0,93 0,04 0,00 
Slovensko 37,8 0,08 0,08 0,00 0,00 
Portugalsko 37,7 0,26 0,26 0,00 0,00 
Řecko 36,6 -1,58 -1,58 0,00 0,00 
Polsko 34,3 0,12 0,12 0,00 0,00 
Lucembursko 34,0 0,18 0,20 0,00 -0,02 
Velká Británie 32,7 0,24 0,12 0,06 0,07 
Irsko 29,3 0,37 -0,22 0,59 0,00 

Zdroj: OECD, Taxing wages 2009-2010, http://dx.doi.org/10.1787/888932380810 

V roce 2010 se výše daňového klínu podstatně liší mezi státy EU21 (Tab. 2). Více než 50 % 
daňového zatížení je v Belgii, oproti tomu ve Velké Británii je daňový klín o více než 30 % 
nižší. Průměr zemí OECD je v roce 2010 34,8 %. Naprostá většina vybraných zemí Evropské 
unie je tedy nad průměrem, což svědčí o vysokém daňovém zatížení Evropy ve srovnání s 
ostatními vyspělými státy světa.  

Vysoký pokles daňového klínu mezi lety 2009 a 2010 zaznamenalo Maďarsko, v dalších pěti 
členských státech EU nastal mírný pokles. Ve většině zemí daňové zatížení mírně rostlo. 
Vysvětlení příčin těchto změn se odráží v konstrukci daňového klínu, tedy změny nominální 
výše daně z příjmu a jejich konstrukčních prvcích a změny výše sociálního pojistného 
odváděného zaměstnavatelem i zaměstnancem. Pokles daňového klínu je způsoben poklesem 
důchodové daně v Řecku a Švédsku. V Dánsku byly současně s poklesem důchodové daně 
zvýšeny i slevy, a proto je zde pokles daňového klínu vyšší. Vysoký pokles daňového zatížení z 
práce je v Maďarsku způsoben poklesem jak důchodové daně tak sociálního pojistného 
odváděného zaměstnancem. Naopak zvýšení daňového klínu je výsledkem zvýšení důchodové 
daně ve Španělsku. 

 

                                                 
3 JANOUŠKOVÁ,J: Cena práce, příspěvek na konferenci KVF, dostupné na 
http://kvf.vse.cz/storage/1239723748_sb_janouskova.pdf 
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4 Závěr 

Náklady práce jsou jedním z důležitých faktorů při sledování daňového zatížení v zemi. 
Nejvyšší náklady na práci mají staré členské státy EU21, nové členské státy vykazují tyto 
náklady několikanásobně nižší. Tento fakt souvisí s ekonomickou úrovní, přičemž platí, čím je 
stát ekonomicky vyspělejší, tím vyšší jsou náklady na práci. 

Celkové vysoké zatížení většiny zemí Evropské unie je dlouhodobým problémem, který vede k 
distorzi na trhu práce. Negativním projevem je pak ztráta efektivnosti a pružnosti na pracovním 
trhu a projevům šedé ekonomiky. Vysoké daňové zatížení je zejména způsobeno vysokými 
sociálními odvody.  

Řešení problému sociálního pojistného není však vůbec jednoduché z důvodu historického a 
sociálně-kulturního postavení země. Zejména v nových členských státech je prostor ke 
sbližování výše úrovně sociálního pojistného placeného zaměstnavatelem a pojistného platícího 
si sám zaměstnanec. V tomto ohledu lze předpokládat zvyšování podílu účasti zaměstnanců na 
sociálním systému, a naopak pro zaměstnavatele by snížení této sazby vyústilo ve snížení 
pracovních nákladů. 

Další možností je začlenění systému sociálního pojištění pod důchodovou daň. To by v praxi 
znamenalo, že pojistné by bylo součástí konstrukce daně z příjmu fyzických osob a poplatník by 
si tedy mohl uplatnit i zde daňové úlevy. 

Díky interakci daňového a dávkového systému je nutné, aby spolu se změnami v daňovém 
systému došlo k reformám důchodového, zdravotního a sociálního sytému. Daňová opatření 
výrazně stimulují konkurenceschopnost mezi státy a na úrovni jednotlivých poplatníků ovlivňují 
jejich volbu ekonomické aktivity. Proto je velmi důležité správné nastavení tohoto systému na 
úrovni jednotlivých domácích subjektů i v mezinárodním měřítku.   
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International Comparison of Employee’s Tax Burden  

Summary 

Considering the interdependence of economies, there is a competition in the tax system and 
therefore it is essential to examine the employee’s tax burden, moreover to compare that 
between the countries. Incorrect adjustment of the tax systems leads to distortions in the labour 
market and may have to negative significant impact on the rate of economic growth. High 
labour costs often lead to illegal forms of labour relations and can reduce the attractiveness of 
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business environment and thus also its competitiveness.  

Key words: Tax wedge; Labour costs; Personal income tax; Social security contributions. 

JEL classification: H21. 

Shrnutí 

Vzhledem k provázanosti ekonomik, existuje v daňových systémech konkurence, a roto je 
nezbytné sledovat břemeno, které nesou zaměstnanci a vzájemně je v jednotlivých zemích 
porovnat. Nesprávné nastavení daňového systému vede k distorzím na trhu práce a může mít 
výrazný negativní dopad na tempo ekonomického růstu. Vysoké náklady práce často vedou k 
nelegálním formám pracovních vztahů a snižují atraktivitu podnikatelského prostředí a tím i její 
konkurenceschopnost.  

Klíčová slova: daňový klín; náklady práce; osobní důchodová daň; sociální pojistné. 
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Stochastická rezonance na kapitálových trzích 
Vladislav Vacek* 

 

1 Úvod 

Stochastickou rezonancí nazýváme jev, kdy vlivem náhodného okolního šumu dochází k 
zesílení procesů určitého systému. 

Pojem byl zaveden v roce 1981 (Benzi R,- Sutera A, - Vulpiani A. [1981]) při zkoumání 
periodičnosti dob ledových na Zemi. Jejich model byl založen na principu bistabilního 
oscilátoru, tedy oscilátoru přepínajícího se mezi dvěma stabilními stavy. Jako periodický proces 
použili změnu výstřednosti zemské dráhy. Ukázalo se, že model má dobré vypovídací 
schopnosti při zavedení náhodné aperiodické veličiny - šumu, která zesílila efekt změny 
excentricity a pomohla systému přejít mezi dvěma stabilními stavy. Tento přechod by bez 
tohoto náhodného působení přitom nebyl možný. 

Postupem času se ukázalo, že zesilování signálu náhodným šumem je jevem, běžně se 
vyskytujícím v různých oblastech. (viz. Gammaitoni, L.- Hanggi, P. – Jung, P. – Marchesoni, F. 
[1998]) 

Například se ukázalo, že elektromagnetický šum o určité intenzitě dokáže zesílit přenášený 
elektromagnetický signál. Tento jev našel praktické využití při korekci chyb přenosu v 
mobilních zařízeních a sítích. 

Stejný princip využívá naše nervová soustava při zpracování zvukového vstupu v uchu. Vytváří 
šum v nervových spojích, který umožňuje zesílení slabého zvukového vjemu a naopak může 
sloužit i jako obrana proti přetížení nervové soustavy při jeho významném zesílení (viz. 
Křesťanová, L., [2007]). 

Další využití našel tento jev v biologii (viz. McDonnell, M.D.- Abbott, D. [2009]), elektronice 
(Shmittův překlápěcí obvod), fyzice (tunelové lasery, kvantové jevy) a dalších. 

O kapitálových trzích je známo, že podléhají vlivům externích kurzotvorných informací a 
působí zde i systémy multiplikace efektu těchto informací. Bylo proto nasnadě aplikovat princip 
stochastické rezonance i v této oblasti. 

Cílem tohoto příspěvku je stručně seznámit čtenáře s jednoduchým modelem rezonujícího 
kapitálového trhu založeným na Isingově modelu feromagnetizmu látek (Ising, E. [1925]), s 
jeho vlastnostmi a pokusit se o aplikaci na skutečná tržní data (index S&P 500) a komentovat 
výsledky tohoto empirického testu udávaje další směr svého výzkumu v této oblasti.  

2 Jednoduchý model kapitálového trhu  

V této kapitole ukážeme, jak souvisí jev stochastické rezonance s kapitálovými trhy pomocí 
jednoduchého modelu založeného na vzájemné interakci subjektů a jejich vzájemného 
ovlivňování. 

Použitý model vychází z Isingova modelu pro magnetizaci látek (viz. Ising, E. [1925]) a využívá 
i některé z výpočtů a početních postupů. 

Mějme velký počet subjektů na trhu. Označme jej N. Budeme dále předpokládat, že každý z 

                                                 
* Vladislav Vacek, katedra bankovnictví a pojišťovnictví, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická 
v Praze. Email: <xvacv15@vse.cz> 
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těchto subjektů může vystupovat na trhu jako prodávající, nebo kupující. Zavedeme proměnnou 
Pj, která bude odrážet postoj každého subjektu j. Tato proměnná bude nabývat hodnot +1 pro 
kupujícího a -1 v případě prodávajícího. Nyní se pokusíme určit, jak bude vypadat výsledná 
situace na trhu, kterou označíme T. Bude-li T > 0, pak bude trh v „býčí náladě“ (převaha 
kupujících). Naopak bude-li T < 0, budou převažovat prodávající a „medvědí nálada“. T = 0 
značí indiferentní trh bez výrazného trendu. Účinek T na pohyb tržního indexu příslušného trhu 
je nasnadě. V případě T > 0 převaha kupujících způsobí růst indexu a ve druhém případě jeho 
pokles. V případě indiferentnosti trhu není účinek jasný. 

Pro určení celkového účinku T nejdříve budeme řešit dílčí úlohu ovlivnění jednotlivého subjektu 
okolím. 

Zaveďme potřebné dílčí veličiny Tj značící míru ovlivnění jednotlivého subjektu okolím a Ijk 
označující míru ovlivnění subjektu j subjektem k. Ijk může být kladné, v tom případě kupující 
subjekt k motivuje ke koupi i subjekt j a stejně tak i při prodeji. U Ijk záporného je působení 
opačné. Nulová hodnota Ijk pak znamená, že subjekt k neovlivňuje subjekt j. Dále definujme dvě 
intuitivní vlastnosti Ijk: 

 kjjk II   (1) 

 0jjI  (2) 

Vlastnost (1) nám říká, že ovlivnění subjektů není obecně symetrické a ve stejné velikosti 
(rovnost může nastat, není však pravidlem). Pro příklad uvažujme například ovlivnění velké 
finanční instituce a malého soukromého investora. (2) značí, že subjekt v našem modelu 
neovlivňuje sebe sama.  

 Pro Tj lze psát: 

 nPIT
N

k
jjkj  

1

 (3) 

kde n je náhodný šum ovlivňující postoj subjektu j. Může se jednat o různé informační (média), 
živelné, politické apod. vlivy. 

Pj může nabývat hodnot -1 a +1 s pravděpodobností přechodu p (vlivem okolí), která je dána 
Boltzmanovým rozdělením tvaru: 

 
)2exp(1

1

jkT
p


  (4) 

pro přechod do +1 (tj. hodnota Pj zůstane +1 nebo se změní z -1 na +1) 

Pro přechod do -1 je pak pravděpodobnost rovna 1- p, tj. 

 
)2exp(1

1
1

jkT
p


  (5) 

V uvedených vztazích figurující proměnná k je nazývána inverzní teplotou a je funkcí tržní 
volatility. 

Zavedeme průměrnou magnetizaci ve smyslu Isingova modelu, označme ji P. V našem kontextu 
bude značit průměrný postoj subjektu na trhu. Vypočteme ji aritmetickým průměrem hodnot. 
Zde pro zjednodušení budeme předpokládat stejnou významnost každého ze subjektů. Tento na 
první pohled silný předpoklad však modelu neubírá na obecnosti, protože je možné vzít nejméně 
významný subjekt v souboru, jeho velikost použít jako základní a významnější subjekty pak 
vyjádřit pomocí vícero stejných základních jednotek. Tedy: 
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N

j
jP

N
P

1

1
 (6) 

Použijeme-li metodu průměrování pole (Krawiecki, A. – Holyst, J.A. [2003]), tj. II jk   

můžeme dospět k následující rovnici dynamiky systému (Kaisoji, T. [2000]) 

 )tanh( kIPnPP
dt

d
  (7) 

Tato rovnice má stabilní řešení 

 )tanh( kIPnP   (8) 

Celkový efekt T je pak 

 )tanh( kIPnNNPT  (9) 

K řešení rovnice (8) poznamenejme, že při n = 0 a kI <1 je P = 0, tedy na trhu je stejný počet 
prodávajících a kupujících. V případě n = 0 a kI > 1 pak existují dvě symetrická řešení P1 > 0 a 
P2 < 0. S přihlédnutím k (9) lze říct, že P1 značí převis kupujících nad prodávajícími, a tedy 
rostoucí trh, P2 značí převis prodávajících nad kupujícími, a tedy klesající trh. Závěr je tedy, že 
při určitém typu provázanosti trhu a určité volatilitě může existovat stabilně rostoucí, resp. 
klesající trh. V praxi tyto jevy známe jako cenové bubliny, resp. tržní kolapsy. 

Uvažujme pro názornost periodický šum tvaru 

 tnn sin0  (10) 

Rovnice (8) má pak tvar 

 )sintanh( 0 kIPtnP    (11) 

Provedeme numerickou simulaci. Dle P. Babince (Babinec, P. [2002]) je možné odvodit chování 
systému v okolí stacionárního stavu popsat vztahem vzniklým linearizací rovnice (7) v okolí 
rovnovážného bodu P. 

A zavedením pomocné proměnné P značící výchylku od rovnovážného stavu P0. Neboli 

 PPP  0  (12) 

Potom je 
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(13) 

Tato rovnice má asymptotické řešení tvaru 

 )sin(0   tPP  (14) 

Kde 0P  je amplituda a   je fázový posun. Proměnné mají stejnou funkci jako u běžného 

harmonického oscilátoru. Lze je explicitně vyjádřit ve tvaru 
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 )arctan(   (16) 
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kde 

 kI
P






2
01

1
1  

(17) 

Ke kvantifikaci účinků stochastické rezonance v systému se často používá ukazatele z 
elektrotechniky - poměr signálu k šumu (signal-to-noise ratio, SNR). Je definován jako podíl 
síly signálu k síle náhodného šumu. V našem případě je n deterministicky zadáno, tudíž se jeví 
jako vhodnější použít k měření náhodného šumu již zavedenou proměnnou související s 
„termodynamickou teplotou“ systému 1/k. S přihlédnutím k poznatku, že náhodný šum je přímo 
úměrný termodynamické teplotě, lze psát 

 2
2

2
00

2

1
1

)1(
1 







 PInk

k

P
SNR  

(18) 

K numerické modelaci zafixujeme parametry: 

 25,0,1,0 00  nP  (19) 

Následující grafy ukazují vývoj SNR v závislosti na veličině 
k

1
 při I = 0,25; 0,5; 0,75. 

Obr. 1: SNR při I = 0,25 

 
Zdroj: vlastní výpočet 

Obr. 2: SNR při I = 0,5 

 
Zdroj: vlastní výpočet 
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Obr. 3: SNR při I = 0,75 

 
Zdroj: vlastní výpočet 

Z grafů je patrná rezonance při šumu přibližně na úrovni I, přičemž špičatost se s rostoucím I 
snižuje. Znamená to, že čím větší je pozitivní provázanost subjektů trhu, tím menší je vliv 
volatility na tomto trhu a tím větší intenzita šumu potřebná k dosažení rezonančního efektu.  

V předešlých úvahách jsme předpokládali ω neměnné. Ukážeme, co se stane při jeho zvýšení a 
snížení. Viz následující grafy. 

Obr. 4: SNR při I = 0,5, ω = 0,75 

 
Zdroj: vlastní výpočet 

Obr. 5: SNR při I = 0,5, ω = 0,1 

 
Zdroj: vlastní výpočet 
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Jak je patrné z grafů zvýšení frekvence periodického šumu n způsobuje snížení hodnoty šumu, 
při které dochází k rezonanci. Rovněž tlumí rezonanční efekt, snižuje tedy špičatost. Snížení 
frekvence naopak zvyšuje rezonanční efekt v okolí šumu na úrovni přibližně I. Frekvenci 
veličiny n si lze představit, jako např. četnost kurzotvorných informací. Velká četnost nových 
informací dostupných subjektů tak dle modelu způsobuje snížení rezonančního výkyvu a jeho 
posun do nižších úrovní šumu / volatility. 

Praktické využití isingovských modelů může spočívat v predikci chování trhu a mohou sloužit 
jako pomocné indikátory pro automatické obchodní systémy. 

Je potřeba lokalizovat periodický / cyklický externí signál působící na trhy. Potom lze 
analyzovat úroveň tržní volatility a reakci trhu na ni. Pro velký počet je však lokalizace a 
kvantifikace externích vlivů velmi obtížná. Na rozdíl od námi zavedeného modelu, v realitě není 
možné použít techniku průměrování vlivů Ij. Většinou je pak možné posuzovat externí signály 
pouze pomocí reakcí trhu samotného nebo některých s trhem spojených celků (např. 
termínových a derivátových trhů). 

Příklady takového nepřímého postupu si uvedeme v následující kapitole. 

3 Empirický test S&P 500 

Na základě předchozí úvahy se pokusme zhodnotit možnost využití dvou tržních indikátorů jako 
míry volatility při konstrukci SNR pro známý tržní index S&P 500. 

Externí signál, jeho charakteristiky a vazby na trhu předpokládáme jako neznámé a konstantní 
(koresponduje se zafixováním parametrů u předchozí numerické modelace). 

Představíme si použité míry volatility. 

 VIX – udává implikovanou 30 denní volatilitu futures na S&P 500, podrobněji o metodice 
viz. (Whaley, R.E. [2009]) 

 objem obchodů (V) – absolutní hodnota relativního přírůstku, dle některých zdrojů 
(Krawiecki, A. – Holyst, J.A. [2003]) tvoří až 50 % obchodů tzv. spekulativní intraday 
obchody, takto obchodující spekulanti velmi rychle reagují na externí podněty 

Není zvažována klasická volatilita (např. měřená směrodatnou odchylkou), poněvadž se jedná 
pouze o ex-post hodnotící kritérium, k jehož výpočtu je třeba časové řady o určité délce. 
Potřebujeme však okamžitou nebo ex-ante volatilitu, kvůli analogii modelu s termodynamikou, 
kde pro magnetizaci látek kalkulujeme s okamžitou teplotou. 

Zkonstruujeme nyní ukazatel SNR pro oba indikátory 
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Následující grafy ukazují časový vývoj daných SNR. Použitý časový úsek 5.1.2004 – 27.2.2012. 
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Obr. 6: SNR - VIX  

 
Zdroj: Yahoo Finance, vlastní výpočet 

Obr. 7: SNR – objem obchodu 

 
Zdroj: Yahoo Finance, vlastní výpočet 

Graf 6 obsahuje výrazné uskupení mezi lety 2005 – 2007. Hodnoty v Grafu 7 se až na několik 
jednotlivých výjimek nacházejí v okolí 0. K porovnání výpovědních schopností vytvoříme ještě 
grafy podobné těm v numerické modelaci – závislost SNR na míře volatility. Pro porovnání 
přidáme i graf vývoje indexu S&P 500. 

Obr. 8: SNR (VIX) 

 
Zdroj: Yahoo Finance, vlastní výpočet 
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Obr. 9: SNR (objem obchodů, 1. diference logaritmů v abs. hodnotě) 

 
Zdroj: Yahoo Finance, vlastní výpočet 

Obr. 10: Vývoj indexu S&P 500 

 
Zdroj: Yahoo Finance 

Z grafů 8 a 9 je patrné, že objem obchodu nemá dobré vypovídací schopnosti jako míra 
volatility. To není překvapivý závěr, vzhledem k tomu, že se jedná o endogenní proměnnou 
trhu. Zajímavostí však je, že největší změny cen často odpovídají nejmenším změnám v objemu 
obchodů (viz.      Graf 9). 

VIX nemá na zkoumaném úseku zřejmou vypovídací schopnost pro „každodenní použití“. 
Avšak v kontextu nedávné finanční krize je nutné věnovat náležitou pozornost úseku 2005 – 
2007. Je možné, že ukazatel SNR (VIX) má schopnost se značným předstihem předpovídat tržní 
kolapsy a cenové bubliny – stačí srovnat grafy 6 a 10. Tato hypotéza bude rovněž předmětem 
mého budoucího zkoumání. 
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4 Závěr 

Ukázali jsme na jednoduchém modelu vzájemné interakce mezi subjekty trhu, že při určité 
hodnotě volatility a externích vlivů dochází k rezonančnímu efektu. 

Praktické použití modelu je však omezeno proměnlivostí a obtížností určení externích vlivů, 
konstituce a vzájemné propojenosti tržních subjektů i kvantifikací volatility trhu pro účely 
modelu. 

Pokusili jsme se použít dvě veličiny jako míry volatility – VIX a přírůstek objemu obchodu a 
ukázat chování SNR indikátoru na datech indexu S&P 500. 

Objem obchodu nemá zřejmý vypovídací efekt. VIX vykazoval již dva roky před tržní krizí 
pozoruhodné chování, které může značit schopnost předpovídat tržní turbulence. Hypotézu je 
však potřeba dále podrobněji testovat.   
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Stochastic Resonance at Stock Markets  

Summary 

Term stochastic resonance is introduced as a natural phenomenon. Relevance for stock markets 
is shown using a simple Ising-like model of interacting agents. Basic properties of the model are 
explained using numerical modelations. Transition to the real market is attempted, with 
discussion. Possible measures of volatility are discussed.  

Key words: Stochastic resonance; Ising; Stock markets. 
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JEL classification: G10. 

Shrnutí 

Je zaveden pojem stochastické resonance a její výskyt. Souvislost s kapitálovými trhy je 
demonstrována pomocí jednoduchého isingovského modelu. Základní vlastnosti modelu jsou 
předvedeny pomocí numerické modelace. Proveden pokus o přechod k reálným trhům s diskusí. 
Jsou diskutovány varianty měření volatility trhu pro účely modelu.  

Klíčová slova: stochastická rezonance; Ising; kapitálové trhy. 
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Zátěžové testy evropských bank – červenec 2011 
Marek Veselý, Jiří Doležal* 

 

1 Úvod 

V polovině července 2011 byly zveřejněny výsledky zátěžových testů evropských bank. Testy 
provedl Evropský úřad pro bankovnictví (the European Banking Authority, dále jen „EBA“). 
Zúčastnilo se jich celkem 90 bank z 21 zemí. Testovaným obdobím byly roky 2011 a 2012. 
Ihned po zveřejnění výsledků se začaly objevovat názory, že testy byly příliš mírné a spíše než k 
zjištění skutečného stavu kapitálové přiměřenosti měly sloužit k uklidnění finančních trhů. 
Největší kritika se snesla na nezohlednění tzv. sovereign rizika, tedy rizika bankrotu některé z 
evropských zemí. Hranice, kdy je banka ještě zdravá, byla stanovena na hodnotu 5% jádrového 
kapitálu Tier 1. Na základě těchto testů EBA označila celkem 8 bank jako podkapitalizovaných, 
které nesplňují hranici 5% Tier 1. Dalších 16 bank prošlo jen velmi těsně, jádrový kapitál se 
pohyboval v intervalu mezi 5% a 6%. Zároveň je však správné zmínit, že samotné banky tyto 
testy v žádném případě neberou na lehkou váhu. Jen v období od ledna do dubna 2011 některé 
finanční domy navýšily svůj kapitál v souhrnu o 50 miliard eur, aby se vyhnuly neúspěšnému 
výsledku. Podkapitalizovaných bank by rázem bylo rovných 20. Z tohoto pohledu mají zátěžové 
testy neoddiskutovatelný přínos a banky tím jasně prokazují, že EBA je pro ně dostatečnou 
autoritou, kterou je třeba respektovat. Pravděpodobně zajímavější než samotné částky, o které 
by měly banky navýšit svůj kapitál, může být relativní srovnání na základě geografické 
příslušnosti bank, které danými testy neprošly. Tato informace pak může leccos napovědět, která 
země má zdravé bankovnictví a která naopak bude muset zachraňovat svoje banky státními 
finančními injekcemi. 

EBA mezi testované subjekty nezahrnula české peněžní ústavy. Nicméně je na místě zmínit dvě 
podstatné věci. Zátěžovými testy prošly mateřské společnosti všech třech hlavních bank v České 
republice – Société Générale coby matka Komerční banky, KBC vlastnící ČSOB a Erste Bank 
ovládající Českou spořitelnu. Jinak řečeno banky podnikající na území České republiky se testů 
EBA zúčastnily pouze nepřímo, tj. jako dceřiné společnosti svých mateřských bank. Druhým 
důležitým faktem je skutečnost, že i Česká národní banka provedla obdobné zkoumání jako 
EBA, nicméně na základě odlišných kritérií, které více zohledňovaly domácí aspekty 
bankovnictví.  

Cílem tohoto příspěvku je popsat kritéria, kterými byla hodnocena kapitálová přiměřenost. 
Předmětem zkoumání tedy budou podmínky, na základě kterých EBA nasimulovala budoucí 
ekonomický vývoj, který by se pak následně promítnul do hospodaření bank a hodnoty jejich 
kapitálu. Pozornost bude zaměřena na tyto podmínky především z pohledu, zda jsou dostatečně 
přísné například v porovnání s rokem 2009, kdy se naplno projevily důsledky finanční krize 
započaté pádem investičním bank v USA na podzim 2008. Bude provedeno srovnání 
jednotlivých bank podle geografického kritéria, tzn. které banky v jakém státě dopadly velmi 
dobře a které naopak mohou čekat v budoucnu velké problémy.  

                                                 
* Marek Veselý, katedra bankovnictví a pojišťovnictví, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická 
v Praze. Email: <xvesm30@vse.cz> 
Jiří Doležal, katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze. 
Email: <j.g.dolezal@gmail.com> 
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2 Výsledky zátěžových testů evropských bank 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, zátěžovým testům se podrobilo celkem 90 bank. Míra úspěšnosti 
byla poměrně vysoká, celkem 91% testovaných bank prošlo s pozitivním hodnocením. Reakce 
nezávislých finančních institucí, významných ekonomických periodik a ekonomických 
analytiků byla velmi podobná. Banky byly podrobeny příliš měkkým kritériím, které 
neodpovídají  možnému budoucímu vývoji evropských ekonomik. Hlavním smyslem těchto 
testů bylo uklidnit nervózní trhy a posílit důvěru v bankovnictví. Díky těmto kritickým reakcím 
však je velmi obtížně zhodnotit, zda důvěra v evropské banky opravdu vzrostla.  

Obr. 1: Prostý aritmetický průměr hodnoty kapitálu Core Tier 1 bank dle geografického 
kritéria 
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Zdroj: The European Banking Authority, http://stress-test.eba.europa.eu, vlastní výpočty 

K předchozímu grafu je dobré zmínit několik mírně kritických poznámek. Přesnější by jistě bylo 
použití váženého aritmetického průměru, kde váhou by měl být tržní podíl, resp. velikost banky, 
např. dle bilanční sumy či obdobného kritéria. Prostý průměr nezohledňuje velikost jednotlivé 
banky. Slabým místem je i skutečnost, že průměr vychází někdy pouze z několika hodnot, v 
některých případech pouze z jedné hodnoty (Maďarsko, Lucembursko, Polsko, Finsko, Malta a 
Norsko), což může vzájemné porovnání zkreslovat. Naproti tomu závěry u některých zemí 
vychází z dostatečného vzorku (25 španělských a 12 německých bank). Poslední poznámka k 
výše uvedenému grafu patří některým tzv. odlehlým hodnotám, které celkový průměr mohou 
významně ovlivnit (-0,8% u řecké AGRICULTURAL BANK OF GREECE S.A., 20,4% u irské 
IRISH LIFE AND PERMANENT nebo 23,5% v případě španělské BANCA MARCH, S.A.), ať 
už pozitivně nebo negativně. 

Hlavním číslem se stala částka 2,5 miliardy eur, která v okamžiku zveřejnění výsledků chyběla 
podkapitalizovaným bankám. Testy nezvládlo celkem 8 bank, konkrétně 5 španělských bank 
(CatalunyaCaixa, Banco Pastor, CAM, Unnim, Caja3), dvě řecké (ATE Bank, Agricultural Bank 
of Greece) a jedna rakouská (Volksbanken). Poslední jmenovaná banka anticipovala svůj 
neúspěch, takže již před zveřejněním výsledků oznámila, že svoje pobočky ve východní Evropě 
prodá ruské bance Sberbank a tím dodatečně získá 600 milionů eur. 

Kromě výše zmíněných 8 bank testy odhalily dalších 16 bank, které splnily kritéria jen velmi 
těsně, jejich kapitálová přiměřenost dle EBA byla v intervalu 5-6% hodnoty Tier 1. Následující 
graf č. 1. zohledňuje nejen banky s kapitálem pod 5% Tier 1, ale i dalších 16 bank, které prošly 
testy jen velmi těsně (Tier 1 mezi 5 a 6%). Tudíž i u těchto bank lze očekávat v budoucnu potíže 
s dosažením požadované kapitálové přiměřenosti. I v tomto případě obsadilo nepopulární první 
místo Španělsko, následované Řeckem. 
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Tab. 1:  Seznam bank s nedostatečnou úrovní kapitálu Tier 1 dle EBA 

banka země hodnota Tier 1 
CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA, TARRAGONA I 
MANRESA 

Španělsko 4,8% 

BANCO PASTOR, S.A. Španělsko 3,3% 
CAIXA D'ESTALVIS UNIO DE CAIXES DE MANLLEU, 
SABADELL I TERRASSA 

Španělsko 4,5% 

GRUPO CAJA3 Španělsko 4,0% 
CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO Španělsko 3,0% 
EFG EUROBANK ERGASIAS S.A. Řecko 4,9% 
AGRICULTURAL BANK OF GREECE S.A. (ATEbank)  Řecko -0,8% 
OESTERREICHISCHE VOLKSBANK AG Rakousko 4,5% 

Zdroj: The European Banking Authority, http://stress-test.eba.europa.eu 

Obr. 2: Přehled bank s hodnotou kapitálu do 6% Tier 1 
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Zdroj: The European Banking Authority, http://stress-test.eba.europa.eu, vlastní výpočty 

Původně mělo být prověřeno celkem 91 bank. Na poslední chvíli však souhlas nedala německá 
banka Landesbank Essen-Thüringen, označovaná zkráceně Helaba, která kritizovala EBA, že 
neustále mění podmínky zátěžových testů. Jablkem sváru se stal účetní derivát označovaný jako 
„tiché podílnictví“, který EBA odmítla uznat jako součást kapitálu. Banka Helaba tímto přišla 
přibližně o polovinu svého kapitálu a s největší pravděpodobností by testem neprošla. 

3 Kritéria zátěžových testů evropských bank 

Nejdiskutovanějším bodem zátěžových bodů byla kritéria testů. Analytikům nejvíce vadila 
mírnost těchto kritérií. Predikce parametrů se vztahovaly na roky 2011 a 2012. 

3.1 Pokles tempa růstu HDP 

EBA kalkulovala s negativním růstem reálného HDP v Eurozóně o 0,5% v roce 2011 a o 0,2% v 
roce 2012. Pro 27 zemí Evropské unie pak EBA předpokládala pokles HDP o 0,4% v roce 2011 
a nulový růst pro rok 2012. Jak ukazují následující dva grafy, po vypuknutí finanční krize na 
podzim 2008 byl propad HDP v roce 2009 mnohem dramatičtější, konkrétně o 4,3% jak v 
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Eurozóně, tak i v celé Evropské unii. 

Obr. 3: Růst HDP v Evropské unii mezi roky 2005 a 2010 
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Zdroj: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

Obr. 4: Růst HDP v Eurozóně mezi roky 2005 a 2010 
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Zdroj: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

3.2 Růst nezaměstnanosti 

EBA pro zátěžové testy předpokládala míru nezaměstnanosti pro země Eurozóny ve výši 10,3% 
pro rok 2011 a 10,8% pro 2012, pro všechny země Evropské unie pak odhadla možnou úroveň 
nezaměstnanosti 10,0% pro 2011 a 10,5% pro 2012. Při pohledu na následující graf je opět 
patrné, že v případě výraznější krize, jako tomu bylo po září 2008, nárůst nezaměstnanosti může 
být velmi prudký. V roce 2009 vzrostla nezaměstnanost o 2% body (z 7,6% na 9,6%) v 
Eurozóně a o 1,9% bodu v celé Evropské unii (z 7,1% na 9,0%). V roce 2010 pak nárůst 
nezaměstnaných dokonce stále pokračoval. 
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Obr. 5: Míra nezaměstnanosti v EU a Eurozóně v období 2005 až 2010 

 
Zdroj: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

3.3 Pokles kapitálových trhů 

Dalším, z kritérií EBA byl pokles kapitálových trhů Eurozóny o 15%. Grafy na následujících 
stranách se zaměřují na vývoj hlavních burzovních indexů pěti největších ekonomik Evropské 
unie za období posledních 5 let, přičemž kritériem velikosti ekonomiky je absolutní hodnota 
HDP v roce 2010 dle Eurostatu. Vývoj hlavních burzovních indexů se tedy zaměří na Německo 
(HDP 2 499 mil. eur v roce 2010), Francii (1 933 mil. eur), Velkou Británii (1 697 mil. eur), 
Itálii (1 549 mil. eur) a Španělsko. (1 063 mil. eur) Hlavní pozornost bude zaměřena na ztrátu 
hodnoty zmíněných indexů v kritickém období od vypuknutí finanční krize v září 2008 po 
období několika následujících měsíců, kdy lokální akciový trh dosáhl svého minima. Účelem je 
opět porovnat, nakolik je předpoklad EBA o poklesu akciových trhů o 15% v Eurozóně (resp. 
pokles o 14% v Evropské unii) realistický, nebo příliš mírný. Na následujících grafech 
představuje svislá šipka začátek září 2008 a vodorovná šipka okamžik, kdy burzovní index 
dosáhl svého minima. 

Obr. 6: Vývoj indexu DAX (Německo) v období 02/2007 – 02/2012 

 
Zdroj: www.bloomberg.com 

Počátkem září 2008 byla hodnota indexu DAF 6 518 bodů. Nejnižší úrovně dosáhl počátkem 
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března 2009, kdy index spadl na 3 666 bodů, což znamená ztrátu 44% původní hodnoty. 

Obr. 7: Vývoj indexu CAC 40 (Francie) v období 02/2007 – 02/2012 

 
Zdroj: www.bloomberg.com 

Hodnota hlavního francouzského burzovního indexu CAC 40 měl na začátku září 2008 hodnotu 
4 539 bodů. Na počátku března následujícího roku však již index dosahoval pouze 2 519 bodů. 
Ztratil tedy 45% hodnoty od počátku září 2008. 

Obr. 8: Vývoj indexu FTSE 100 (Velká Británie) v období 02/2007 – 02/2012 

 
Zdroj: www.bloomberg.com 

Burzovní index FTSE 100 dosahoval 2.9.2008 hodnoty 5 621 bodů, svého dna dosáhl 3.3.2009, 
kdy jeho hodnota se snížila na 3 512 bodů. V relativním vyjádření byl pokles indexu o 38% 
oproti své zářijové hodnotě. 

Obr. 9: Vývoj indexu IBEX 35 (Španělsko) v období 02/2007 – 02/2012 

 
Zdroj: www.bloomberg.com 
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Hodnota indexu začátkem září 2008 byla 11 694 bodů. Svoje minimum index zaznamenal 
9.3.2009, kdy jeho hodnota byla 6 817 bodů. Procentuální pokles tedy dosáhl 42%. 

Obr. 10: Vývoj indexu FTSE MIB (Itálie) v období 02/2007 – 02/2012 

 
Zdroj: www.bloomberg.com 

Italský burzovní index měl počátkem září 2008 hodnotu 29 208 bodů. Nejnižší úrovně pak 
dosáhl 6.3.2009, kdy byl na úrovni 12 895 bodů. Relativní znehodnocení v případě italské burzy 
bylo největší ze všech pěti zkoumaných akciových trhů, konkrétně 56% oproti výchozí hodnotě. 

3.4 Riziko státního bankrotu 

Velmi diskutovaným bodem se stal předpokladu, že žádná vláda v Eurozóně nebo v celé 
Evropské unii nebude muset vyhlásit státní bankrot. Ve světle stále probíhajících záchranných 
operací ve prospěch předluženého Řecka je tento předpoklad velmi odvážný. Mnoho analytiků 
právě kvůli tomu bodu považovalo zátěžové testy za nepříliš důvěryhodné. Při pohledu na 
následující graf se státní bankrot některých zemí v čele s Řeckem zdá být více než 
pravděpodobný. 

Obr. 11: Veřejný dluh 27 zemí Evropské unie v % k HDP (stav k 31.12.2010) 

 
Zdroj: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

3.5 Další předpoklady 

Mezi další předpoklady EBA zařadila např. nárůst krátkodobých úrokových sazeb na 
mezibankovním trhu o 125 bazických bodů, vyšší výnosy z vládních dlouhodobých státních 
dluhopisů v Eurozóně o 75 bazických bodů. Ceny komodit zůstávají konstantní. 
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4 Závěr 

Zátěžové testy evropských bank měly ukázat kapitálovou sílu a připravenost bankovního sektoru 
na možné krizové scénáře. Nicméně příliš měkké předpoklady testů se staly terčem kritiky 
mnoha odborných médií a analytiků. Cílem příspěvku bylo poukázat na mírné podmínky 
testování porovnáním, především v porovnání se skutečným vývojem některých 
makroekonomických veličin po vypuknutí finanční krize na podzim 2008. Autoři článku tím 
chtěli naznačit, že ekonomický vývoj, který pak nastal v následujícím roce 2009, by se mohl 
opakovat s poměrně velkou pravděpodobností. Některé pesimistické odhady pro budoucí roky 
by mohly rok 2009 ještě dokonce i překonat, když přihlédneme k stále rostoucím deficitům 
veřejných rozpočtů hlavních evropských ekonomik. Aby mohly být zátěžové testy nazvány 
skutečně „zátěžovými“, pak by měly simulovat propad trhů a ne jen pouze mírný pokles. 

Předpoklady testů byly porovnány s konkrétními makroekonomickými údaji za rok 2009, kdy se 
naplno projevil dopad finanční krize. EBA pracovala ve svých analýzách s poklesem HDP v 
Eurozóně o 0,5% v roce 2011 a o 0,2% v roce 2012. Přičemž např. v roce 2009 celá Eurozóna (i 
Evropská unie) propadla o více jak 4%. Dalším předpokladem testování byl propad akciových 
trhů o 15% v Eurozóně a o 14% v Evropské unii. Tento předpoklad byl konfrontován se 
skutečným vývojem akciových trhů pěti největších ekonomik Evropské unie od počátku září 
2008 do března 2009, kdy hlavní burzovní indexy ztratily od 38% do 56% své původní hodnoty. 
Opět se nabízí otázka, zda propad cen akcií o 15% je dostatečně tvrdý předpoklad pro zátěžové 
testy. 

Velmi diskutabilní byla také podmínka, že žádná země Eurozóny nevyhlásí státní bankrot. Při 
pohledu na graf zadlužení některých zemí je více než zřejmě, že věřitelé v některých případech 
jen těžko dostanou nazpět 100% investované částky. Budou muset přistoupit na podmínky 
umazání části svých pohledávek, což se opět negativně promítne prostřednictvím opravných 
položek do bilancí evropských bank. 

Závěrem lze tedy shrnout, že nadefinované předpoklady pro zátěžové testy byly 
několikanásobně mírnější, než jaké mohou nastat ve skutečné hospodářské recesi, jako tomu 
například bylo nedávno v roce 2009. Výsledky těchto testů je proto nutné brát s ohledem na 
jejich měkké vstupní podmínky. Pokud by se opakoval rok 2009, pak by kapitálovou 
přiměřenost s největší pravděpodobností nesplnilo více než oněch osm bank.   
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Europe’s Banking Sector Stress Tests in July 2011  

Summary 

This article describes results of European banking sector stress tests in July 2011. There are 
mentioned the main conditions of stress test – the unemployment level, the decrease of gross 
domestic product and the general decrease of stock prices on capital markets within the Euro 
area and the European Union. These assumptions are analysed in comparison with 
macroeconomic indicators of the year 2009.  

Key words: Stress tests; Conditions of stress tests; Tier 1 capital; Gross domestic product; 
Capital markets decrease. 

JEL classification: G21. 

Shrnutí 

Článek popisuje výsledky zátěžových testů evropského bankovního sektoru z července 2011. 
Jsou zmíněny hlavní předpoklady zátěžových testů – míra nezaměstnanosti, pokles hrubého 
domácího produktu a všeobecný pokles cen akcií na kapitálových trzích v Eurozóně a v 
Evropské unii. Předpoklady jsou analyzovány ve srovnání s makroekonomickými veličinami 
roku 2009.  

Klíčová slova: zátěžové testy; podmínky testů; Kapitál Tier 1; hrubý domácí produkt; pokles 
kapitálových trhů. 
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Vstup nízkonákladových bank na český trh a jejich 
produkty 

Marek Veselý, Jiří Doležal* 

 

1 Úvod 

Rok 2011 byl velmi úspěšným z pohledu nových bank, kterým se podařilo během zmíněného 
roku vstoupit na český trh. Konkrétně se jedná o Zuno bank, Equa bank a Air Bank. Tyto banky 
se snaží oslovit nespokojené klienty velkých bank. Profilují se jako alternativa k těžkopádným 
bankám, které svým klientům účtují mnohdy nesmyslné poplatky a zatěžují své klienty 
zbytečnou byrokracií.  Nové banky chtějí být vnímány jako dynamické, pružné a vstřícné ke 
svým klientům. 

Cílem tohoto příspěvku je popsat historické pozadí, ve kterém banky vznikly, hlavní produkty, 
které nové banky nabízejí, a také například zmapovat pobočkovou síť, prostřednictvím které 
chtějí tyto banky své nové klienty oslovit. Výraznou komparativní výhodou rovněž může být 
sdílené know-how s ostatními spřízněnými bankami v rámci každé finanční skupiny, proto by 
bylo chybou nezmínit i tyto souvislosti. Konkrétně se jedná o Zuno bank a Raiffeisen bank, Air 
bank ze skupiny PPF a Equa bank, která však nemá z tohoto pohledu žádného strategického 
partnera. Pozornost bude věnována nabízeným produktům, které pravděpodobně určí, jaká 
banka získá největší objem deposit a také prostřednictvím kterých úvěrových produktů hodlá 
každá banka generovat úrokové výnosy. 

Nutno podotknout, že pokus o úspěšné etablování těchto třech nových bank na český trh není 
pokusem prvním. Zajímavé bude ohlédnutí za mBank, která měla velmi podobnou strategii a 
cílila na stejný klientský segment – převážně mladé klienty, kteří chtějí chodit do banky co 
nejméně, naopak chtějí co nejvíce využívat moderních informačních technologií pro kontakt se 
svojí bankou. Výsledky jejího hospodaření mohou naznačit, jak ziskový může být tento byznys. 
Případně by vstup mBank mohl novým bankám přinést nějaké ponaučení, jakým chybám se 
vyvarovat apod. S obdobným modelem kromě mBank přišla v roce 2010 také Fio banka. 
Nicméně jak naznačí následující text, startovací pozice obou bank byly velmi odlišné, což by 
měly prokázat i dosud zveřejňované hospodářské výsledky. Oproti klientům neznámé mBank 
měla Fio banka snazší vstup na bankovní trh především díky působení sesterské Fio–burzovní 
společnosti a Fio–družstevní záložně na českém trhu. 

2 Historické pokusy o vstup nízkonákladových bank na český trh 

2.1 Vstup mBank na český trh 

v listopadu 2007. mBank patří do divize BRE Bank SA, která je součástí skupiny 
Commerzbank. Od samého začátku se banka profilovala jako peněžní ústav orientovaný 
především na lidi, kteří rádi využívají internet a moderní technologie obecně pro kontakt se svojí 
bankou. Obchodní síť je tvořena finančními centry nacházejícími se ve větších městech a tzv. 
mKIOSKY, které lze najít ve velkých nákupních centrech. Na počátku roku 2012 banka 
disponovala sedmi finančními centry (Brno, Hradec Králové, Liberec, Ostrava, Plzeň, Praha a 

                                                 
* Marek Veselý, katedra bankovnictví a pojišťovnictví, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická 
v Praze. Email: <xvesm30@vse.cz> 
Jiří Doležal, katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze. 
Email: <j.g.dolezal@gmail.com> 
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Zlín) a dvanácti mKIOSKY (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Liberec, Mladá 
Boleslav, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha, Ústí nad Labem a Zlín). 

Z pohledu produktového portfolia mBank nabízí běžný účet (mKONTO), spořicí účet 
(mSPOŘENÍ), hypoteční úvěry (mHYPOTÉKA), hotovostní úvěr (mPŮJČKA od 10 000 Kč do 
500.000 Kč) a pro stávající klienty  mBank kreditní kartu (mKREDITKA). Portfolio finančních 
produktů mBank je samozřejmě v tuto chvíli širší oproti portfoliu služeb bank, které vstoupily 
na trh v roce 2011, jelikož strategie každé nové banky je poskytovat nejprve produkty typu 
běžný a spořicí účet, úvěrové produkty následují až v další fázi rozvoje obchodních aktivit 
banky. Srovnání poplatků u běžného účtu mKONTO s nově příchozími bankami na český trh je 
uvedeno v kapitole 3. 

Obr. 1: Vývoj konsolidovaných ztrát mBank (Česká republika) a mBank (Slovenská 
republika) v mil. polských zlotých (PLN) 

 
Zdroj: BRE Bank SA, Zpráva o konsolidovaných hospodářských výsledcích 2011, www.brebank.pl 

Bance se jednu stranu daří průběžně zvyšovat počet svých klientů: mBank (souhrnně za Českou 
a Slovenskou republiku) evidovala 478 tisíc klientů ke konci roku 2010, 504 tisíc klientů k 
30.6.2011 a 527 tisíc klientů ke konci roku 2011 (z toho bylo 386 tisíc klientů v České republice 
a 141 tisíc klientů na Slovensku). Avšak z pohledu dosahovaných hospodářských výsledků 
mBank dosud ani v jednou čtvrtletí nedosáhla zisku.  Kumulovaná ztráta od počátku jejího 
působení na českém a slovenském trhu dosáhla 298,8 mil. polských zlotý (tj. po přepočtu 
devizovým kurzem 5,789 CZK/PLN k 30.12.2011 dosáhla kumulovaná ztráta částky 1,73 mld. 
Kč). 

2.2 Vstup Fio banky na český trh 

Vstup Fio banky je datován ke květnu 2010, kdy finanční skupina Fio získala bankovní licenci. 
Fio banka se snaží rovněž profilovat jako nová dynamická banka zaměřená na mladší klientelu 
ovládající moderní informační technologie. Avšak toto je pravděpodobně jediná společná 
charakteristická vlastnost Fio banky a mBank. Fio banka totiž měla jednodušší pozici díky 
tomu, že skupina Fio podniká na českém trhu už od roku 1993. Skupina Fio byla do té doby 
známá široké veřejnosti především jako zprostředkovatel obchodů s cennými papíry. Z tohoto 
pohledu měla Fio banka nesrovnatelně jednodušší pozici při získávání nových klientů. Časová 
řada účetních zisků Fio banky není příliš dlouhá, nicméně i za tak krátké období je patrné, že 
trend hospodářských výsledků se vyvíjí naprosto odlišným směrem, než tomu je u mBank. 
Kumulovaný zisk za první čtyři zveřejněné kvartály (Q4/2010 – Q3/2011) již dosáhl částky 
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235,8 mil. Kč. 

Obr. 2: Vývoj účetního zisku Fio banky v mil. Kč 

 
Zdroj: Fio, hospodářské výsledky, www.fio.cz 

I z pohledu nabízeného portfolia produktů je Fio banka progresivním finančním ústavem. Ke 
konci února 2012 Fio banka nabízela běžný účet, přičemž kromě účtu pro fyzické osoby, je 
schopna nabídnout i variantní podnikatelský běžný účet či účet pro neziskové oraganizace. 
Dalšími nabízenými produkty jsou spořící účet a termínované vklady (opět nabízený ve dvou 
základních variantách – pro fyzické a pro právnické osoby), úvěrové produkty (kontokorentní, 
hypoteční úvěr, úvěr na obchodování s cennými papíry, speciální úvěr pro zemědělce apod.), 
platební karty spolu i např. s cestovním pojištěním, smartbanking využívající chytré telefony s 
aplikacemi pro iPhone a Android. Přehled poplatků u běžného účtu je zmíněn v kapitole 3. 

Fio banka může těžit z celkem 62 již existujících poboček po celé České republice: Jihočeský 
kraj (4 pobočky), Jihomoravský kraj (6 poboček), Karlovarský kraj (2 pobočky), 
Královehradecký kraj (3 pobočky), Liberecký kraj (3 pobočky), Moravskoslezský kraj (7 
poboček), Olomoucký kraj (4 pobočky), Pardubický kraj (4 pobočky), Plzeňský kraj (3 
pobočky), Praha (8 poboček), Středočeský kraj (4 pobočky), Ústecký kraj (5 poboček), 
Vysočina (5 poboček) a Zlínský kraj (4 pobočky).  

Fio banka dosahuje celkově mnohem lepších hospodářských výsledků oproti mBank tedy z 
několika důvodů: 

 historie skupiny Fio sahá až do roku 1993, Fio banka je pro českého klienta více čitelná 

 již existující portfolio klientů Fio-burzovní společnosti a Fio-družstevní záložny 

 know-how a znalost českého trhu získaná díky předchozím podnikatelským aktivitám 
skupiny Fio 

 širší portfolio nabízených produktů 

 širší pobočková síť 

2.3 Vstup Zuno bank na český trh 

Zuno bank spustila ostrý provoz v červenci 2011. Zuno bank je součástí Raiffeisen Bank 
International. Vstup Zuno bank na český trh nelze považovat pouze za jednu izolovanou 
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obchodní aktivitu skupiny Raiffeisen, nýbrž je nutné ho chápat jako 2. fázi projektu, kdy se 
Zuno bank snaží přilákat klienty ze čtyř zemí střední Evropy – chronologicky nejprve na 
Slovensku, v České republice, následně pak v průběhu roku 2012 ještě v Maďarsku a v Polsku. 
Zuno bank se prezentuje výhradně jako internetová banka, jelikož síť poboček takřka neexistuje, 
banka má pouze dvě tzv. Zuno zóny (jedna na Václavském náměstí v Praze, druhá v obchodním 
centru Chodov rovněž v Praze), což se může v budoucnu ukázat jako slabina, když je vzato do 
úvahy, že čeští klienti jsou poměrně konzervativní a velká část z nich stále navštěvuje kamenné 
pobočky, i když by mnoho platebních operací mohli tito klienti zadat prostřednictvím 
internetového bankovnictví nebo pomocí telefonu.  

Naproti této slabině lze nalézt u Zuno Bank dvě základní pozitiva. Prvním pozitivem je 
skutečnost, že Zuno Bank patří do skupiny Raiffeisen, která se řadí mezi 5 nejvýznamnějších 
bank v České republice z pohledu tržního podílu a finančních výsledků. Zuno bank tedy může 
čerpat z tohoto synergického efektu, kdy se očekává těsná spolupráce mezi těmito bankami a 
sdílení know-how. Druhým pozitivem jsou zkušenosti s uvedením Zuno Bank na Slovenský trh 
v prosinci 2010, kdy se dá předpokládat, že tyto zkušenosti ze slovenského trhu využije Zuno 
bank při vstupu na velmi podobné trhy v regionu střední Evropy. Během prvních 12 měsíců 
působení slovenské Zuno bank se jí podařilo získat přes 30 000 klientů a přilákat kapitál ve výši 
230 mil. eur.  

Mezi základní nabízené produkty Zuno bank patří běžný a spořicí účet, platební karta a také 
termínovaný vklad. Od 17.2.2012 Zuno banka zveřejnila ceník i úvěrových produktů, které 
chystá v blízké době nabídnout svým klientům, avšak bohužel chybí bližší popis těchto 
úvěrových produktů. Běžný účet nabízí Zuno bank ve dvou variantách: „účet“ a „účet plus“. V 
prvním případě klient neplatí žádný fixní poplatek za vedení účtu, avšak platí za jednorázové 
platební příkazy. Podrobný přehled poplatků u produktu „účet“ je uveden v kapitole 3. V 
druhém případě („účet plus“) si klient platí fixní měsíční poplatek 68 Kč, kterému se však může 
za následujících podmínek vyhnout a mít i tento účet vedený zdarma. Stačí, když klient měsíčně 
zaplatí platební kartou zboží v hodnotě alespoň 5 000 Kč nebo když průměrný měsíční zůstatek 
na všech Zuno účtech bude minimálně 200 000 Kč.  Kromě vedení běžného účtu Zuno bank 
nabízí i spořící a termínovaný účet. Produkt „spoření“ nabízí klientům úrok 2% p.a. při denním 
připisování úroků. Produktu „spoření plus“ sice nabízí vyšší úrokovou sazbu 2,5% p.a. při 
měsíčním připisování úroků, avšak je stanovena maximální částka (2,5 mil. Kč), z jejíž výše se 
úroky vypočítávají. Vše nad hranici 2,5 mil. Kč se již nijak neúročí. Za ani jeden z obou 
produktů klient neplatí žádné poplatky za zřízení, vedení nebo zrušení účtu. Minimální vklad ani 
zůstatek není stanoven. V případě, že se klient rozhodne částku vybrat, pak mu banka nepřipíše 
už úroky za měsíc, ve kterém výběr provedl. 

Tab. 1:  Přehled úrokových sazeb (v p.a.) na spořicím účtu a termínovaném vkladu 
Zuno bank 

 
Zdroj: Zuno bank, www.zuno.cz  
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2.4 Vstup Air Bank na český trh 

Air Bank odstartovala svoji činnost o několik měsíců později než Zuno bank, konkrétně v 
listopadu 2011. Air Bank je členem finanční skupiny PPF, za kterou stojí nejbohatší Čech Petr 
Kellner. Stejně jako Fio banka tak i Air Bank má v začátku svého podnikání dvě velké výhody: 
skupina PPF je pro české klienty známá a etablovaná značka na českém trhu. Zároveň i Air 
Bank může čerpat know-how od jiných společností skupiny PPF, především od retailově 
zaměřenému poskytovatele spotřebitelských úvěrů Home Credit. Logickým krokem tedy bylo 
vytvořit vrcholové vedení banky z nejlepších manažerů právě společnosti Home Credit. 

Na rozdíl od mBank nebo Zuno Bank se Air Bank neprofiluje čistě jako internetová banka, ale 
koncem února 2012 disponuje sítí 16 poboček (7 poboček v Praze, 2 pobočky v Brně, Ostravě a 
Plzni, po 1 pobočce v Českých Budějovicích, Liberci a Zlíně) včetně nově zřízených 
bankomatů. Žádné průběžné hospodářské výsledky banky v únoru 2012 bohužel nejsou k 
dispozici. Je známá pouze počáteční ztráta 147 mil. Kč způsobená správními náklady při 
založení banky a informace, že v lednu 2012 banka měla 10 000 klientů.  

Produktové portfolio se logicky zpočátku omezuje na běžný a spořicí účet, aby banka 
nashromáždila dostatek zdrojů pro úvěrové produkty (kreditní karty) v průběhu roku 2012, další 
produkty (hypoteční a spotřebitelské úvěry) by pak chtěla začít poskytovat od roku 2013. Air 
Bank nabízí běžný účet rovněž ve dvou verzích, tak jako ho nabízí i Zuno bank. Základní verzí 
je tzv. „malý tarif“, který je výhodnější pro klienta, který nevyužívá služby účtu až tak často, 
jelikož některé platební příkazy jsou zpoplatněny. Naopak placení každé zpoplatněné operace se 
může klient vyhnout, pokud si zřídí účet tzv. „velký tarif“ za 150 Kč měsíčně. Celkový přehled 
poplatků spojených s „malým tarifem“ je v porovnání s ostatními poplatky ostatních 
nízkonákladových bank uveden v kapitole 3. Pravděpodobně největší zajímavostí poplatkové 
politiky Air Bank je možnost, že klient může reklamovat naúčtovaný poplatek. Pokud je jeho 
stížnost opodstatněná a dostatečně zdůvodněná, tak mu Air Bank vyjde vstříc a peníze připíše 
zpět na účet. Druhým nabízeným produktem je spořicí účet, kdy Air Bank na základě tzv. TOP3 
garance slibuje svým klientům, že úrokovou sazbu na spořicím účtu udrží vždy mezi třemi 
nejvyššími na českém trhu. Koncem února 2012 úroková sazba dosahovala 2,5% p.a. při 
měsíčním připisování úroků. Žádné poplatky se založením, vedení či zrušením spořicího účtu 
banka neúčtuje. Klient si navíc může nastavit prostřednictvím chytré služby pravidelnou částku, 
která se mu bude každý měsíc přesouvat z běžného účtu na účet spořicí. 

2.5 Vstup Equa Bank na český trh 

Equa bank získala bankovní licenci v červnu 2011 a na trh vstoupila v září 2011. Na rozdíl od 
Zuno Bank nebo Air Bank není tato banka nově založenou. Vznikla z již existující banky Banco 
Popolare, která také vznikla z jiné banky – IC banky, a.s. registrované v českém obchodním 
rejstříku již v roce 1993. Historicky byla Banco Popolare orientovaná jak na retailovou 
klientelu, tak i na malé a střední podniky. Hlavním problémem Banco Popolare však byla 
neschopnost generovat zisk. Proto v roce 2009 ji koupil britský soukromý fond AnaCap s cílem 
vrátit banku zpět do zisku. To se však fondu nepodařilo, tak majitele banka měnila opět o dva 
roky později, kdy současným jediným akcionářem je společnost Equa Group Limited se sídlem 
na Maltě.  

Banka tedy již v začátku disponuje určitým portfoliem klientů. Je velmi těžké odhadovat jejich 
počet a bonitu, nicméně při zohlednění historických souvislostí banky toto nepředstavuje 
pravděpodobně žádnou zásadní komparativní výhodou oproti dvěma zbývajícím novým 
bankám. Z pohledu pobočkové sítě banka disponuje celkem 13 pobočkami na území České 
republiky (4 pobočky v Praze, 3 pobočky v Brně, 2 pobočky v Ostravě, po jedné pobočce v 
Plzni, Liberci, Hradci Králové a Mladé Boleslavi).  

Dalším charakteristickým znakem, kterým se Equa bank odlišuje od zbylých dvou nových bank, 
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je paleta nabízených produktů. Kromě běžného a spořicího účtu či termínovaného vkladu banka 
nabízí také účelovou a neúčelovou hypotéku nebo refinancování již stávající hypotéky. Rovněž 
se snaží oslovit i korporátní klienty, kterým nabízí vedení běžného účtu, investiční a provozní 
úvěry, platební karty a doplňkové služby (např. pronájem bezpečnostních schránek). 

3 Srovnání produktů nabízených nízkonákladovými bankami  

Následující tabulky porovnávají ceník u běžného účtu a výhodnost spořicího účtu a 
termínovaného vkladu jednotlivých bank. Při prvotním zhlédnutí poplatků u běžného účtu je 
zřejmé, že banky sdílejí velmi podobnou cenovou strategii. Ze třech nově příchozích bank má 
pravděpodobně celkově nejvyšší poplatky Zuno bank, ostatní dvě banky poskytují běžný účet za 
přibližně stejných finančních podmínek. Při pohledu na úrokové sazby na spořicích účtech 
naopak zaostává Equa bank, která nabízí o 0,2% nižší úrokovou sazbu. Nicméně Equa bank 
nabízí poměrně výrazně výhodnější podmínky na svých termínovaných účtech s delší dobou 
splatnosti (6 měsíců a více). Z pohledu nabízených úrokových podmínek a nastavené poplatkové 
politice tedy nelze jednoznačně říci, že by některá banka poskytoval výrazně lepší, nebo naopak 
horší podmínky svým klientům. 

Tab. 2:  Přehled poplatků spojených s běžným účtem (stav k 29.2.2012) 

 

běžný účet

mBank 

("mKONTO")

Fio osobní 

účet

Zuno bank 

("účet")

Air Bank 

("malý účet") Equa bank

zřízení účtu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

vedení účtu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč*

zrušení účtu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

internetové bankovnictví 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

příchozí platba 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

odchozí platba 0 Kč 0 Kč 0 Kč 5 Kč 0 Kč

trvalý příkaz 0 Kč 0 Kč 0 Kč 5 Kč 0 Kč

poplatek za inkaso 0 Kč 0 Kč 0 Kč 5 Kč 0 Kč

výběr z vlastního bankomatu n/a 0 Kč 18 Kč** 0 Kč 9 Kč

výběr z cizího bankomatu n/a 35 Kč 38 Kč 25 Kč 9 Kč

poplatek za realizaci 

zahraniční platby

0,5% z částky 

(min. 220 Kč, 

max. 840 Kč)

0,5% z částky 

(min. 250 Kč, 

max. 1250 Kč) 280 Kč 200 Kč 199 Kč

vydání platební karty n/a 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

poplatek za telefonické zadání 

pokynu 20 Kč n/a 30 Kč n/a 20 Kč

elektronický výpis 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
výpis poštou 30 Kč 0 Kč 48 Kč 25 Kč 29 Kč  

* platí při měsíčním příjmu na účet 15 000 Kč a více 

** výběr z bankomatu Raiffeisen bank 

Zdroj: www.mbank.cz, www.fio.cz, www.zuno.cz, www.airbank.cz, www.equabank.cz 

Tab. 3:  Přehled úrokových sazeb na spořicím účtu (stav k 29.2.2012) 

  mBank Fio banka Zuno bank Air Bank Equa bank

spořicí účet 2% p.a. 1,25% p.a. 2,5% p.a. 2,5% p.a. 2,3% p.a.  
Zdroj: www.mbank.cz, www.fio.cz, www.zuno.cz, www.airbank.cz, www.equabank.cz 
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Tab. 4:  Přehled úrokových sazeb na termínovaných vkladech (stav k 29.2.2012) 

 termínovaný vklad  3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky 3 roky

mBank* 2% p.a. 2% p.a. 2% p.a. 2% p.a. 2% p.a.

Fio banka** 1,5% p.a. 1,6% p.a. 1,7% p.a. 1,8% p.a. 2,1% p.a.

Zuno bank n/a 2% p.a. 3% p.a. 2,4% p.a. 2,6% p.a.

Air Bank* 2,5% p.a. 2,5% p.a. 2,5% p.a. n/a 2,5% p.a.

Equa bank 1,7% p.a. 3% p.a. 3,25% p.a. n/a 3% p.a.  
* úroková sazba ze spořicího účtu (banka zatím nenabízí termínovaný účet) 

** platí pro vklad nad 1 mil. Kč 

Zdroj: www.mbank.cz, www.fio.cz, www.zuno.cz, www.airbank.cz, www.equabank.cz 

4 Závěr 

Na základě analýzy základních nabízených produktů třech nových bank nelze nalézt příliš velké 
rozdíly. Jakým směrem se bude každá banka vyvíjet, hodně záleží na správně nastavené 
strategii. Všechny tři banka nabízejí počáteční produkty (běžný a spořicí účet) za velmi 
podobných podmínek. Nicméně Equa bank má díky historickým souvislostem určitý náskok v 
oblasti nabízených produktů (úvěrové produkty, produkty i pro korporátní klientelu). Avšak to 
stále není rozhodující. Rozhodujícím bude to, které bance se podaří nashromáždit největší objem 
vkladů, které pak využije pro poskytování svých úvěrových produktů. Z tohoto pohledu jsou 
všechny tři banky na stejné startovací čáře. Důležité také bude, jak těsná spolupráce bude mezi 
Zuno Bank a Raiffeisen bank, mezi Air bank s Home Credit či jinými spřízněnými firmami ve 
skupině PPF. Viděno touto optikou má Equa bank mírný handicap. Samozřejmě je i důležité 
neopomenout síť poboček, které i v dnešní technologicky vyspělé době, hrají pro českého 
klienta velkou roli a do jisté míry v něm vzbuzují pocit důvěry k bankovnímu ústavu.  

 Historie již ukázala na příkladu mBank, že nízkonákladová banka, která sice získá řádově 
statisíce klientů, ale neumí dále distribuovat kromě depozitních produktů i ty úvěrové, nemůže 
být zisková, jelikož žádný velký příjem z poplatků žádná nízkonákladová banka již ze 
samotného principu fungování takovéto banky nemůže generovat. Naproti tomu se na českém 
bankovním trhu dokázala velmi dobře etablovat Fio banka, která byla zisková již od svého 
prvního čtvrtletí. Podařilo se jí to jistě díky tomu, že stabilní portfolio klientů už mají její 
sesterské společnosti Fio-burzovní společnost a Fio-družstevní záložna, ze kterých Fio banka 
mohla čerpat know-how. Zároveň byla schopna oslovit nejen retailovou, ale i korporátní 
klientelu širokou produktovou nabídkou, v neposlední řadě mohla ihned začít využívat poměrně 
širokou pobočkou síť po celé České republice. 

Teprve až čas ukáže, jaký model nové banky byl ten optimální a která banka z oněch třech nově 
příchozích bude tou vítěznou.   
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Entrance of Low-Cost Banks on the Czech Market 
and Their Products  

Summary 

This article describes the entrance of new banks on the Czech market in 2011. There are also 
mentioned two another banks (mBank and Fio banka) with very similar strategy. Main attention 
is paid on history environment, branch network and their products (incl. comparison of services 
provided by new banks).  

Key words: Low-cost banks; Products; Comparison. 

JEL classification: G21. 

Shrnutí 

Příspěvek popisuje vstup nových bank na český trh v roce 2011. Jsou také zmíněny dvě jiné 
banky (mBank a Fio banka), s podobnou strategií. Hlavní pozornost je věnována historii, 
pobočkové síti a jejich produktům (včetně srovnání služeb poskytovaných novými bankami).  

Klíčová slova: nízkonákladové banky; produkty; srovnání. 
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Vliv vztahů zastoupení na kvalitu informací 
poskytovaných auditem 

Michal Bobek* 

 

1 Úvod 

Audit účetní závěrky se stal v současném ekonomickém uspořádání nezpochybnitelnou součástí 
informační povinností účetních jednotek. Mnohé subjekty si nechávají účetní závěrku ověřit z 
důvodů povinnosti dané zákonem, jiné tak činí kvůli mateřské společnosti, zájmům partnerských 
subjektů, či dobrovolně. V rámci specifických situací se může provádět také tzv. prověrka, či 
jiné ověření, které provádí auditor. K tomu dochází v případě, že účetní jednotka se prodává, 
probíhá kontrola vnitřních procesů např. při odhalování podvodů, nebo je prováděna speciální 
kontrola, jako například plnění offsetových zakázek. 

Cílem auditu je, jak uvádí Mezinárodní auditorský standard ISA 200 (Mezinárodní federace 
účetních, 2010), „posílit důvěru předpokládaných uživatelů v účetní závěrku“ (str. 77). Jak ISA 
200 (Mezinárodní federace účetních, 2010)dále uvádí, pro tento účel slouží výrok auditora. 
Vztah auditora, účetní jednotky a externích subjektů je ovlivněn vztahy zastoupení. Vztahy 
zastoupení mohou ovlivnit práci auditora a tím pádem ovlivnit i kvalitu účetních výkazů a 
dalších reportů, které auditor zpracovává v souvislosti s auditem či kontrolou. Článek 
identifikuje jednotlivé subjekty, které participují v oblasti auditu, zabývá se vztahy zastoupení, 
které mezi těmito subjekty vznikají, a zkoumá, jakým způsobem se projevují v kvalitě účetní 
závěrky a v informovanosti externích stakeholderů a majitelů.  

2 Zainteresované subjekty 

Jelikož se článek zabývá vztahy zastoupení vznikajících při auditu, či prověrce, bude se místo 
pojmů „podnik“, či „obchodní společnost“ a dalších relevantních pojmů používat zejména 
zastřešující pojem „účetní jednotka“, který bude vyjadřovat jakýkoliv subjekt, který vede 
účetnictví a ve kterém probíhá audit či prověrka. 

Na dění v účetních jednotkách jsou zainteresovány dvě skupiny subjektů – shareholders a 
stakeholders. Shareholders, jak již překlad napovídá, jsou držitelé vlastnických podílů v účetní 
jednotce. Tyto subjekty jsou jednoduše identifikovatelné, v mnoha zemích jsou vedeny v 
obchodních rejstřících. (V České republice se do obchodního rejstříku podle § 34 odst. 1 zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník zapisují zejména obchodní společností a družstva, zahraniční 
a fyzické osoby podle zvláštních paragrafů, ostatní osoby podle speciálních zákonů či 
dobrovolně). Předpokladem ovšem je, že odhlížíme od zastření vlastnické struktury, např. 
použitím akcií na doručitele apod. Specifickým problémem může být uspořádání podniků v 
rámci skupiny, kde vlastník podílu není konečným majitelem, ale pouze článkem v řetězci. Od 
této problematiky se ovšem v článku abstrahuje. 

Určení stakeholdra je již složitější. Miloslav Synek (2002) definuje stakeholdery jako 
„zákazníky a všechny ostatní, kteří jsou s vývojem podniku spjati.“ (str. 4). Tato definice je 
velmi jednoduchá, proto je vhodné jí doplnit obsáhlejší definicí. Farrokh Suntook a John A. 

                                                 
  Článek je zpracován jako jeden z výstupů grantového projektu Finanční řízení v České republice s důrazem na 
insolvenci a náklady zastoupení s registračním číslem F1/24/2012.  
* Michal Bobek, katedra financí a oceňování podniku, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v 
Praze, Email:<xbobm04@vse.cz> 
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Murphy (2008) naopak přinášejí výčet nejdůležitějších skupin stakeholderů. Dle jejich názoru 
jde zejména o zákazníky, zaměstnance, vládu, banky, prostředníky, media, finanční analytiky a 
všechny subjekty, s kterými podnik nějakým způsobem obchoduje. Výčet stakeholderů, 
vzhledem k jejich různé zainteresovanosti, nemůže být nikdy zcela úplný. 

Při zkoumání vztahů zastoupení při provádění auditu či prověrky se z tohoto členění vyjde, 
ovšem pro účely článku bude nutné provést částečné roztřídění. Hlavními subjekty, se kterými 
se budeme v tomto článku zabývat, jsou majitelé, manažeři, auditor a ostatní stakeholdeři. V 
pozici ostatních stakeholderů jsou důležití především obchodní partneři, banky a vláda. Zvláštní 
vyčlenění si zasloužili zejména auditor a manažeři, přičemž oba dva subjekty jsou stakeholdeři. 

2.1 Majitelé účetních jednotek 

Majitelé jsou na účetní jednotce zainteresování svými vklady, v případě menších podniků 
mohou být majitelé závislí nejen na příjmu z podnikání ale i mzdy, pokud jsou v nich sami 
zaměstnáni. Za předpokladu racionálního chování je tedy snahou majitelů podniků především 
schopnost podniku generovat příjmy a taktéž dlouhodobě přežít. 

2.2 Manažeři 

Manažeři jsou majiteli najímáni, aby řídili chod podniků. Rozdělení role vlastníka a manažera je 
běžné především u větších účetních jednotek, v rámci jejichž struktury se vlastník přímo 
nepodílí na každodenním řízení účetní jednotky, nebo se nepodílí na každodenním řízení všech 
jejich poboček. V rámci struktury účetní jednotky může být více úrovní managementu, pro účely 
tohoto článku bude brán v potaz pouze strategický management, tedy funkce generálního 
ředitele a dalších ředitelů podílejících se na řízení jednotky jako celku. 

2.3 Auditor 

Auditor, resp. statutární auditor je českém právním prostředí definován podle zákona č. 93/2009 
Sb., o auditorech a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o auditorech) v § 2c definován 
jako „fyzická osoba, které bylo Komorou auditorů České republiky vydáno rozhodnutí o 
oprávnění provádět auditorskou činnost“. Zákon o auditorech dále definuje pojem auditorské 
společnosti, auditorskou osobu ze třetí země a další pojmy. Z hlediska zkoumání vztahů 
zastoupení nebudeme brát v potaz jednotlivé podoby, pod kterými může auditor vystupovat. 
Auditor bude definován jako subjekt (bez ohledu na to, zdali jde o společnost, nebo fyzickou 
osobu), který je oprávněný provádět audit účetní závěrky podle zákona a podle podmínek 
stanovených v jiných relevantních předpisech. 

2.4 Ostatní stakeholdeři 

Ostatní stakeholdeři jsou chápání především jako uživatelé účetní závěrky. Jejich vztah může 
být vůči účetní jednotce rozličný, jelikož každý z těchto stakeholderů vystupuje v jiné roli. 
Pojící vztah mezi nimi je právě zájem o to, aby účetní výkazy subjektu jejich zájmu podávaly 
věrný a poctivý obraz o hospodaření účetní jednotky. Mezi nejvýznamnější stakeholdery lze z 
tohoto pohledu definovat banky a úvěrové společnosti, obchodní partnery, zejména odběratelé či 
dodavatelé, pro které je účetní jednotka klíčová, a taktéž stát, resp. jeho jednotlivé úřady. Z 
hlediska vztahů zastoupení je postavení ostatních stakeholderů unikátní, jelikož nejsou 
smluvními stranami vztahu mezi auditorem a účetní jednotkou, přesto očekávají z tohoto vztahu 
kvalitní výsledky, na které se spoléhají. 

3 Vztahy zastoupení 

Vztah zastoupení zkoumá vlivy, které vznikají mezi jednotlivými subjekty, které spolu uzavřely 
smluvní vztah. Podle S.A. Rosse (1973) můžeme vztah zastoupení definovat jako  

„…vztah mezi dvěma (či více) stranami, z nichž jedna strana, označená jako agent, jedná v 
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zájmu, z pověření, nebo jako zástupce druhé strany označované jako principál.“ (strana 134) 
[Použit překlad Petra Marka (2006, strana 7).] 

Jak dále S.A. Ross (1973) uvádí, vztahy zastoupení vznikají ve všech smluvních kontraktech.  

Agent je najímaná osoba, která vykonává úkoly jménem principála, jež si jí na práci najímá. V 
rámci tohoto vztahu lze očekávat, že každá strana se bude snažit maximalizovat svůj užitek. 
Principál maximalizuje svůj užitek tím, že najímá agenta, jehož úkolem je provést zadanou 
činnost. Principál sám není schopen tento úkol provést, nebo by pro něj provedení tohoto úkolu 
znamenalo ztrátu jiných výnosů v daleko vyšší hodnotě (oportunitní náklady). Agent, stejně jako 
principál, se snaží maximalizovat svůj vlastní užitek. Ovšem maximalizace užitku agenta 
nemusí mít shodné cíle, jaké má maximalizace užitku z pohledu principála. Lze předpokládat, že 
agent se snaží svůj užitek maximalizovat na úkor principála. Tento rozdíl je vyjádřen náklady 
zastoupení. 

Obecně lze, jak uvádí Hlaváček a Hlaváček (2006, strana 19) vyjádřit vztah zastoupení jako: 

 ),( exx   (1) 
kde x = výsledek rozhodování agenta, 
 e = proměnná, o které agent rozhoduje, 

 θ = 
náhodná proměnná, u níž je známo statistické rozdělení a jež taktéž odráží 
skryté informace. 

Dle této rovnice závisí výsledek rozhodování agenta na jeho rozhodnutí (e) a na výskytu 
náhodné proměnné (θ). Principál může být o náhodné proměnné informován, nebo nemusí mít 
dostatek informací a zná pouze pravděpodobnost vzniku proměnné. Podle Hlaváčka a Hlaváčka 
(2006) má principál možnost, v případě, že je informován o náhodné proměnné, donutit agenta, 
aby jednal způsobem, který je pro principála výhodný a maximalizuje jeho užitek. 

Rozdílná situace nastává v případě, že principál není o náhodné proměnné informován. V 
takovém případě je o proměnné informován pouze agent a má tzv. informační převahu. Jak již je 
uvedeno u rovnice, principál je schopen určit pravděpodobnost vzniku situace – náhodnou 
proměnnou a její pravděpodobnost, ovšem není schopen říct, jaká je pravděpodobnost, že u 
daného konkrétního příkladu dojde k výskytu této hodnoty. 

4 Vztahy zastoupení vznikající v auditorských zakázkách 

V rámci provádění externího auditu můžeme identifikovat následující základní důvody, proč je 
audit objednáván: 

 povinný audit účetní závěrky, 

 audit či prověrka objednaná externím subjektem, např. při koupi jiného podniku, 

 audit či prověrka objednaná majitelem pro zvláštní účel (např. forenzní audit). 

4.1 Audit či prověrka objednaná externím subjektem 

Jednotlivé typy auditů výrazně mění i vztahy zastoupení, které mezi subjekty vznikají. 
Příkladem, kdy je audit objednáván externím subjektem, může být koupě jiné společnosti. Audit 
je prováděn za účelem zjištění stavu prodávané účetní jednotky. Auditor je většinou najímán 
společností, která účetní jednotku nakupuje. Lze předpokládat, že pokud má účetní jednotka 
vlastního auditora, volí tohoto auditora i pro provedení auditu v rámci akvizice nové firmy. 
Pokud by si ovšem na provedení auditu najímal auditora prodávající subjekt, blížila by se 
situace spíše vztahu u povinného auditu, který je popsán dále. Taktéž je potřeba zmínit, že 
během nákupu se provádí i jiné úkony, zejména právní due diligence.  

V rámci tohoto vztahu je principálem kupující společnost, jež si auditora najímá, a agentem je 
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auditor. Maximalizace užitku kupující společnosti je dosaženo, pokud je audit proveden včas a 
se snahou o odhalení všech chyb. Auditor dosahuje maximalizace svého užitku v případě, že 
audit je proveden rychle a bez větších problémů. Jelikož předpokládáme, že výnos je veličina, 
kterou má auditor sjednanou ještě před provedením auditu, nemůže, bez výskytu mimořádných 
událostí od kterých abstrahujeme, velikost výnosu ovlivnit. Vyjdeme-li ze vztahu č. 1, potom lze 
jako relevantní faktory θ jmenovat například významnost klienta pro auditora (čím významnější 
klient, tím lze očekávat, že kvalita odvedené práce bude vyšší), kvalita auditního týmu, honorář 
za provedenou zakázku a předešlé kontakty s auditovanou společností, resp. jejím vlastníkem. 
Jelikož je zadávající společnost schopná ocenit a ovlivnit faktor významnosti pro auditora a 
velikost honoráře, zůstává neznámou pouze faktor kvality auditorského týmu a předešlé 
kontakty auditora na auditovanou účetní jednotku. Sám faktor kvality auditorského týmu je 
závislý jak na velikosti honoráře a významu klienta pro auditora, tak i na kvalitě a referencích 
auditora, které si může nakupující získat, tedy na faktorech, které je principál schopný ovlivnit. 

Výsledek rozhodnutí auditora, jinými slovy kvalitu provedeného auditu, lze vyjádřit na základě 
modifikace vztahu č. 1, jako: 

 ),,( exx   (2) 
kde x = výsledek rozhodování agenta, 
 e = proměnná, o které agent rozhoduje, 

 θ = 
vlivy, které principál je schopen svými činy ovlivnit (velikost honoráře, 
prestiž auditora), nebo odhadnout jejich velikost (význam principála pro 
agenta), 

 ψ = 
proměnná, kterou není nakupující společnost ovlivnit a jejíž statistické 
rozdělení je jen obecně známé, či zcela neznáme (vztahy auditora vůči 
účetní jednotce). 

Principál by měl obdržet výsledky auditu v podobě zprávy auditora a management letteru, ve 
kterém jsou popsány všechny diference a nesprávnosti. Možné diference, které jsou před 
majitelem skryty, by se měly vždy pohybovat v intervalu: 

  ZVMD;  (3) 
kde D = diference v účetní závěrce, které byly uvedeny v management letteru, 
 MZV = materialita stanovená auditorem pro zvláštní účely. 

Přičemž materialitu považujeme za veličinu danou vnitřními postupy auditora, kterou v těchto 
případech neovlivňují vztahy zastoupení vůči principálovi. Materialitu by zde mohly ovlivnit 
faktory uvedené pod proměnnou ψ, tedy faktory, které není schopen nakupující subjekt ovlivnit. 
Ovlivněním materiality u akvizicí se v tomto článku zabývat nebudeme. 

Příčinou pro vznik intervalu <D,MZV> lze tedy shledat ve výběrovém způsobu šetření, který 
auditor provádí a který nemůže odhalit všechny chyby. Jelikož je audit prováděn zejména pro 
majitele, budeme předpokládat, že s těmito výsledky nejsou seznámení jiní stakeholdeři. 

4.2 Audit či prověrka objednaná majitelem pro zvláštní účel (např. forenzní audit) 

Podobným případem, jako je audit při akvizici jiné účetní jednotky, je provedení auditu, které si 
objedná majitel účetní jednotky, aby odhalil nedostatky či přímo potenciální podvody. 
Příkladem proto může být přímo forenzní audit, jehož účelem je odhalení potenciálních či 
reálných podvodů. Auditor zde opět vystupuje v roli agenta a majitel podniku, jež si jej najímá, 
v roli principála. Ostatní faktory jsou stejné, jako v případě koupě podniku. Jediným, ovšem 
podstatným rozdílem je zaměření na vnitřní fungování podniku. Lze tedy čekat, že auditor bude 
mít smlouvu koncipovanou na detailní prověrku s výrazným zaměřením na problémové oblasti. 
V případě, že účetní jednotka již auditovaná je, majitel by měl zvážit možnost, zdali bude 
provádět tento forenzní audit stejný auditor, který provádí povinný audit účetní závěrky – jak 
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bude popsáno níže, mezi auditorem a manažery podniku dochází k vzniku vztahu zastoupení, 
který může kvalitu auditu ovlivnit. 

4.3 Statutární audit 

Statutární audit je formou auditu, který je prováděn nejčastěji. Účetní jednotky, které uzavřely 
své hospodaření za předcházející účetní období, si najímají auditora, který účetnictví ověří a 
vydá k jeho stavu svůj výrok. Do stejné kategorie ovšem můžeme zařadit i audit, který není 
povinný, ale účetní jednotka se mu podvoluje, nebo taktéž prověrky (review), které se mohou 
činit ve speciálních případech. 

Specifikem této situace je, že je běžná, opakující se a proto mohou mezi subjekty vznikat i jiné 
nestandardní vztahy, které mohou ovlivnit výsledek auditu. Zároveň v těchto případech hrají 
podstatnou roli ostatní stakeholdeři, kteří se na výsledek auditu spoléhají. 

4.3.1 Specifické postavení ostatních stakeholderů 

Specifické postavení v případě provádění auditu mají ostatní stakeholdeři. Ačkoliv nejsou 
smluvní stranou, spoléhají se na auditora a na kvalitu jím odvedené práce. Zde můžeme 
identifikovat ostatní stakeholdery jako principály, kteří mimosmluvně vstupují do vztahu s 
auditorem – agentem. Jelikož jde o mimosmluvní vztah, nemají ostatní stakeholdeři možnost 
ovlivnit činnost auditora v konkrétním případě. Ostatní stakeholdeři mohou působit na výběr 
auditora a kvalitu odvedené práce pouze zprostředkovaně a pouze v dlouhodobém horizontu. 
Působení probíhá zejména v podobě „přijatelnosti“ auditora. Příkladem může být dobrá pověst. 
Ačkoliv je pozbytí dobré pověsti dle § 7, odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech postačující 
podmínkou k odebrání auditorského oprávnění, je tento pojem těžko měřitelný a dokazatelný. 
Taktéž auditorský tým či know-how odlišuje jednotlivé auditory. Pro ostatní stakeholdery tedy 
můžou být někteří auditoři přijatelnější. Toto posouzení tedy probíhá na principu výběru v 
situaci asymetrických informací popsaných Georgem Akerlofem (1970) ve svém článku The 
Market for „Lemons“. Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Je potřeba ovšem 
zmínit, že toto působení jsou schopni realizovat zejména významní ostatní stakeholdeři, kteří 
nějakým způsobem vstupují do vztahu s účetní jednotkou. Zde můžeme hovořit zejména o 
bankách či klíčových odběratelích a dodavatelích. Ostatní stakeholdeři, kteří nemají s účetní 
jednotkou významný vztah, mají omezené možnosti jak výběr auditora ovlivnit. Z jejich 
pohledu je tedy nejdůležitější role dozorčích orgánů, kterými jsou v České republice Komora 
auditorů a Rada pro veřejný dohled nad auditem. Působnost těchto orgánů by měla zajistit 
základní úroveň kvality u všech auditorů. 

4.3.2 Vztah mezi manažery účetní jednotky a majiteli a role auditora 

Jak již S.A. Ross (1973) zdůrazňuje, snahou majitelů i manažerů je maximalizovat svůj vlastní 
užitek, své vlastní výhody. Ovšem maximalizace užitku manažerů může a v mnoha případech 
jde proti maximalizaci užitků majitelů. Jelikož je auditor taktéž ekonomickým subjektem, i on se 
snaží maximalizovat svůj vlastní užitek. Auditor maximalizuje svůj vlastní užitek díky 
zvyšování výnosů z provedení auditu, nebo naopak snižováním nákladů. Z dlouhodobého 
hlediska jde zejména o navázání dlouhodobého vztahu s účetní jednotkou a podle charakteru 
podnikání auditora i nabízení dalších služeb. 

Postavení auditora mezi manažery a majiteli je determinováno na základě jeho smluvního 
ujednání. Vyjdeme-li např. z právní úpravy platné v České republice, tak o statutárním 
auditorovi podle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech rozhoduje nejvyšší orgán 
účetní jednotky, který reprezentuje majitele nebo jím určené zástupce. Z tohoto pohledu je 
úkolem auditora především prověřit účetnictví tohoto subjektu a informovat majitele a díky 
povinnosti zveřejňovat závěrku zprostředkovaně i ostatní stakeholdery o věrnosti a poctivosti 
účetnictví. Ačkoliv auditor identifikuje nesprávnosti, nemusí přesáhnout významnost, aby je 
auditor zmínil ve své zprávě. V takovém případě jsou uvedeny v tzv. management letteru pro 
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majitele, který ovšem již není, resp. nemusí být poskytnut třetí straně, tzn. ostatním 
stakeholderům. Hlavní očekáváním majitele proto lze identifikovat tak, že auditor jej bude 
nezávisle informovat o stavu účetní jednotky. 

Vztah manažera a auditora by z pohledu majitele neměl být zatížen žádnými dalšími 
okolnostmi. Problém ovšem nastává v tom, že ačkoliv je auditor jmenován ze strany nejvyššího 
orgánu účetní jednotky, tzn. de facto majitele, většinu práce musí vykonat s manažerem 
podniku. Vztah začíná již uzavřením smlouvy, kterou uzavírá s auditorem právě statutární orgán 
účetní jednotky, kterým může být již manažer. Spolupráce dále nutně pokračuje především 
provedením samotného auditu. Jelikož auditor nezná prostředí podniku, je v mnoha okolnostech 
odkázán právě na manažera. Manažer zajišťuje provedení inventury, poskytuje mu veškeré 
údaje o fungování podniku a taktéž potřebná vysvětlení. Aby auditor mohl minimalizovat vlastní 
náklady zakázky a provést jí co nejrychleji, potřebuje dobrý vztah s manažery podniku. Díky 
tomu se pozice auditora mění a ten se stává na managementu částečně závislý, což je faktorem, 
který ovlivňuje kvalitu jím odvedení práce. 

Manažeři účetní jednotky se mohou dopouštět především následujících jednání: 

 Maximalizovat vlastní užitek v podobě nezákonného obohacování, 

 Maximalizovat vlastní užitek způsobem vykazování, 

 Minimalizovat dopady svých chyb vzhledem k vykázání či realizaci. 

Nezákonné obohacování manažerů, či kteréhokoliv zaměstnance je vážným prohřeškem. Pokud 
by auditor podobný případ zjistil, měl by okamžitě informovat majitele. Např. v České republice 
je tento požadavek přímo zmíněn v § 21 odst. 5 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech, podle 
kterého je auditor povinen informovat statutární i dozorčí orgán účetní jednotky. Daleko častější 
jsou ovšem další dvě možnosti, tj. maximalizace užitku díky použití vhodného způsobu 
vykazování a minimalizace dopadů vlastních chyb. 

Management, ačkoliv postupuje plně podle právních předpisů a ve snaze o maximalizaci 
hodnoty pro majitele, se může ocitnout v situaci, kdy mu drobná manipulace účetních výkazů 
umožní maximalizaci vlastního užitku. Takovéto úpravy se týkají především vykázání 
jednotlivých složek ve správném období. Příkladem může být nastavení bonusového programu 
pro manažery. V případě, že účetní jednotka přesáhla v jednom roce limit pro bonusy manažerů, 
je logickou snahou manažerů přesouvat zisky do následujících období. Manažeři se mohou 
pokusit vykonat tento čin za zády auditora, tj. neposkytnout mu všechny podklady, které 
potřebuje k identifikaci manipulace. Příkladem může být zatajení informací, které by vedly k 
zaúčtování rezervy či její správné výše. Tím ovšem management porušuje právní předpisy (v 
České republice § 21, odst. 2 zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech), a paralelně se vracíme k 
nezákonnému jednání.  

Protože však auditor potřebuje mít dobrý vztah vůči managementu, a nebo vzhledem k 
vzniklému osobnímu vztahu k managementu, může nastat situace, že auditor, ačkoliv odhalí 
nesprávnost, je po nátlaku managementu ochoten ponechat současné zaúčtování. Tato situace 
nastává především u drobných položek, které jsou pod „materialitou“ a z pohledu auditora tedy 
nepřesáhnou významnost, díky které by se musel omezit rozsah výroku. V závislosti např. na 
nastavení zmiňovaného bonusového programu může management tlačit auditora i do situace, 
aby o zjištění neinformoval management letteru. 

Stejná situace jako v tomto případě nastává u snahy managementu minimalizovat zveřejnění 
vlastních chyb. Zde se snaží auditora přesvědčit, aby chyby nezdůrazňoval, nebo v případě 
malých nedopatření netlačil ani na jejich odstranění, v případě, že by to ovlivnilo jeho zájem. 

Z hlediska vztahů zastoupení vystupuje majitel jako principál, jež si najímá pro vykonání auditu 
agenta – auditora. Zároveň si majitel – principál najímá i manažery-agenty, kteří podnik řídí. 



533 

Vztah při provádění auditu ovšem vzniká mezi dvěma agenty, tedy auditorem a manažerem. 
Oba dva agenti jsou na sobě závislí, jestli chtějí maximalizovat svůj užitek. Výsledkem tedy 
bezpochyby je hledání takového kompromisu, který oběma stranám umožní maximalizaci 
vlastního užitku při provedení své práce. Rozhodování auditora lze poté definovat jako 

 ),,,( exx   (4) 
kde x = výsledek rozhodování agenta, 
 e = proměnná, o které agent rozhoduje, 

 θ = 
vlivy, které principál je schopen svými činy ovlivnit (velikost honoráře, 
prestiž auditora), nebo odhadnout jejich velikost (význam principála pro 
agenta), 

 ψ = 
proměnná, kterou není principál schopen ovlivnit a jejíž statistické 
rozdělení je jen obecně známé, či zcela neznáme (vztahy auditora vůči 
účetní jednotce), 

 τ = proměnná vyjadřující vztah manažera a auditora. 

Diference, které se mohou vyskytnout v účetní závěrce lze tedy identifikovat v intervalu: 

 STM;0(  (5) 
kde MST = materialita pro statutární audit stanovená auditorem. 

Zároveň předpokládáme že platí vztah 

 STZV MM   (6) 
kde MZV = materialita stanovená auditorem pro zvláštní účely, 
 MST = materialita stanovená auditorem pro statutární audit. 

Taktéž předpokládáme, že materialita pro zvláštní účely je vzhledem k charakteru kontraktu 
menší nebo rovna materialitě stanovené pro statutární audit. 

V tomto intervalu musí odhadovat potenciální nesprávnosti i ostatní stakeholdeři. Jelikož majitel 
auditora najímá, očekává popis všech problémů. Jak však bylo uvedeno již výše, manažer může 
nutit auditora k neuvedení některých údajů do management letteru. Přesto však lze očekávat, že 
případně nezmínění informace v management letteru nejsou velké, jelikož případným zatajení 
informace před majiteli zde by již auditor postupoval proti uzavřené smlouvě a proti zákonu. 
Přesto ovšem může majitel čekat, že v dané účetní závěrce jsou další diference, které nebyly 
uvedeny v management letteru. Důvodem je především to, že auditor provádí svou činnost 
výběrově a nemusí vždy všechny diference objevit. Z toho důvodu opravdu může čekat majitel 
účetní jednotky, že v účetní závěrce jsou diference v intervalu  

  STMD;  (7) 
kde D = diference v účetní závěrce, které byly uvedeny v management letteru, 
 MST = materialita stanovená auditorem pro statutární audit. 

Část diferencí přitom může být tvořena úmyslně skrytými informacemi. Velikost intervalu mezi 
diferencemi uvedenými v management letteru a materialitou lze vyjádřit jako 

 ),,(  t  (8) 
kde ω = interval <D,MST> , 

 t = 
čas vyjadřující období, během kterého je auditor a management společně 
zainteresován na provádění statutárního auditu, přičemž platí, že čím kratší 
proměnná je, tím je i kratší proměnná ω, 

 τ = vztah mezi managementem a auditorem, 

 τ = 
proměnná vyjadřující pravděpodobnost neodhalení diference vzhledem k 
výběrovému způsobu šetření. 
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Jak je ze vztahu č. 8 patrné, jediným faktorem, který může principál ovlivnit je čas, po který 
auditor a management vzájemně působí při provádění auditu.  

Výsledek rozhodování auditora je závislý taktéž na stejných proměnných, jako v případě auditu 
při koupi (vzorec č. 2), rozdílem ovšem je, že mezi vlivy, které je majitel schopen ovlivnit 
přibývá vztah mezi auditorem a manažerem. Tento vztah je ovšem ovlivnitelný pouze za 
předpokladu změny auditora nebo zajištění externí kontroly. Velikost diference, o které není 
majitel informován, je poté v intervalu mezi diferencemi, které mu byly nahlášeny a mezi 
materialitou. 

Ostaní stakeholdeři mohou kvalitu vykazovaných informací ovlivňovat jen nepřímo, v podobě 
tlaku na volbu správného auditora. Z jejich pohledu by měla volba respektovaného auditora 
snížit velikost materiality a tím i velikost diferencí obsažených v účetní závěrce. 

4.3.3 Vztah mezi účetní jednotkou a auditorem 

Doposud jsme při statutárním auditu brali v potaz zvlášť roli manažerů a zvlášť roli majitelů 
účetní jednotky. Ovšem, jednak tato role nemusí být vždy oddělena, jako například u malých 
účetních jednotek, nebo je potřeba vzít v úvahu, že přes všechny snahy o maximalizaci vlastního 
užitku mohou manažeři a majitel v určitých okamžicích vystupovat ve vzájemné shodě, nebo 
jejich neshody jsou tak minimální, že je můžeme zanedbat. Pokud budeme zkoumat vztahy 
zastoupení z tohoto pohledu, dojdeme k závěrům, že snahou auditora je provést službu tak, aby 
dosáhl nejvyššího možného zisku. Jestliže jsme v předcházejícím případě brali výnos jako 
konstantu a náklady jako variabilní proměnnou, v tomto případě je tomu naopak. Náklady 
budeme považovat za konstantní pro vykonání auditu dané účetní jednotce. Naopak, výnosy 
jsou variabilní. Auditor se snaží maximalizovat vlastní výnosy zejména díky přesvědčování o 
své kvalitě, rychlosti, atd. ale také díky nabízení balíčku služeb nebo dohodě na dlouhodobé 
smlouvě. Pokud je auditor součástí poradenské sítě firem, je jeho snahou zároveň nabídnout i 
služby daňového, právního či podnikového poradenství. S větším množstvím služeb roste i 
význam účetní jednotky jako klienta pro auditora. Jak již bylo popsáno výše, lze předpokládat, 
že auditor bude provádět služby tomuto klientovi pečlivěji. 

Účetní jednotka má taktéž zájem o maximalizaci vlastního užitku. Toho dosahuje zejména díky 
snížení nákladů na služby, obdržením kvalitních služeb a taktéž obdržením takových výsledků, 
které jsou pro ní přijatelné. Snížení nákladů na jednotku služby může dosáhnout tak, že pokud 
bude od jedné firmy odebírat více služeb, sníží se náklady na jednu službu a zároveň vzroste 
význam klienta pro poradenskou společnost, což působí jako pozitivní faktor pro poskytování 
kvalitních služeb. Lze tedy vyvodit, že pokud bude účetní jednotka odebírat od auditora i jiné 
služby, bude maximalizovat vlastní užitek. Výsledkem tedy je, že i kvalita auditu by měla být 
vyšší. Zvýšení kvality ovlivní především materialitu statutárního auditu, přičemž platí, že 

 beznýSTvýznamnýST MM    (9) 

kde MST-významný =
materialita stanovená auditorem pro statutární audit u významného 
klienta, 

 MST-běžmý = materialita stanovená auditorem pro statutární audit u běžného klienta. 

Oproti předchozímu příkladu tedy opouštíme předpoklad toho, že materialita je pro určitého 
klienta konstantní a neměnná. Podle významnosti klienta opravuje i auditor úroveň materiality. 
Ovšem, je pravděpodobné, že dochází k rozštěpení a u účetní jednotky existují paralelně dvě 
materiality. Jedna, interní, která slouží pro informování klienta o operacích a druhá na základě 
které rozhoduje o modifikaci výroku auditora. Lze očekávat, že 

 externíSTbeznýSTerníST MMM  int  (10) 

kde MST-interní =
materialita stanovená auditorem pro statutární audit pro účely 
informování klienta, 
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 MST-běžmá = materialita stanovená auditorem pro statutární audit u běžného klienta, 

 MST-externí =
materialita stanovená auditorem pro statutární audit pro účely 
vyhotovení zprávy auditora. 

Ačkoliv je externí materialita vyšší než běžná materialita, stále předpokládáme, že auditor 
nepřesáhne požadavky kladené na úroveň nezávislého auditu. Vztah č. 10 ovlivňuje zejména 
ostatní stakeholdery. V případě, že účetní jednotka má uzavřené smlouvy i na další poradenství 
od auditora, je auditor benevolentnější pro případ modifikace výroku, jelikož případná 
modifikace výroku by mohla ovlivnit vztah auditora a účetní jednotky. Auditor svou 
benevolentností maximalizuje užitek obou stran – účetní jednotka obdrží požadovaný výrok a 
auditor má zajištěny výnosy. 

Tato situace ovšem ovlivňuje ostatní stakeholdery. Ti, jelikož vztah uvedený ve vzorci č. 10 
předpokládají, musí ohodnocovat závěrku od účetní jednotky, které poskytuje auditor i jiné 
služby, jako více rizikovou a potenciálně méně přesnou. 

5 Závěr 

Příspěvek zkoumá vztahy zastoupení vznikající při provádění auditu. V článku byly 
prezentovány tři základní typy smluv, které mohou být uzavřeny. Z pohledu kvality podávaných 
informací má nejvyšší přesnost audit objednaný pro účely akvizice nakupující stranou a taktéž 
audit najímaný majitelem v případě speciální prověrky v účetní jednotce. Nutnou podmínkou 
ovšem je, aby auditor, který zakázku provede, nebyl stejný jako statutární auditor. V případě 
jednorázové interní prověrky i auditu při akvizici má možnost objednatel – principál vhodným 
výběrem auditora a nastavením kontraktu podstatně ovlivnit kvalitu informací, které obdrží.  

Statutární audit je ovlivňován jak svou pravidelností a obvykle dlouhodoběji trvající smlouvou, 
tak i vztahem managementu a auditora tak i vztahem účetní jednotky jako celku a auditora. 
Principálem při provedení statutárního auditu jsou majitelé a taktéž externí subjekty, kteří jsou v 
článku nazývaní jako ostatní stakeholdeři. Z důvodů potřeby dobrého vztahu s managementem 
se auditor může dostat do situace, kdy jej management tlačí k souhlasu s nesprávnou operací byť 
malého rozsahu. V takovém případě dochází k asymetrii informací – majitel není záměrně plně 
informován o stavu účetní jednotky. Ostatní stakeholdeři však nejsou tímto vztahem ovlivněni, 
jelikož nedochází k snížení kvality podávaných informací.  

Pokud hovoříme o vztahu účetní jednotky jako celku a auditora, poté sledujeme především vliv 
na kvalitu podávaných informací v účetní závěrce. V článku bylo ukázáno, že pokud auditor 
nabízí společnosti i jiné služby, můžeme mít tato situace negativní vliv na kvalitu informací 
prezentovaných v účetní závěrce. Jelikož jde o významného klienta, tak jeho ztráta by pro 
auditora byla bolestivá. 
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Influence of Principal-Agent Theory on the Information Provided 
by Audit  

Summary 

There are examined the principal-agent theory in the context of audit. The examination is 
performed in the point of view of individual form of audit and the factors are identified which 
influence the quality. The audit of financial statement is analysed in the context of principal-
agent theory between auditor and business unit and auditor and management. The factor are 
identified which decrease the quality of information provided for shareholders and for other 
stakeholders.  

Key words: Principal-agent theory; Audit; Materiality. 

JEL classification: G32, M41. 

Shrnutí 

Jsou zkoumány vztahy zastoupení, které vznikají v rámci auditu. Vztahy zastoupení jsou 
zkoumány z pohledu jednotlivých typů auditů, které jsou prováděny a v těchto případech jsou 
identifikovány faktory, které kvalitu auditu ovlivňují. Statutární audit je analyzován na základě 
vztahů zastoupení mezi auditorem, účetní jednotkou, resp. jejími manažery. Jsou identifikovány 
faktory, které způsobují snížení kvality informací pro majitele účetní jednotky i pro ostatní 
stakeholdery.  

Klíčová slova: vztahy zastoupení; audit; materialita. 
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Dopady informačních a komunikačních technologií 
(ICT) na účetní dokumentaci 

Gabriela Ďurianová* 

 

1 Úvod 

Využívání informačních a komunikačních technologií v rámci oběhu účetních dokladů ve 
firmách si klade za cíl optimalizovat a zefektivnit rutinní podnikatelské procesy a činnosti. V 
posledních letech se zde stále častěji vyskytují digitální dokumenty. Výhody, které v rámci ICT 
u digitálních dokumentů lze využívat, jsou například jednoduchá možnost kopírování nebo on-
line přístup odkudkoliv, kde existuje přístup k internetu. Digitální dokumenty mají stejnou 
legislativní váhu jako klasické papírové dokumenty, proto je potřeba pro oba formáty zajistit 
stejné vlastnosti. Jedná se zejména o zaručení důvěryhodnosti – průkaznosti jednotlivých 
účetních dokladů, jejich zachování a umožnění čtení. Nevyřešená problematická místa, jako je 
čitelnost v budoucnosti, neměnnost a jednoznačná identifikace původce dokumentů, jsou v 
některých ohledech nedostatečně standardizovaná. Možné řešení některých z nich lze najít v 
právě schvalované novele zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně 
některých zákonů.  

2 Typy dokumentů – účetních dokladů s ohledem na jejich využití  

Systém evidence všech skutečností, týkajících se vedení účetnictví podniku, má být podle 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, obsažen v účetních záznamech. V paragrafu 4, odstavci 10 
je výslovně povoleno, aby účetní jednotka účtovala za pomoci účetních programů a jiných 
technických prostředků. Také je možné, aby účetní záznamy nebyly člověku přímo čitelné. 
Zákon o účetnictví vymezuje jednotlivé formy účetních záznamů: listinnou, technickou anebo 
smíšenou následovně: 

„a) listinná forma je účetní záznam provedený na analogový nosič rukopisem, psacím strojem, 
tiskařskými nebo reprografickými technikami anebo tiskovým výstupním zařízením výpočetní 
techniky, jehož obsah je pro fyzickou osobu čitelný, 

b) technická forma je účetní záznam provedený elektronickým, optickým nebo jiným způsobem 
nespadajícím pod písmeno a), který umožňuje jeho převedení do formy, v níž je jeho obsah pro 
fyzickou osobu čitelný, 

c) smíšená forma je účetní záznam v listinné formě obsahující též informace v technické formě 
pro fyzickou osobu nečitelné, který umožňuje jeho převedení do formy, v níž je jeho obsah pro 
fyzickou osobu čitelný.“ 

Je umožněno používání kterékoliv z vyjmenovaných forem účetních záznamů, na všechny se 
nahlíží rovnocenně. Kromě toho, že obsah nebo změny účetních záznamů mají dle zákona o 
účetnictví stejné důsledky, je zde i stejný požadavek, aby účetní záznam v jakékoliv formě 
splňoval zákonem vyjmenované náležitosti.  

Důležitým požadavkem vzhledem k formě účetních záznamů je jejich důvěryhodnost, nebo lépe 
řečeno průkaznost. Formálně lze totiž podle zákona již při jediném neprůkazném účetním 
záznamu považovat celé účetnictví za neprůkazné (§ 8 odst. 4). Je zde také přesně definováno, 

                                                 
* Gabriela Ďurianová, katedra finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola 
ekonomická v Praze, Email:<xdurg02@vse.cz> 
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jak mají vypadat a co mají obsahovat průkazné účetní záznamy. V účetním pojetí lze za 
průkazný považovat účetní záznam, kterého obsah se shoduje se skutečností (§ 33a). Připojením 
podpisu k účetnímu záznamu osoba odpovědná za účetní transakci vyjadřuje souhlas s tím, že 
obsah tohoto záznamu je shodný se skutečností. Tato data ve spojení s podpisem osoby 
odpovědné za účetní případ potvrzují shodu se skutečností, která se v podniku udála.  

Jednou z náležitostí účetního dokladu je dle § 11 odst. 1 písm. f) podpisový záznam osoby 
odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Dále je v 
§ 33 odst. 4 vymezeno, co znamená pojem podpisový záznam: „Podpisovým záznamem se 
rozumí účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo zaručený elektronický podpis 
založený na kvalifikovaném certifikátu podle zvláštního právního předpisu, anebo obdobný 
průkazný účetní záznam v technické formě, který zaručuje průkaznou a jednoznačnou 
původnost“. Na obě formy podpisového záznamu se přitom pohlíží stejně a obě mohou být 
použity v případech, kdy je vyžadován vlastnoruční podpis. Pojem „zaručený podpis založený 
na kvalifikovaném certifikátu“ je definován zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. 
Nutnou podmínkou pro používání elektronického podpisu jsou kvalifikované certifikáty. Jako 
akreditovaní poskytovatelé certifikačních služeb na základě splnění požadavků souvisejících 
právních předpisů v současné době na základě udělené akreditace Ministerstvem vnitra v České 
republice figurují tyto subjekty: 

 První certifikační autorita 

 Česká pošta, s.p. 

 eIdentity a.s. 

Také zákon o archivnictví reflektuje čím dál intenzivnější používání ICT, kdy definuje, že 
„dokumentem je každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v 
podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena.“ 
Digitální, neboli elektronický dokument je v internetovém IT-slovníku1 definován jako 
„digitálně zpracovaný dokument, který je možno editovat pomocí počítače. Není fyzicky na 
papíře, ale je virtuálně uložen v počítačové paměti“. Pod takovouto definicí si můžeme 
představit dokument, který byl vytvořen za pomoci počítače a konkrétního programu a dále pak 
elektronickou cestou odeslán uživateli. Na straně uživatele byl následně opět počítačem přijat a 
také pomocí programového vybavení zpracován. Naproti tomu analogový, neboli v našem 
případě konkrétně listinný dokument představuje fixně zaznamenaný (napsaný nebo vytištěný) 
text na papíře. 

Existuje vícero forem digitálních dokumentů, přičemž každá má jiné vlastnosti a možnosti 
dalšího využití. Účetní jednotky často užívají zejména: 

 PDF (Portable Document Format) je formát dokumentu, kdy je bez ohledu na použité 
nástroje a systémy umožněné stejné zobrazení obsahu elektronického dokumentu. PDF 
dokument je možno dále odesílat elektronickou cestou, jeho další zpracovatelnost 
informačními systémy je však omezena. Formát PDF, vytvořený společností ADOBE, 
respektive jeho archivační modifikace PDF/A dnes hraje ústřední roli právě v souvislosti 
s vedením archivu podnikové dokumentace, a to zejména z důvodu, že se jedná o 
otevřený formát splňující normu ISO, a také proto, že zachovává elektronický podpis a 
umožňuje fulltextové vyhledávání. 

 XLS a DOC od společnosti Microsoft Office jsou formáty dokumentů vytvořené 
v tabulkovém (Excel) nebo textovém editoru (Word). Textový dokument je svou 
zpracovatelností obdobou papírového dokumentu. Na základě specifického nastavení 
jsou data obsažena v XLS dokumentech dále zpracovatelná informačním systémem 

                                                 
1 http://it-slovnik.cz/pojem/elektronicky-dokument  
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počítače. 

 XML (Extensible Markup Language) je dalším formátem digitálních dokumentů, kdy 
data takto uložená jsou zpracovatelná informačním systémem. 

Informace, které obsahují strukturu, jsou vhodné pro další zpracování informačními systémy, 
zejména pak podnikovým účetním software.  

Data uložená v nestrukturovaném dokumentu sama o sobě nepředstavují počítačem 
zpracovatelnou informaci. Je proto vhodné datům uloženým v dokumentu přiřadit nějaký 
význam. Mnoho dokumentů lze takto strukturovat. Ty, které již není možno dále strukturovat, je 
však ještě možno popsat, a to prostřednictvím tzv. metadat. Pod pojmem metadata si lze tedy 
představit popis jiných dat. V souvislosti s provozováním archivu účetní dokumentace si 
můžeme představit specifikaci účetních dokladů (jejich obsah, kontext, strukturu) v archivu 
obsažených.  

3 Životní cyklus účetních dokladů  

Pro každou účetní jednotku lze práci s dokumenty, včetně účetních dokladů, považovat za jednu 
z hlavních součástí administrativních procesů. Je na účetní jednotce a jejích směrnicích, jakým 
způsobem nastaví fungování oběhu účetních dokladů a dalších dokumentů v podniku a zda 
využije některý z komerčních nabídek týkajících se tzv. ECM Enterprise Content Management2. 
S tím souvisí také rozhodnutí o důležitosti a dalším využití digitalizované účetní dokumentace. 
V teorii existuje vícero modelů životního cyklu dokumentů, v praxi může docházet 
k různorodým variantám v rozlišení na jednotlivé typy organizací nebo dokumenty. V krátkosti 
níže spojíme pohled listinných a elektronických dokumentů v jeden model: 

 Vznik (Vyhotovení/Pořízení) 

Životní cyklus účetních dokladů a dalších dokumentů začíná jejich vznikem v informačním 
systému účetní jednotky, nebo jejich přijetím od externího původce. V závislosti na datovém 
formátu lze přijmout nebo pořídit listinný nebo digitální dokument. Dle rozhodnutí účetní 
jednotky je přijatý dokument také naskenován. V případě, že byl dokument převeden do 
digitální podoby, je potřeba ukládat také informaci o vlastním převodu. 

 Zařazení/Zpracování 

Dále probíhá zařazení (evidence) dokumentů do systému, pokračuje roztříděním a oběhem za 
účelem schvalování. V rámci tzv. užívání dokumentů dochází v případě účetních dokladů i 
k jejich zaúčtování v rámci informačního systému.  

 Archivace/Likvidace 

V rámci výstupní fáze dochází k přípravě a přesunu dokumentů do archivu v souladu 
s legislativními předpisy a politikou účetní jednotky. Dle požadovaných lhůt archivace je 
nastaveno datum plánované skartace.  

4 Správa účetní dokumentace a problematika její archivace  

Úschově účetních záznamů se věnuje § 31 zákona o účetnictví, dle kterého jsou stanoveny 
konkrétní lhůty jak pro archivaci účetní závěrky, tak i pro účetní záznamy. Je zde také odkaz na 
úschovu záznamů dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, podle kterého se 
„finanční dokumenty, účetní záznamy a statistiky podnikatelského subjektu, zejména knihy 
podvojného účetnictví, účetní závěrky a roční statistické výkazy mají uchovávat a má z nich být 
                                                 
2 Správa podnikového obsahu (z anglického ECM) představuje soubor strategií, metod a nástrojů, sloužících 
k zachycení, řízení, uložení, zabezpečení, zachování a doručení zejména nestrukturovaného obsahu a dokumentů 
vztahujících se k procesům organizace. 
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umožněn výběr archiválií.“ Mezi problematické oblasti v souvislosti s archivací listinných 
dokumentů se kromě prostorové náročnosti a náročnosti při zabezpečení těchto prostor řadí i 
složitost vyhledávání konkrétního dokumentu. Problémem posledních několika let je však také 
existence dokumentů v digitální podobě, a tudíž existence různých forem účetních dokladů. 
V souvislosti s tím čeká programátory, zákonodárce a další zainteresované osoby řešení otázek 
týkajících se zabezpečení a dlouhodobého ukládání dokumentů v těchto formátech. 

Cílem navrhované novely zákona č. 499/2004 Sb. je tedy mimo jiné zpřesnit podmínky 
nakládání s dokumenty v digitální podobě, zejména jejich výběr a ukládání a stanovit jednotný 
systém samotné archivace dokumentů v digitální podobě. Předkládaný návrh zákona by měl 
nabýt účinnosti 1. 7. 2012. 

Jako reakci na jedno z problematických míst u digitálních dokumentů a jejich archivace 
navrhovaná novela zákona o archivnictví v paragrafu 3 uvádí, že: „V případě dokumentů v 
digitální podobě se jejich uchováváním rozumí rovněž zajištění věrohodnosti původu 
dokumentů, neporušitelnosti jejich obsahu a čitelnosti, tvorba a správa metadat náležejících k 
těmto dokumentům v souladu s tímto zákonem a připojení údajů prokazujících existenci 
dokumentu v čase. Tyto vlastnosti musí být zachovány do doby provedení výběru archiválií.“ 

Používání digitálních dokumentů pro archivaci otvírá téma související s podepisováním takto 
pořizovaných dokumentů. Doba archivace účetních záznamů se totiž nemusí shodovat s délkou 
platnosti elektronického podpisu.3 Aby bylo možné zpětně validovat dokument elektronicky 
podepsaný a uschovaný, je potřebné mít možnost ověřit platnost elektronického podpisu v 
okamžiku, kdy byl připojen k dokumentu. Jedna z variant, která se nabízí, je např. použití 
časového razítka4, na základě kterého ověříme, že dokument v daném čase a této podobě 
existoval, tj. před expirací podpisu se dokument znovu podepíše a opatří časovým razítkem. 
Potřebné údaje (aktuální datum a čas, číslo časového razítka a identifikaci poskytovatele, který 
toto razítko vydal) se připojí ke vstupním datům včetně elektronického podpisu autority 
časových razítek.  

Z akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb uvádí První certifikační autorita, a.s. ve 
své statistice, že za rok 2011 vydala celkem 42 849 144 kvalifikovaných časových razítek, což 
představuje nárůst oproti roku 2010 o 111%. Souvisejícím údajem je také celkový počet 
vydaných kvalifikovaných razítek od roku 2006 (kdy společnost získala akreditaci), který dosáhl 
téměř 100 000 000. Další z poskytovatelů podobné údaje neuvádí. 

Další problematikou, řešenou i navrhovanou novelou zákona o archivnictví, je problematika 
převodů dokumentů z listinné formy do elektronické, a naopak. Zatímco digitální PDF 
dokument podepsaný elektronickým podpisem představuje 100% bezpečný dokument a 
případný podvod je nejspolehlivěji odhalitelný pomocí funkcionality zabezpečení 
elektronického podpisu, vytištěná elektronická faktura nesplňuje požadavky průkaznosti pro 
účetní záznam dle zákona o účetnictví, protože zde podpisový záznam je čitelný pouze v 
elektronické podobě. Co se týče jeho bezpečnosti, po vytištění má nulovou hodnotu. 
Navrhovaná novela uvádí řešení: „Před převedením dokumentu v digitální podobě na dokument 
v analogové podobě nebo změnou datového formátu dokumentu v digitální podobě ověří určený 
původce platnost uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické značky nebo 
kvalifikovaného časového razítka, je-li jimi dokument v digitální podobě opatřen, a platnost 
kvalifikovaných certifikátů, na kterých jsou založeny. Údaje o výsledku ověření a datum 
převedení dokumentu v digitální podobě na dokument v analogové podobě nebo datum změny 

                                                 
3 Kvalifikované certifikáty, které se používají k vytváření elektronického podpisu, se vydávají s platností na jeden 
rok. 
4 Časové razítko představuje datovou zprávu, vydanou kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb a která 
důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem. Zaručuje tedy, že konkrétní 
data v elektronické podobě existovala nejpozději v daný časovým okamžik. 
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datového formátu dokumentu v digitální podobě určený původce zaznamená a uchová je spolu s 
dokumentem vzniklým převedením nebo změnou datového formátu.“ 

Zároveň by při opačném převodu mělo platit, že: „dokument v digitální podobě vzniklý 
převedením z dokumentu v analogové podobě nebo změnou datového formátu dokumentu v 
digitální podobě opatří určený původce doložkou, která obsahuje údaje týkající se převedení 
nebo změny datového formátu, podepsanou uznávaným elektronickým podpisem osoby 
odpovědné za převedení z dokumentu v analogové podobě anebo změnu datového formátu 
dokumentu v digitální podobě nebo označenou elektronickou značkou určeného původce, a dále 
opatřenou kvalifikovaným časovým razítkem. Údaje týkající se převedení nebo změny datového 
formátu stanoví prováděcí právní předpis.“ 

5 Závěr 

V příspěvku je zmapováno, jak reagují na pokrok a stále intenzivnější využívání informačních a 
komunikačních technologií v podnikové realitě zákonodárné orgány v České republice, a to 
aktuálně v oblasti pořizování, správy a archivování digitálních dokumentů. Výsledkem 
úspěšného zavádění nových technologií v oblasti účetní dokumentace by měla být schopnost 
efektivněji realizovat podnikové procesy související s jejich oběhem. Výzvou do budoucna je 
zároveň připravit legislativní rámec pro bezpečnou a důvěryhodnou dlouhodobou archivaci.   
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Určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky 
Jana Gebauerová* 

 

1 Úvod 

V roce 2009 došlo ke schválení nového zákona o auditorech, který nově zavedl povinnost určení 
auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky. Toto ustanovení má velký vliv na právní jistotu 
vlastníků účetních jednotek, z hlediska přímého ovlivnění určení nezávislé osoby, která ověří 
účetní závěrku účetní jednotky, a která již není závislá výlučně na rozhodnutí statutárních 
orgánů. Zájmy statutárních orgánů mohou být v mnohých případech značně rozdílné od zájmů 
vlastníků a to především v situaci, kdy vlastníci nejsou účastni na obchodním vedení 
společnosti. V některých případech však nové ustanovení přineslo celou řadu výkladových 
problémů především u podnikatelů právnických osob, kdy nebylo zřejmé, kdo je tím nejvyšším 
orgánem účetní jednotky. 

2 Cíl práce 

Cílem této práce je provedení analýzy kdo je „nejvyšším orgánem“ účetních jednotek, jakým 
způsobem určuje auditor v závislosti na formě účetní jednotky a jaké dokumenty by se měly u 
auditora stát součástí spisu. Vzhledem k široké škále možností, se kterými se můžeme v praxi 
setkat, je tato analýza zaměřena pouze na subjekty podléhající české legislativě.    

3 Rozbor problému 

3.1 Jaké subjekty musí mít ověřenou účetní závěrku auditorem 

V současné době je vztah auditora a auditované účetní jednotky dán především platným 
zákonem o auditorech (dále jen ZoA), zákonem o účetnictví (dále jen Zoú), obchodním 
zákoníkem (dále jen ObchZ) a auditorskými předpisy Komory auditorů ČR (dále jen KAČR). 
Povinnost ověření roční účetní závěrky auditorem vyplývá ze zákona o účetnictví1 především 
§20. Účetní jednotka musí splnit kriteria daná velikostí obratu, výší majetku nebo počtu 
zaměstnanců. Zákon nedělá výjimky mezi formou podnikání, takže auditu mohou v závislosti na 
těchto kvantitativních kritériích podléhat jak všechny typy právnických osob stanovených 
obchodním zákoníkem, tak i fyzické osoby podnikatelé. 

3.2 Kdo určuje auditora 

Určení auditora je dáno zákonem o auditorech2 v §17 odst. 1, kde je uvedeno: „Pokud má účetní 
jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo 
konsolidovanou účetní závěrku ověřenou auditorem, určí auditora její nejvyšší orgán. Nemá-li 
účetní jednotka nejvyšší orgán nebo auditora neurčí, pak ho určí dozorčí orgán této účetní 
jednotky. Statutární orgán je oprávněn uzavřít smlouvu o povinném auditu pouze s takto 
určeným auditorem.“  

Účetní jednotky, které nesplňují velikostní limity, si mohou nechat ověřit závěrku auditorem 
dobrovolně. Protože se však jedná o nepovinný audit, který nepodléhá zákonné regulaci, je i 
přístup k určení auditora volný. Rozhodnutí provést nepovinný audit záleží tedy na rozhodnutí 

                                                 
* Jana Gebauerová, katedra finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola 
ekonomická v Praze, Email:<xgebj900@vse.cz> 
1 Zákon 563/1991 Sb. Ve znění zákona 230/2009 Sb. o účetnictví 
2 Zákon 93/2009 Sb. ve znění zákona 227/2009 Sb. o auditorech 
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účetní jednotky. Konkrétní určení kdo může toto rozhodnutí provést, záleží na druhu společnosti 
a na vymezení kompetencí ve stanovách, popřípadě ve společenské smlouvě. 

3.3 Kdo kontroluje správné určení auditora 

O správné určení auditora by se v prvé řadě měli zajímat sami vlastníci. Je v jejich zájmu, aby 
určili auditora, který je zapsán na Komoře auditorů České republiky, bylo mu přiděleno číslo 
oprávnění a bude z jejich pohledu nestranný, nebude žádným způsobem závislý na statutárním 
orgánu a bude tak dostatečně hájit jejich zájmy. Jak je uvedeno v úvodu, určoval dříve auditora 
statutární orgán. Mohlo tak dojít k situaci, že auditor zatajil vlastníkům některé důležité 
informace ve snaze nepopudit proti sobě statutární orgán, který v následujícím období opět 
rozhodoval o jeho určení. Tím se auditor stal závislý a ve výroku auditora, který vydal, nemusel 
zohlednit veškeré zjištěné skutečnosti objektivně. Tento postup pak mohl být v neprospěch 
vlastníků, kteří nebyli správně informováni o situaci ve společnosti a mohli tak na valné 
hromadě rozhodnout o dalším vývoji na základě nesprávných informací. 

Ve druhé řadě je zájem auditora, aby jeho statut byl určen dle zákona. Pouze na základě splnění 
podmínek zákona pak nemůže být napadena platnost jeho uzavřené smlouvy se statutárním 
orgánem a tedy i odměny za audit, vyplývající ze smlouvy. 

Ve třetí řadě na dodržování zákona o auditorech dohlíží Komora auditorů České republiky při 
kontrole činnosti auditorů. Všichni auditoři jsou povinni dle přepisů KAČR, především 
Mezinárodních auditorských standardů vést o každém auditu spis. V něm auditor dokumentuje 
své postupy a závěry z průběhu auditu a v neposlední řadě musí také zdokumentovat dodržování 
zákonů ze strany účetní jednotky. Mezi tyto zákony rozhodně patří i dodržování výše uvedeného 
zákona o auditorech, především způsob určení auditora. V případě, že by auditor nebyl určen 
platně, pak se naskýtá otázka, zda by smlouva o auditu měla právní platnost a zda by výrok 
auditora, který by nebyl platně určen, byl vůbec akceptován valnou hromadou. Proto je nutné, 
aby se auditor problematikou zákonného určení auditora ve svém spisu zabýval, v případě, že je 
povinnost písemné dokumentace rozhodnutí nejvyššího orgánu účetní jednotky, aby měl ve 
spisu kopii tohoto dokumentu založenou. V případě, že zákon neukládá písemnou dokumentaci 
rozhodnutí, měl by auditor zvolit náhradní postup, který však již bude mít nižší důkazní hodnotu 
v případě sporu. 

3.4 Jaký je stav u auditorských subjektů 

Ve druhé polovině roku 2011 a na začátku roku 2012, kdy už platila plně ustanovení o určení 
auditora nejvyšším orgánem, byla provedena kontrola u 11 auditorských subjektů 
s následujícími výsledky: 

 2 auditorské subjekty byly určeny v souladu se zákonem auditorů u všech účetních jednotek, 
jejichž spisy byly kontrolovány 

 4 auditorské subjekty byly určeny v souladu se zákonem o auditorech pouze u některých 
účetních jednotek, v ostatních případech byly pouze podepsány smlouvy statutárním 
orgánem bez určení nejvyšším orgánem 

 1 auditorský subjekt byl u jedné účetní jednotky určen pouze předsedou představenstva 
mateřské společnosti, ostatní účetní jednotky byly v pořádku 

 3 auditorské subjekty o této povinnosti nevěděly a tedy ani určení po svých klientech 
nepožadovaly 

 1 auditorský subjekt spolupracoval s firmou, která nebyla zapsána jako auditorská 
společnost. Jako auditor byla valnou hromadou určena právě tato společnost. Bohužel tento 
postup je v rozporu se zákonem, protože auditorské služby poskytuje společnost, která 
k tomu nemá oprávnění, není zapsána v evidenci auditorských společností vedeném 
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Komorou auditorů České republiky. 

4 Řešení problému určení - postup u jednotlivých typů účetních jednotek 

4.1 Akciové společnosti  

Dle §184 ObchZ je nejvyšším orgánem akciové společnosti valná hromada. Účast na valné 
hromadě může být buď osobní, nebo v zastoupení. V rámci §184 odst. 2 ObchZ je umožněno, 
aby se valná hromada v případě akciových společností konala i s využitím elektronických 
prostředků. Pokud by je akciová společnost chtěla v praxi využít, pak by musela nejprve svolat 
prezenční valnou hromadu, která změní stanovy akciové společnosti tak, aby byla umožněna 
účast na valné hromadě i s využitím elektronických prostředků (např. prostřednictvím skype). 
Tento postup je vhodný zejména v případě menšího počtu akcionářů, kteří jsou z různých států 
světa. O jednání valné hromady pořizuje představenstvo zápis, jehož forma je podrobněji 
uvedena v ustanoveních §188 a §189 odst. 1 ObchZ. V případě, že bude obsahovat pouze určení 
auditora, tak zápis nemusí mít formu notářského zápisu.   

Statutárním orgánem akciové společnosti je dle § 192 ObchZ představenstvo, které zabezpečuje 
obchodní vedení společnosti.  

V rámci zdokumentování zákonného určení auditora ve spise auditora je předpoklad, že bude 
obsahovat kopii písemného záznamu z valné hromady, protože musí být ze strany 
představenstva povinně vyhotoven.   

4.2 Společnosti s ručením omezeným 

Nejvyšší orgán společnosti s ručením omezeným je stanoven v §125 ObchZ a je jím stejně jako 
v případě akciových společností valná hromada. Účast společníků je možná buď osobní, 
případně v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. U společností s ručením 
omezeným není možné využít elektronických prostředků pro účast na valné hromadě. Tento 
názor uvádí i Holejšovský (2011).  Toto omezení je v praxi velmi nepraktické především u 
společností se zahraniční majetkovou účastí, kde společníci jsou z různých států světa. S 
využitím počítačových technologií jsou velmi často pořádány i mezikontinentální 
videokonference, které však můžeme považovat za tzv. rozhodování mimo valnou hromadu, 
které je upraveno §130 ObchZ. Tato rozhodování představují rozhodování ve věcech, které 
náleží do působnosti valné hromady a výsledky rozhodování musí mít písemnou formu. Protože 
jak je uvedeno výše, spadá do rozhodování valné hromady i určení auditora, může být auditor 
určen i mimo valnou hromadu. Při širším výkladu a s použitím analogie s akciovou společností, 
je možno se domnívat, že pro společnost s ručením omezeným je možno využít elektronické 
způsoby komunikace pro rozhodování mimo valnou hromadu. 

Z jednání valné hromady respektive rozhodování mimo valnou hromadu je dle § 129 odst. 4 
ObchZ povinnost jednatele zajistit vyhotovení písemného zápisu. Pro bližší určení formy tohoto 
zápisu ObchZ neurčuje žádná podrobnější pravidla a je tedy zcela na úvaze jednatele, takým 
způsobem splní svou zákonnou povinnost. Každá společnost si tak může zavést vlastní formu 
zápisu z valné hromady mimo případy, kdy je povinnost notářského zápisu valné hromady. 

Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden, případně více jednatelů. Stejně 
jako představenstvu akciové společnosti přísluší dle §134 ObchZ i jednatelům povinnost 
zabezpečení obchodního vedení společnosti. 

Rovněž v tomto případě není důvod, aby auditor neměl ve svém spise založenou kopii zápisu 
z jednání valné hromady, na které byl určen jako auditor společnosti. 

4.3 Veřejná obchodní společnost 

V případě veřejné obchodní společnosti ObchZ přímo nestanoví nejvyšší orgán. Pro výklad lze 
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použít §79 odst. 2, který stanoví, že k rozhodnutí o ostatních záležitostech (mimo rozhodování o 
znění společenské smlouvy) je zapotřebí souhlasu všech společníků, pokud společenská 
smlouva nestanoví, že postačí souhlas většiny společníků. Žádné ustanovení ObchZ nestanoví, 
že by musel být o těchto rozhodnutích proveden písemný zápis.  

V rámci veřejné obchodní společnosti obsahuje obchodní zákoník §81 odst. 5, který stanoví, že: 
„Každý společník je oprávněn nahlížet do všech dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené 
údaje anebo k tomu zmocnit auditora nebo daňového poradce“. Tato možnost je dána všem 
společníkům a má primárně funkci ochrany majetku jednotlivých společníků, ale nenaplňuje 
funkci ustanovení auditora dle ZoA.  

Vzhledem k tomu, že všichni společníci ručí celým svým majetkem, jsou statutárním orgánem 
všichni společníci, společenská smlouva může dle §85 ObchZ jejich počet omezit. Co se týče 
obchodního vedení, je toto stanoveno v § 81 odst. 1 ObchZ, který stanoví, že každý společník je 
oprávněn k tomuto vedení v rámci mezi nimi dohodnutých zásad. 

V případě určení auditora pro audit veřejné obchodní společnosti se dostává auditor do nejistoty, 
protože o souhlasu s určením auditora nemusí být proveden písemný zápis. Auditor by v tomto 
případě měl prostudovat společenskou smlouvu, aby zjistil, zda je nutný souhlas všech 
společníků nebo stačí pouze souhlas většiny. Aby jeho určení nemohlo být později 
zpochybněno, lze pouze doporučit, aby dokument o určení byl vydán písemně a podepsaný 
společníky v počtu určeném společenskou smlouvou. Toto doporučení vychází ze skutečnosti, 
že v názorech společníků nemusí panovat jednota, a i určení auditora může znamenat 
kompromis mezi přáními jednotlivých společníků. Z tohoto pohledu je proto vhodné, aby o 
tomto rozhodnutí byl vyhotoven zápis z jednání a tento postup se stal ve společnosti právní 
zvyklostí i bez povinnosti dané obchodním zákoníkem. Tento postup by se v budoucnu mohl 
stát jistotou v případných sporech mezi společníky, ke kterým může dojít. 

4.4 Komanditní společnost 

Ustanovení u komanditní společnosti je podobné jako u veřejné obchodní společnosti. Obchodní 
zákoník přímo nestanoví nejvyšší orgán společnosti, pouze v §97 odst. 2 ObchZ stanoví, že 
v ostatních záležitostech mimo obchodní vedení společnosti, rozhodují komplementáři společně 
s komanditisty většinou hlasů, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. Obdobně jako u 
veřejné obchodní společnosti, ani v případě komanditní společnosti nemusí mít rozhodnutí 
nejvyššího orgánu písemnou podobu. 

Pro komanditisty dle §98 ObchZ platí, že mohou zmocnit auditora k nahlížení do účetnictví a ke 
kontrole dokladů. Tuto možnost nemají komplementáři, kteří jsou však na druhou stranu 
statutárními orgány komanditní společnosti a mají tak celou řadu pravomocí vyplývající z 
ObchZ. 

V případě komanditní společnosti ručí komplementáři celým svým majetkem za závazky 
společnosti, a proto jsou dle §97odst. 1 ObchZ právě oni oprávněni k obchodnímu vedení 
společnosti. 

Stejně jako v případě veřejné obchodní společnosti i zde se dostává auditor do nejistoty, protože 
i v tomto případě nemusí být proveden písemný zápis o určení auditora. Opět by měl auditor 
prostudovat společenskou smlouvu, kde zjistí, kdo za společnost rozhoduje a mohu pouze 
doporučit, aby dokument o určení byl vydán písemně a podepsaný společníky v počtu určeným 
společenskou smlouvou. 

4.5 Fyzická osoba – podnikatel 

V případě účetních jednotek, které jsou fyzickými osobami, je právě tato fyzická osoba jak 
nejvyšším orgánem, tak i statutárním orgánem pro obchodní vedení. Pro určení auditora je 
dostačující smlouva na audit podepsaná podnikající fyzickou osobou, která by měla být založena 
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ve spise auditora. 

4.6 Jednoosobní společnosti 

Pod pojem jednoosobních společností jsou zahrnuty společnosti – buď společnost s ručením 
omezeným, nebo akciová společnost, které mají jediného společníka nebo akcionáře. Tímto 
jediným vlastníkem může být jiná právnická osoba nebo fyzická osoba.  

V případě, že akcionářem je jiná akciová společnost, pak je nutno si položit otázku, kdo je 
oprávněn za ni jednat. Rozhodnutí týkající se dceřiné společnosti spadají do obchodního vedení 
společnosti, kterým je v případě akciové společnosti představenstvo. Tento názor zastává i 
Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 17.6.2003 sp. Zn. 29 Odo 882/2002 a zopakoval je i 
ve svém rozhodnutí ze dne 3.10.2007 sp. Zn. 29 Cdo 1193/2007. Rozhodnutí o určení auditora 
tak musí být provedeno písemně na jednání představenstva mateřské společnosti, nestačí určení 
pouze osobami, které jsou oprávněné jednat jménem společnosti, tj. předsedou resp. 
místopředsedou představenstva. Tento názor je podpořen i Dědičem a Kasíkem (2010). 

Zatím žádné rozhodnutí Nejvyššího soudu neřešilo případ, kdy by valnou hromadu nahrazoval 
statutární orgán společnosti s ručením omezeným – jednatel. Vzhledem k tomu, že oprávnění 
k obchodnímu vedení, které má představenstvo, jsou dle obchodního zákoníku obdobná i pro 
jednatele. Lze tedy akceptovat, aby auditor společnosti byl jmenován na základě písemného 
rozhodnutí jednatele jediného společníka, který rozhoduje v postavení valné hromady. Tento 
názor, však zatím není podložen žádným soudním rozhodnutím ani právním rozborem některých 
právních autorit. 

Výše uvedený postup u jednoosobních společností je možno vztáhnout pouze na české subjekty. 
V případě, že by společníkem nebo akcionářem byla zahraniční společnost, pak je nutno 
prostudovat místně příslušné zákony, které mohou znát i jiné formy nejvyššího orgánu 
společnosti. Například v SRN je nejvyšším orgánem u některých společností dozorčí rada. 

V případě, že má akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným jediného vlastníka, 
pak obchodní zákoník stanoví specifická pravidla pro valné hromady. U společností s ručením 
omezeným tuto situaci řeší ObchZ v §132, který stanoví, že působnost valné hromady vykonává 
tento společník, rozhodnutí společníka při výkonu valné hromady musí mít písemnou formu a 
musí být podepsáno společníkem.  U akciových společností, které mají jediného akcionáře, je 
postup upraven §190 ObchZ, který je obdobný jako u akciových společností. 

V obou případech je tedy možné, aby ve spisu auditora byla založena minimálně kopie výše 
uvedeného rozhodnutí, protože musí mít vždy písemnou podobu.  

5 Závěr 

Pro právní jistotu vlastníků je velmi pozitivní, že od roku 2009 došlo k legislativní změně a o 
osobě auditora musí být jejich většinový konsens. Uplatněním zákona o auditorech by tak mělo 
dojít k omezení počtu konfliktů mezi vlastníky a osobami pověřenými obchodním vedením, ke 
kterým v minulosti docházelo. Zároveň se tímto způsobem i značně posílil pocit osobní 
odpovědnosti auditora vůči vlastníkům, kteří již nejsou vnímání jako neosobní subjekty na 
rozdíl od osob odpovědných za obchodní vedení, se kterými většinou auditoři přicházeli do 
styku.   
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 Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17.6.2003 sp. zn. 29 Odo 882/2002 

 Usnesení nejvyššího soudu ze dne 3.10.2007 sp. zn. 29 Cdo 1193/2007 

 

Appointment of the Auditor by the Supreme Body of an Accounting 
Entity  

Summary 

The work deals with appointing an auditor by the highest authorities of accounting entities. The 
analysis is prepared for all types of business entities that may exist under the Commercial Code. 
The conclusions are drawn what documents must be processed by the accounting entities to 
appoint an auditor and what an auditor must have stored in his file. It is analyzed how to proceed 
if shareholder of the entity is a different legal entity.  

Key words: Appointment; Audit; Status of owners. 

JEL classification: M42. 

Shrnutí 

Práce se zabývá jmenováním auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky. Analýza je 
zpracována pro podnikatelské subjekty, které mohou existovat na základě obchodního zákoníku. 
Závěrem je uvedeno, jaké doklady musí být zpracovány ze strany účetních jednotek pro 
jmenování auditora a co auditor musí být uloženy v jeho spise. Zabývá se postupem v případě, 
že vlastníkem účetní jednotky je jiný právní subjekt.  

Klíčová slova: určení auditora; audit; postavení vlastníků. 
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Pravidla nízké kapitalizace optikou transferových 
cen 

Jiří Jakoubek* 

 

1 Úvod 

Transferové ceny se v posledních letech staly nedílnou součástí finančního managementu 
podnikových uskupení operujících na nadnárodní úrovni (tzv. MNE, angl. multinational 
enterprises). V popularizačních i odborných textech dříve často zmiňovaný požadavek 
nadnárodnosti ustoupil do pozadí, aby se většina principů a pravidel vztáhla zcela správně i na 
tuzemské osoby a obecným definičním bodem se stala spojenost těchto osob. V českých 
podmínkách pak zákon mluví o tzv. spojených osobách (zákon č. 586/1992 Sb., o daních z 
příjmů) a koncernech či podnikových uskupeních (Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník). 
Specifickou oblastí úpravy jsou pak tzv. transferové ceny, tedy ceny účtované mezi subjekty 
spřízněnými. Zjednodušeně lze říci, že ceny by měly být ve stejné výši jako ceny ve srovnatelné 
transakci za srovnatelných podmínek mezi subjekty nezávislými. Podstatou regulace je snaha 
správce daně o zamezení nezákonné optimalizace daňového základu subjektu formou přesunu 
zisků do míst s výhodnějším daňovým prostředím, případně k subjektu s výhodnějšími 
podmínkami (zde se již lze bavit i to tuzemském rozměru, zpravidla jde o přesun zisků k 
subjektu ve ztrátě či přesun k subjektu s jiným daňovým zvýhodněním – např. investiční fondy). 
Článek nerozlišuje mezi daňovým a tzv. manažerským pohledem (vnitropodnikové ceny pro 
management, více např. Roun (2005), ale nahlíží na transferovou cenu z hlediska její obecné 
výše dle požadavku „obvyklosti“, vyjádřeného principem tržního odstupu (angl. „arm’s legth 
principle”, dale jen “ALP”), MFČR (2010)). 

Většina prací zaměřených na determinaci transferové ceny se zabývá modelovou cenou jako 
úplatou za zboží či službu. Směrnice OECD se pouze zkratkovitě zmiňuje o transferové ceně za 
vnitroskupinové financování. Článek se zabývá právě touto, z perspektivy transferových cen 
velmi zřídka diskutovanou oblastí. Do této skupiny ale patří cenotvorba pro všechny 
instrumenty finančního trhu, nejen typické úvěry a půjčky. Obdobná logika se uplatňuje u 
faktoringových ujednání, úrokových swapů a jiných derivátových transakcí, včetně cash 
poolingových ujednání. Zároveň pak článek diskutuje aplikaci často zmiňovaného režimu tzv. 
safe harbours („bezpečných přístavišť“), za která lze při zjednodušení uvažovat pravidla nízké 
kapitalizace. Následující dvě kapitoly se budou věnovat jednotlivým variantám výše ceny a ve 
čtvrté pak bude provedeno jejich porovnání. 

2 Transferová cena financování  

Problematika externích zdrojů financování investic je oblastí značně různorodou a pestrou co do 
množství a variability různých přístupů a metodik ocenění. Stanovení ceny za financování se v 
podstatě dá vymezit jako hledání obvyklé ceny finančního trhu, zjednodušeně úroku. Pro 
odhadce bychom úlohu mohli definovat jako hledání oprávněné a obvyklé výše nákladů cizího 
kapitálu. Dle principu tržního odstupu by úroková sazba za vnitroskupinově poskytované 
finance měla být za úrok odpovídající úroku, který by na zdroje uvalila nezávislá finanční 

                                                 
  Tento příspěvek byl zpracován jako jeden z výstupů projektu Interní grantové agentury VŠE v Praze „Specifika a 
důsledky vnitroskupinového financování investičních a neinvestičních projektů“ (registrační číslo F1/25/2012).  
* Jiří Jakoubek, katedra financí a oceňování podniku, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická 
v Praze, Email: <jiri.jakoubek@gmail.com> 



550 

instituce. Toto vymezení na vnitroskupinovém finančním trhu nabývá na důležitosti zejména v 
případech, které jsou běžné na pouze těchto trzích – tedy poskytování financování akcionáři 
(obecně „shareholders“) bez snahy o splacení a s úrokem minimálním nebo nulovým. V tomto 
případě diskuse o obvyklé výši úrokové sazby podle mého postrádá významu, protože až reálná 
potřeba vypořádání závazku určí reálnou cenu této výpomoci. V případě, kdy se jedná o závazek 
s teoreticky nekonečnou dobou splatnosti (u společnosti splňující předpoklady „going concern“) 
je účelné kalkulovat o závazku jako neúročeném, v případě předpokládaného omezení 
podnikatelské živnosti (a přenechání závazku společnosti) by bylo vhodné nakládat se závazkem 
jako de facto součástí vlastního kapitálu a analogicky pak odvodit jeho náklady. Analytik by měl 
vždy provést posouzení skutečného stavu před stavem účetním, zejména pak analytik 
stanovující transferovou cenu nikoliv pouze za daňovým účelem, ale například pro ocenění 
společnosti. V dalším textu se soustředím na cizí kapitál, u nějž je předpoklad plnění stanovený 
smlouvou.  

Vzhledem k výše uvedené definici je dále nutné zmínit, že obvykle definovaný požadavek 
srovnání se situací nezávislého poskytovatele je metodicky chybný, nebo alespoň značně 
neúplný. Smyslem vnitroskupinového trhu je zajištění transakcí a synergií, které by nezávislý 
dodavatel neposkytl – například společnost bude motivována k přijetí financí od subjektu 
spojeného a čerpání rezerv právě proto, že by účtovaný úrok nezávislé instituce byl vyšší. 
Logicky konzistentní cesta tedy spočívá v nalezení obvyklé výše úhrady a následně nutné revize 
hodnoty vzhledem ke specifickým podmínkám daného vztahu subjektů. Lze pak vyvodit, že v 
otázkách kategorie hodnoty dle oceňovacích standardů bude ve většině případů transferová cena 
kategorií hodnoty investiční, nikoliv tržní (jak v důsledku dovozuje též Skála a Skálová (2002)). 

Není třeba se hlouběji zabývat rozdíly mezi úvěrem a půjčkou, ačkoliv diskuse v dané oblasti 
byla historicky značně zmatečná. Jako zcela dostačující rozdělení pro podmínky ČR lze uvést, 
že půjčky jsou upraveny občanským zákoníkem (§ 657 - § 658, tzv. smlouva o půjčce), úvěry 
upravuje obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v § 497 - § 507, tzv. 
smlouva o úvěru) a pro naše účely je znění obdobné. Rozdíl spočívá v nutnosti stanovení jistého 
úroku, zatímco smlouva o půjčce umožňuje půjčku bezúročnou (s příslušnými dopady do daně 
darovací). V úpravě platné do 31. 12. 2007 stanovovala daňová správa obvyklý úrok u půjček v 
procentním poměru k diskontní sazbě ČNB. Zajímavý byl nesoulad v úhradách „přeshraničních“ 
transakcí, protože úprava se nevztahovala na půjčky v cizí měně. Jako podstatný fakt zmíním 
důsledky rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 1 Afs 106/2004-57, podle něhož není 
bezúročná půjčka právním úkonem podléhajícím dani darovací. Nadále již nebudou specifika 
úročení zohledňována ani národními předpisy, ani formou poskytnutí peněžních prostředků. 

2.1 Způsoby stanovení rizikové přirážky 

Nejběžnější model stanovení úrokové míry úvěru (nadále pracujme s pojmem úvěr, ačkoliv se 
vztahy často aplikují i v případě půjček) předpokládá prostý součet bezrizikové úrokové míry a 
rizikové přirážky (kreditní marže), odrážející úvěrové riziko. Specifikům rizikových přirážek v 
obecné rovině se článek nevěnuje, literatura na toto téma je více než dostatečná 

  f CKr r RP   (1) 
kde r = náklady na cizí kapitál, 
 rf = bezriziková sazba, 
 RPCK = riziková prémie cizího kapitálu. 

Obecně lze tuto jednoduchou úvahu zredukovat na otázku kreditní přirážky (v modelu odrážející 
úvěrové riziko). Bohužel, teorie se v názoru na optimální model značně rozchází (na rozdíl od 
sice variantního, ale přesto prokazatelného způsobu doložení bezrizikové složky). Pro stanovení 
sazby v čase stabilnější (v ČR) se pak jako vhodné jeví užití zveřejňovaných základních sazeb 
bank, které obsahují i provozní složku a navyšují se pouze o kreditní marži. Často se lze setkat 
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se sazbou odvozenou od sazeb referenčních, případně jako upravený výsledek (či časová 
projekce) z databáze časových řad ARAD. Považuji za důležité zmínit dvě omezující podmínky, 
které se často neuvažují 

 Problematika garancí, kdy zajištění má silný vliv na přijetí úvěru a zároveň vliv na výši 
sjednané úrokové míry 

 Požadavek na proměnlivou výši úrokové míry (floating) u delších úvěrů 

Odhadci pracují většinou s výše zmíněným aditivním modelem odvození úroku, kdy se přirážka 
za riziko odvozuje principielně formou benchmarku. Je však vhodné poznamenat, že při užití 
multiplikativního modelu budou závěry stejné. Z hlediska metod stanovení transferových cen by 
bylo prosté srovnání kreditních marží nejčistším a nejjednodušším řešením. Bohužel, toto řešení, 
vycházející ze znalostí dluhopisových kreditních marží na CDI bondy, má v logice své 
konstrukce jako elementární předpoklad silně rozvinutý kapitálový trh. Proto se naprosto 
jednoznačně doporučované řešení metodou CUP (metoda srovnatelné nezávislé ceny) nedá 
často uvažovat. Jedinou variantou by bylo vytvoření fiktivní poptávky na banku, což má 
nedostatky zcela evidentní. 

Jisté zpřístupnění spočívá ve využití modelu úrokového krytí, kdy je rating stanoven na základě 
finanční analýzy. V kombinaci s dostupnými databázemi agregovaných hodnot EBITu se jedná 
o velmi populární metodu, která má však silné nedostatky a upřednostňována je zejména z titulu 
jednoduchosti. 

Jistou variantnost nabízí statistické zpracování úrokových sazeb z více úvěrů statistickými 
metodami, jak například navrhuje Montero (2009). Tento způsob má ale zásadní nedostatky 
v tom, že využívá pouze dat z minulosti a je použitelný pouze na velmi krátká období predikce 
v řádech dnů. Jeho výhoda spočívá ve využití logiky směrnice o převodních cenách, jelikož 
uvažuje normální rozdělení úrokových sazeb a pracuje s intervalem 50% nejčastějších hodnot 
(ačkoliv, jak sám zmiňuje, je vhodnější uvažovat rozdělení nikoliv normované normální, ale t-
rozdělení). Metoda je důležitá jako přechodový můstek k druhému typu modelů stanovení 
kreditní přirážky. 

Za takový typ lze označit modely zaměřené na analýzu defaultu podniku a modelování rizika 
v závislosti na vývoji hodnoty aktiv. Jako první uveďme redukované modely kalibrované na 
reálná data (například v Kadlčáková, Keplinger (2004)). Pro komparaci s pravidly nízké 
kapitalizace bude ale výhodnější se zabývat strukturálním modelem vycházejícím z modelu 
Mertona (1974) a Blacka a Scholese (1973), vycházejících ze struktury pasiv firmy a lépe 
modelujících náklady finanční tísně. Teoretickému využití těchto modelů pro konstrukce 
kreditní marže u emitenta dluhopisů se zabýval například Šedivý (2011) nebo Vlachý (2008). 

Jestliže stanovíme nominální úrokovou míru r z úvěru D jako aditivní model výše zmíněných 
komponent 

 1( )fr r     (2) 

kde ϕ1(σ) je riziková prémie (od inflace abstrahujeme), v podstatě jsme provedli zápis výše 
uvedených modelů vycházejících z databázových srovnání. Při aplikaci modelu vycházejícího ze 
struktury pasiv pak zohledníme nejen výkonnostní složku tržeb vztáhnutých k ukazateli 
ziskovosti, ale i strukturu zdrojů. Pokud vyjdeme z modelu, který na hodnotu dluhu D nahlíží 
jako na opci na aktiva společnosti A, budeme na marži dle Mertona nahlížet jako na spojitou 
míru výnosu. Pokud míru zadlužení L v současných hodnotách stanovíme jako 

 0/rtL D e A   (3) 

pak označíme σ jako volatilitu aktiv důležitou pro výpočet distribuční funkce. Beze snahy o 
hlubší matematické důkazy (provedené ve výše citovaných studiích) pak bude vhodné zapsat 
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požadovanou výnosnost jako 

  , , ,fr r L r t  (4) 

Pro odpovídající determinaci kreditní marže na úrovni banky je třeba zohlednit kvalitativní a 
kvantitativní charakteristiky úvěru. Modelům vycházejícím z prostého databázového srovnání 
často kvalitativní srovnání chybí úplně a kvantitativní je vzhledem k charakteru dat velmi 
obtížné. Výše uvedený propočet částečně zlepšuje pohled na určení kreditní marže zejména v 
tom, že veličinou L od určitého bodu zahrnuje závěry známého upraveného modelu Millera a 
Modiglianiho (1963), obsahující zohlednění nákladů finanční tísně. Beze snahy o zohlednění 
nákladů finanční tísně v modelu Mertona (1974) pro vyvození vztahu výpočtu výše úrokové 
sazby lze použít pouze zjednodušený model. Optimalizační úloha nemá pro výsledné řešení 
význam. Postačí převod do vztahu 

    2 fr r L      (5) 

jestliže se předpokládá, že δ(L)1 bude značit vliv zadlužení na rizikovou přirážku a ϕ2(σ) pak 
vliv úvěrového rizika v užším slova smyslu. Úrokovou míru pak uvažujeme na jeden rok. Pro 
jednoduchost nebudeme zohledňovat transakční náklady. Evidentně platí 
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     (6) 
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     (7) 

což ale nebude platit pro hodnotu aktiv firmy právě díky nákladům finanční tísně, kdy lze 
očekávat existenci maxima funkce proměnné L (jinak řečeno, za exponenciálně rostoucí úrok by 
teoreticky mohli věřitelé poskytovat kapitál i za značného zadlužení, nicméně reálná hodnota 
aktiv společnosti, která by reflektovala otázky solventnosti, již bude naopak klesat. To se začne 
dít ve chvíli, kdy kladný důsledek realizovaného daňového štítu bude potlačen efektem 
rostoucích nákladů finanční tísně).  

Takové zjednodušení s sebou nese řadu omezujících předpokladů, jejichž bližší ohodnocení je 
vhodné do stanovení úrokové míry zahrnout. Pokud bychom abstrahovali od postaty finanční 
tísně, omezili bychom propočet úrokové míry na funkční projev pouze úvěrového a likvidního 
rizika.  

Výše uvedený přístup k úvěrovému riziku je typický zejména pro finanční instituce (samotné 
emitenty cenných papírů), odhad pro klasické podnikové využití je opět omezen značnými 
nedostatky v dostupnosti informací. Přístup přes přepočet očekávané ztráty má výhodu zejména 
v horizontu delšího časového uvažování s úvěrovým rizikem. V délce uvažovaného období pak 
lze spatřit největší příspěvek k zohlednění charakteristik, jako jsou kupříkladu smluvní 
podmínky či zmiňované ohodnocení garancí.  

V případě defaultu dochází k ztrátě investora, jejíž střední hodnota se určí jako součin rizikové 
expozice (EAD), pravděpodobnosti defaultu (PD) a ztráty při selhání (LGD). Právě v případě 
PD vstupuje do propočtu kvalitativní složka formou např. bodovacích systémů vzhledem k 
platební historii subjektu. Toto bodování se skládá z vnitřního a vnějšího systému úvěrového 
hodnocení, kdy za vnější se uvažují stanoviska např. zmiňovaných ratingových agentur a jejich 
třídění kategorií dluhopisů. Jelikož byla prokázána významná korelace historických dat 
ratingových hodnocení a pravděpodobností úvěrového selhání, potvrzuje se výše uvedený 
benchmark rizikové složky ratingovým hodnocením jako vhodný – nicméně pouze u málo 
rizikových subjektů působících v zemích s rozvinutým kapitálovým trhem. Výpočet očekávané 

                                                 
1 Samotná marže by byla za daných předpokladů odvozena jako spojitá míra výnosu normovaného normálního 
rozdělení. 
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ztráty je pak vstupním údajem pro stochastické modelování procesu defaultu. Hlubší analýza 
jednotlivých variant tvorby kreditní přirážky dalece přesahuje možnosti tohoto článku. 

Uvedené modely jsou vhodné i pro další statistickou práci s ukazateli jako například VaR 
(Value at Risk), které jako vstupní údaje požadují simulace úrokových měr. Při aplikaci 
parametrického modelu je de facto vždy potřebná pouze znalost volatility. 

3 Pravidla nízké kapitalizace  

Pravidla nízké kapitalizace jsou nedílnou součástí hodnocení daňových aspektů cenotvorby, ač 
tato souvislost nemusí být na první pohled zcela zjevná. Ustanovení nízké kapitalizace totiž 
zpravidla neomezují obvyklou výši úrokové sazby, ale na základě poměru stavových veličin 
vlastního a cizího kapitálu určují poměr, který určuje limit, po který považuje zákonodárce 
úroky (nebo lépe finanční náklady v širším smyslu) ve výši odpovídající. Poměr ale nijak 
neodráží samotnou výši ovlivňované sazby. Je nutné zmínit výjimku platnou v ČR v roce 2008 a 
ihned zrušenou, kdy do české legislativy vstoupila jako jedna z podmínek omezení jako horní 
limit přijatelného úroku tzv. jednotná úroková míra navýšená o 4 procentní body. To lze 
intuitivně uvažovat jako důkaz, že i zákonodárce chápe výši úroku a nízkou kapitalizaci jako 
příbuzná témata. Problematiky ztotožňuje mnoho publikací na dané téma (většina textů o intra-
group financování zmiňuje pravidla nízké kapitalizace), samo ministerstvo financí problematiky 
spojuje. Věcný důvod je logický (prokázáno například v Buettner (2006)). 

Nízká kapitalizace je obvykle popisována jako stav, kdy je společnost financována svými 
akcionáři primárně formou půjček a úvěrů, oproti navyšování základního (vlastního) kapitálu 
formou akcií. Tomu odpovídá i současný stav v ČR dle §25 zákona o daních z příjmů uvedeno. 
Společnost hodnotí uznatelnost finančních nákladů v případě, že se jedná o finanční náklady 
z úvěrů a půjček za podmínek: 

 Mezi náklady se nepočítají jen úroky, ale též související náklady na obstarání úvěru 

 Poskytovatelem úvěru nebo půjčky je osoba spojená 

 Pro situaci, kdy příjemcem úvěru je právnická osoba mimo banky a pojišťovny 

Obecný vzorec pro výpočet koeficientu, vyjadřující procento finančních nákladů, které je nutné 
považovat za neuznatelné (u nefinanční investice), lze vyjádřit vztahem 

 
n SVK

K
PDSUP




 (8) 

Kde n je roven číslu 4, SVK je průměrný stav vlastního kapitálu a PDSUP průměrný denní stav 
úvěrů a půjček. 

Zákon tak do značné míry ovlivňuje vnitropodnikovou politiku, jelikož bývá běžnou praxí 
rozhodnout o převodu jistých závazků na určitou dceru či akceptace poměrně významné ztráty 
na jednom z dceřiných podniků v očekávání budoucího nárůstu zisku. Tyto strategie přesunu 
zisků nemusí být jen „přeshraničního“ charakteru, ale jsou běžnou praxí firem s širokým 
portfoliem dceřiných společností (dále SPV, angl. Special Purpose Vehicle). Ty z pohledu 
matky znamenají založení dceřiné společnosti (nejčastěji s.r.o. nebo k.s.) k jednorázové 
investiční operaci, například stavbě obytného komplexu. Po dokončení a uplynutí garančních 
lhůt dochází k likvidaci. Firmy tak jednají za účelem převedení rizik z centrály na dceřiný 
subjekt a zároveň finanční (účetní) průhlednosti. Tuto průhlednost pak vidí rády financující 
banky, uvedený vztah nabízí vytvoření poměrně přehledného legislativního prostředí v rámci 
vztahů banka – klient s jistou garancí matky. 

Závěr z daňového rozměru testu kapitalizace by byl ten, že daňová správa reflektuje 
komparativní výhodu odečitatelnosti úroků dluhového financování od základu daně, zatímco 
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financování formou úpisu akcií má ekvivalent v placené dividendě (která je spočtena ze zisku po 
dani). Hlavním důvodem pro pravidla testování kapitalizace pak bude snaha o zamezení 
snižování zisku jednotlivých členů podnikového uskupení formou preference dluhového 
financování. Na výhodnosti dlužního financování díky vytvořenému daňovému štítu stojí již 
teorie Millera a Modiglianiho (1963). Je vhodné uvést, že ačkoliv pravidla používá přes 75 % 
států OECD, základní logika poměru equity a zadlužení je stejná. Mění se hlavně násobitel 
vlastního kapitálu, například ve Francii je aplikována hodnota 1,5. Jednotlivá pravidla se v 
zásadě liší ve třech oblastech: 

 Poměr dluhu a vlastního kapitálu 

 Prokázání úroku ve shodě s ALP 

Například v ČR se obvyklost úroku posuzuje zcela separátně. Za pravděpodobně nejrigidnější 
pravidla pak můžeme uvažovat například podmínky Austrálie, kde je vyžadován souběžný 
model posouzení ALP úrokové sazby za předpokladu ALP i u kapitálové struktury dlužnické 
společnosti a posuzuje důvěryhodnost věřitele (zda by za daný úrok půjčil prostředky vzhledem 
k jeho finančním podmínkám) 

Z finančního hlediska se problematika nízké kapitalizace opírá zejména o účetní pojetí vlastního 
kapitálu, výpočtu jeho stavu a určení průměru denních stavů úvěrů a půjček Ke konkrétním 
výpočtům existuje množství literatury a odborných článků v zejména daňových periodikách. 
Důležitá je úvaha nad reálnými možnostmi změny poměru vlastního a cizího kapitálu v širším 
slova smyslu. Lze intuitivně předpokládat, že možnost subjektu měnit průměrný denní stav 
úvěrů a půjček významným způsobem je značně omezeno cizím kapitálem poskytovaným 
nespojenými subjekty. I přes jistou možnost optimalizace financování uvnitř podnikového 
uskupení tak přirozeně větší prostor pro ovlivnění modelu míry kapitalizace spočívá ve změně 
stavu vlastního kapitálu. Stejný závěr uvádí i Fučík (2006), který zmiňuje významnější působení 
vlastního kapitálu na koeficient K a výpočet SVK pomocí prostého aritmetického průměru bez 
nutnosti data zvýšení vlastního kapitálu. 

Závěr kapitoly věnuji krátkému představení systému bezpečných přístavišť (angl. „safe 
harbours“). Za režim bezpečného přístaviště je považované cenové pásmo, v rámci něhož není 
cena podrobena zkoumání běžnému pro optimální transferovou cenu. Jedná se tedy o úroveň, při 
které se cena uvažuje jako a priori správná. Takové ustanovení je zákonné a subjekty tak 
zbavuje povinnosti dokladovat užité ceny. V případě, že subjekt nechce využít nabízené hodnoty 
(u služeb s nízkou přidanou hodnotou se často užívá například 5% marže), je oprávněn užít cenu 
mimo toto vymezené pásmo, nicméně je povinen dokládat rozdíly. Režim nabízí jistotu 
subjektu, že jím užité ocenění transakce nebude nijak zpochybňováno. V případě nízké 
kapitalizace nejde o „čistou“ aplikaci tohoto systému absolutní částkou (u služeb pak zpravidla 
procentním bodem nebo intervalem obvyklé marže), ale o a priori vyjádření procenta 
neuznatelné výše ceny finanční transakce. Další odlišnost je v jisté míře dobrovolnosti či volby 
využití nebo nevyužití tohoto režimu, kdy u pravidel kapitalizace je povinnost (nicméně ne vždy 
je režim bezpečných přístavišť volitelný i u jiných typů transakcí).  

4 Srovnání uplatnitelné úrokové míry 

Z výše uvedeného je evidentní, že reálně uplatnitelná efektivní úroková míra bude výrazně 
odlišná v případě jejího stanovení dle zásady principu tržního odstupu a po zohlednění vlivu 
pravidel nízké kapitalizace.  

Jestliže jsme transferovou cenu konstruovali jako běžnou úrokovou míru, pak ideální model pro 
země OECD (s dostatečným portfoliem dluhopisů pro srovnání) by spočíval ve srovnání 
podmínek, za něž danou srovnávanou transakci obdržel jiný či identický subjekt od nezávislého 
věřitele. Obvykle se uvádí dva hlavní zdroje ke srovnání – smluvní ujednání mezi dlužníkem a 
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věřitelem a související dluhopisové výnosové křivky. Značnou výhodou je komparace 
úrokových měr jako celku, nikoliv desagregace na jednotlivé komponenty. Ekonomické faktory 
srovnání jsou zejména odvětví, velikost částky, denominace měny, doba splatnosti a například 
rating dluhopisu dle Standard & Poor’s.  

Čistý režim bezpečných přístavišť by musel zohledňovat obecně „vhodné“ úrovně úrokové 
míry. Takový režim je zaveden kupříkladu v USA. Subjekt je oprávněn využít režimu 
bezpečného přístaviště, tedy zajistit své úrokové míry mezi spřízněnými subjekty, bez obavy 
z napadení jejich oprávněné výše. Toto právo (nikoliv povinnost) je mu odepřeno v případě, že 

 Dlužník podniká v oblasti poskytování financování třetím osobám 

 Úrok a jistina jsou denominovány v jiné měně, než je americký dolar 

Obvyklá úroková sazba je pak stanovena intervalem <100%;130%> AFR („AFRs“, Applicable 
Federal rates), úrokových sazeb zveřejňovaných podle Internal Revenue Code. Sazby se 
zveřejňují pro obchody krátkodobé (do tří let), střednědobé a dlouhodobé (nad devět let).  

Při pohybu na trhu, kde není dostatečná datová základna pro srovnatelné podmínky denominace 
aktiv, rizikovosti, časových měr či indexů, je nutné vycházet z dekompozice úrokové míry. 
Vzorec 5) upravme do tvaru pro výpočet výše dlužné částky na konci roku včetně úroku, 
rozložme úrokovou míru na vliv míry zadlužení a odděleně vliv úrokového rizika v užším slova 
smyslu a zapišme v multiplikativním tvaru: 

 2(1 ) (1 ) (1 ) (1 (( )) )fr r L         (9) 

Konečnou částku dosáhneme rozšířením vztahu (9) o výši jistiny D0. První dvě závorky na pravé 
straně udávají výši kreditního rizika a poslední pak eliminovaný vliv růstu zadlužení. V čase 
bude totiž podnik přijímat nové úvěry za stále vyšší sazby, ale historické úvěry budou oceněny 
stále původní úrokovou sazbou, bez aktuálního přecenění zadlužení. Součet rf + ϕ2(σ) tak 
můžeme srovnat se smluvní úrokovou mírou v daném čase za daných podmínek. V grafu bude 
představovat samostatnou osu exogenně zadané veličiny. Navýšení o zadlužení se děje se 
značným zpožděním. Při zohlednění kapitalizace se pravá strana vztahu (9) ještě musí rozšířit o 
výraz (1-tc), kde tc je koeficient kapitalizace. Suma úroků, které poplatník bude při respektování 
testu kapitalizace považovat za uznatelné (Itc), se tak vyjádří jako 

     0 2(1 ) (1 ) 1 (1 )tc f cI D r L t           (10) 

Jestliže budeme předpokládat, že výše dluhu je celý rok stejná a neměnná (bylo by nutné počítat 
denní vážený průměr) a nebudeme předpokládat změny ve vlastním kapitálu, můžeme 
kalkulovat s obecnou výší zadlužení vyjádřenou procentním poměrem. Zvolil jsem pro ilustraci 
výši zadlužení až po 1 000 %. 

Tab. 1:  Hodnoty koeficientu kapitalizace vzhledem k zadlužení 

Zadlužení 30,00% 200,00% 350,00% 500,00% 650,00% 800,00% 1 000,00%
(1-tc) 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 38,46% 50,00% 60,00% 

Zdroj:vlastní výpočet 

Dále můžeme předpokládat nejpravděpodobnější hodnoty úrokových sazeb na úvěry v 
ilustrativním intervalu <5%;15%>, jako v případě výše zadlužení nezávisí výsledek na konkrétní 
číselné hodnotě. Za modelovatelnou lze uvažovat proměnnou δ(L), tedy promítnutí vlivu růstu 
zadlužení na úrokovou míru. Dostupné databáze obsahují silně agregované hodnoty relevantní 
vzhledem k nutné úpravě vstupních ukazatelů a hlubší deskripce vztahu je nad rámec tohoto 
článku (zejména díky vlivu pracovního kapitálu dle postavení subjektu v produkčním řetězci). 
Předpokládejme závěry vztahu (3). 
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Obr. 1: Hodnoty daňově uznatelného úroku po testu kapitalizace 

 
Zdroj:vlastní výpočet 

Jak je vidět, růst úrokové míry z titulu zadlužení není ovlivněný koeficientem testu kapitalizace 
(je roven nule), při vyšších hodnotách je již potlačen. Uvedené platí při hodnotě na ose x rovné 
120% (na které zachycujeme vlivy nezachycené v úvěrové smlouvě) a současném zadlužení 
350%. Průběh funkce r bez vlivu kapitalizace by měl exponenciální růst v trendu stejném jako 
při nulové hodnotě koeficientu (kupříkladu při maximálním zadlužení dle tabulky 1 je v daném 
modelu rozdíl mezi hodnotami úroku s a bez zohlednění vlivu kapitalizace v rozmezí 
<5,1%;15,3%>). 

Lze tedy říci, že při konstrukci úroku dle (10), tzn. respektování pravidel nízké kapitalizace, 
nenulovém zadlužení, kladné úrokové míře z úvěrů a respektování efektu finanční tísně není 
možné dosáhnout ALP principu při nenulovém tc. Jestliže je ale úroková míra prokazatelně 
stanovena na základě principu tržního odstupu a subjekt je schopen toto deklarovat, je pro něj 
úrok dle výše zmíněného intervalu rozdílu díky argumentu (1-tc) z (10) nákladem. Jinými slovy, 
subjekt je připraven o daňový štít v hodnotě 

  t tc ty r r d   (11) 

Kde yt vyjadřuje daňový štít v roce t,  rtc je úroková míra dle (10), rtc =Itc/D0; dt je daňová sazba 
v roce t. Evidentně vhodnější by tedy bylo motivovat subjekty nikoliv k redukci míry zadlužení, 
ale k lepšímu odhadu úrokové míry – ta by v konečné hodnotě měla reflektovat případné riziko 
defaultu. Při podnikání v podnikatelském uskupení potvrzuje tento závěr i praxe, jelikož, jak 
bylo uvedeno výše, koeficient tc je citlivější na změny vlastního kapitálu než stavu kapitálu 
cizího – pro subjekty ve skupině je navýšení vlastního kapitálu podstatně jednodušší 
transformací cizího na vlastní než zapojením vlastního externího (například populárními 
krátkodobými příplatky mimo základní kapitál namísto emise akcií). Jako vhodnější by se jevila 
analogie s pravidly AFR, případně řešení formou volby či možnosti tzv. předběžných cenových 
dohod nebo přímého dokumentačního požadavku na doložení oprávněnosti využité úrokové 
míry.   

Pro přehlednost by mohly být závěry z (11) popsány i tak, že subjekt musí uplatnit úrok rtc, na 
základě koncepce regulace transferových cen dle OECD by měl mít možnost po řádném 
dokladování uplatnit úrok až do výše r. Na tento rozdíl dle (11) lze pohlížet jako na jeho ušlý 



557 

zisk, resp. nadměrné zdanění. Až pokud by uplatňoval úrok větší než r, je zcela příhodná 
regulace dle omezení tzv. skryté dividendy. 

5 Závěr 

Článek se zabýval hodnocením testu kapitalizace u spojených subjektů optikou principů tvorby 
transferových cen. Při stanovení reálně uplatnitelného úroku z pozice dlužníka byl identifikován 
čistý náklad dlužníka vzniklý striktním vymáháním pravidel nízké kapitalizace ve formě ušlého 
úrokového daňového štítu. Jedním z řešení eliminace této nadměrné daňové povinnosti by bylo 
subjektům umožnit dokladovat oprávněnost úroků ve skupině na principu ALP, jelikož test 
kapitalizace nebude nikdy odrážet podstatné části kreditního rizika coby rizika vyplývající z 
kvalitativního hodnocení a prognózovaného či skutečného vývoje. Zde narážíme na obtížnost 
konstrukce úrokové míry, nicméně lze uvažovat i subjekty mající dostatečné datové základny. 
Co se konstrukce úrokové míry týče, jako nejobtížnější část se jeví identifikace rizikové 
přirážky. V článku jsem provedl krátké zhodnocení v současnosti nejpoužívanějších metod a 
poukázal na hlavní výhody a nevýhody. Za zásadní problém lze ve středoevropských 
podmínkách považovat absenci rozvinutého kapitálového trhu, protože metodiky nejsprávnější 
cestou by měla být cesta srovnání s nezávislými transakcemi. Strukturální modely, hlouběji 
analyzované, jsou již metodami odvozenými, nicméně často jedinými použitelnými. Jiným 
řešením by mohlo být i uchýlení se k analogii se systémem AFR, za což bohužel nelze ani při 
velmi vysoké míře abstrakce považovat například systém ARAD. Metodika testu kapitalizace 
nezohledňuje zásadní faktory ovlivňující konstrukci úrokové míry a jde o způsob, pro omezení 
uznatelnosti, značně těžkopádný. Je ale nutné přiznat, že velmi jednoduchý. Pokud by kriteriem 
měla být obtížnost zpracování, pak by rozhodnutí (zda úrok dokladovat či podstoupit test 
kapitalizace a příliš vysokých hodnot úroků se obávat až z titulu tzv. skryté dividendy) a 
posouzení nákladové náročnosti na zpracování mělo být na posouzení subjektu.   
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Thin Capitalization Rules in the Perspective of Transfer Pricing 

Summary 

The paper tries to deepen the understanding of transfer prices determination in both 
transnational companies and intra-national business relations. It deals with the process of 
transfer prices formation within intra-group financing. The author focuses mainly on inferring 
the methodical principles from the general theory. The obtained principles are then confronted 
with the Czech legislative environment. After specifying the method of common interest rate 
formation, the author draws reader's attention to the factual impact of a thin capitalization test on 
arm's length interests based evaluation forming.  

Key words: Transfer pricing; Arm’s length interests; Thin capitalization test; Credit risk. 

JEL classification: G32, H25. 

Shrnutí 

Článek prohlubuje problematiku stanovení transferových cen v nadnárodních společnostech či 
obecně v podnikovém uskupení. Pojednává o tvorbě transferové ceny za vnitropodnikově 
poskytované financování. Autor se zaměřuje především na vyvození principů metodiky z 
obecné teorie. Tyto principy pak konfrontuje s legislativním prostředím České republiky. Po 
stanovení metodiky tvorby obvyklé úrokové sazby upozorňuje na faktické dopady testu 
kapitalizace do tvorby ocenění dle principu tržního odstupu.  

Klíčová slova: transferové ceny; obvyklý úrok; test kapitalizace; úvěrové riziko. 
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Úvod do corporate governance 
Robert Jurka* 

 

1 Úvod 

Problematika corporate governace, neboli implementace pravidel dobré správy a řízení 
společností, je ve světě předmětem zájmu již delší dobu. Otázky v souvislosti s corporate 
governance obecně vyvstávají všude tam, kde je ve společnosti odděleno vlastnictví od 
managementu. Již v roce 1776 napsal Adam Smith v této souvislosti: 

„Vzhledem k tomu, že ředitelé společností spravují peníze jiných lidí a nikoliv své vlastní, není 
možné předpokládat, že budou na ně dohlížet tak, s jakou společníci v soukromém 
spolupodílnictví dohlížejí na svůj vlastní majetek.“ 

Jedním z důvodů pro nárůst významu corporate governance jsou změny v řízení společností, ke 
kterým došlo převážně v devadesátých letech minulého století.  Jednalo se především o ztrátu 
důvěry investorů po skandálech typu ENRON nebo PARMALAT, kdy došlo k řadě pochybení 
managementu těchto společností. Tyto chyby spočívaly například v nesprávném způsobu řízení 
nebo kontroly společností, používání operací v účetnictví, které vedly k nadhodnocení tržeb, 
zisků nebo aktiv těchto společností, zakrývání některých ztrátových transakcí, vyvádění aktiv z 
účetnictví společnosti do daňových rájů nebo k jiné manipulaci s účetními výkazy.  

Falšování účetních výkazů bylo, je a bude. Motivy a cíle těchto účetních podvodů jsou různé.  
Výsledkem podvodů je zpravidla snaha vytvořit prostřednictvím účetních operací a/nebo 
účetních výkazů příznivější obraz o stavu účetní jednotky než odpovídá skutečnosti.  

Jednou z oblastí, kde lze manipulovat s účetními výkazy společnosti, jsou účetní rezervy, 
například formou neoprávněného nadhodnocení rezerv. Britsko-holandská společnost Royal 
Dutch/Shell dlouhá léta nadhodnocovala stav rezerv ropy a zemního plynu ve svém účetnictví. 
Jak vyšlo mimo jiné při vyšetřování skandálu v roce 2004 najevo, jeden z členů vedení 
společnosti si svému kolegovi postěžoval v e-mailové korespondenci, jak je unaven ze lhaní o 
rozsahu rezerv společnosti v účetnictví. Toto nadhodnocení mělo v daném případě vliv na účetní 
aktiva společnosti formou zvýšení stavu Proved Oil Reserves tak na pasiva prostřednictvím 
zvýšení stavu Total Equity. Následky tohoto účetního podvodu stály společnost Shell nemálo 
úsilí a prostředků (koncern například čelil hrozbě stovek žalob ze strany investorů).          

Ani Česká republika nebyla ušetřena některých skandálů, připomeňme například pády IPB a 
jiných bank, které měly negativní dopady na jednotlivce, podniky nebo státní rozpočet České 
republiky. V poslední době jsme tuto skutečnost mohli sledovat v případě machinací v 
účetnictví společnosti Central Group, kdy někteří členové z vedení společnosti čelí soudnímu 
řízení.   

Aby bylo možné obnovit důvěru investorů, veřejnosti a jiných subjektů, bylo nezbytné přijmout 
nová pravidla a opatření, která by pomohla zamezit těmto negativním dopadům selhání 
jednotlivců, skupin či systému. Tato pravidla nebo opatření vycházejí především z práva a 
různých kodexů jednotlivých zemí, připravených zpravidla profesními komorami, regulátory 
finančních trhů apod. Nejvíc propracovaný systém správy a řízení společností má v současné 
době Velká Británie.    

                                                 
* Robert Jurka, katedra finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická 
v Praze. Email:<xjurr01@vse.cz> 
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2 Předpisy a přístup ke corporate governance v České republice 

V České republice se v případě corporate governance jedná stále relativně o novou disciplínu, 
která je upravena převážně v příslušných zákonných předpisech. Do oblasti corporate governace 
v České republice patří zejména: 

 Kodex správy a řízení společnosti 

 Obchodní zákoník 

 Občanský zákoník 

 Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 

 Zákon o auditorech 

 Zákon o bankách 

 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob 

2.1 Kodex správy a řízení společností   

Tento kodex, který má podobu doporučujících pravidel, vznikl v roce 2001 na základě podnětu 
tuzemské Komise pro cenné papíry.  

Základní principy, na nichž je tento Kodex založen, jsou: 

 osobní odpovědnost vedení, 

 poctivost a transparentnost v jednání vedení, 

 kontrola vedení ze strany akcionářů, veřejnosti, státu.  

Kodex podporuje otevřený přístup k uveřejňování informací, který dovoluje různým subjektům 
(akcionářům, potenciálním investorům, zaměstnancům, věřitelům aj.) získat detailnější 
informace o společnosti. Poctivost vyžaduje, aby všechny finanční zprávy společností byly 
pravdivé a poskytovaly řádný a vyvážený pohled na společnost. Přijetí těchto pravidel přispívá k 
odstranění některých prvků neetického chování a k obnově morálky v rámci podnikání.  

Kodex je rozdělen do šesti kapitol s komentářem ke každé z nich: 

1. Zajištění základny pro efektivní rámec správy a řízení společností 

2. Práva akcionářů a klíčové vlastnické funkce 

3. Spravedlivé zacházení s akcionáři 

4. Úloha zainteresovaných stran ve správě a řízení společností 

5. Uveřejňování a průhlednost 

6. Odpovědnost představenstva a dozorčí rady 

Principy obsažené v Kodexu mají pouze doporučující charakter, některé se ale staly již součástí 
českého právního systému. Ačkoliv je Kodex určen primárně pro společnosti obchodované na 
burze cenných papírů, mohou se k nim přihlásit další společnosti.  

Vývoj ve světě ukázal potřebu novelizovat kodex z roku 2001, a proto v roce 2004 vznikla nová 
verze připravená převážně v souladu s principy OECD. Nicméně díky neustálému vývoji 
legislativy bude znovu nutná revize poslední verze.   

2.2 Hodnocení expertů ze Světové banky a MMF   

Poslední stav dodržování Principů správy a řízení společností OECD byl proveden v České 
republice v roce 2002. Výsledky nebyly zrovna optimistické. Experti ze Světové banky 
a Mezinárodního měnového fondu ohodnotili Českou republiku následovně:   
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Stupnice hodnocení: 

1 – dodržuje se; 2 – dodržuje se do značné míry; 3 – dodržuje se částečně; 4 – podstata se 
nedodržuje; 5 – nedodržuje se 

PRINCIP HODNOCENÍ 

Kapitola I. Práva akcionářů 

I. A. Základní práva akcionářů                                                                                                                                  2

I. B. Právo účastnit se rozhodování o podstatných změnách ve společnosti                                                             3 

I. C. Právo být náležitě informován o valných hromadách, účastnit se jich a hlasovat na nich                               3 

I. D. Uveřejňování kapitálových struktur a uspořádání umožňujících kontrolovat společnost v míře, která není 
úměrná vlastnictví akcií                                                                                                                                             3

I. E. Efektivní a průhledné fungování trhu ovládnutí společností                                                                             1

I. F. Požadavek vážení nákladů a výnosů výkonu hlasovacích práv                                                                         5

Kapitola II. Spravedlivé zacházení s akcionáři 

II. A. Stejné zacházení se všemi akcionáři téže třídy                                                                                                3

II. B. Obchodování na základě zasvěcených informací a zneužívání obchodů ve vlastní prospěch by mělo být 
zakázáno                                                                                                                                                                    4

II. C. Uveřejňování podstatného zájmu členů představenstva, dozorčí rady a manažerů na transakcích nebo 
záležitostech, které se týkají společnosti                                                                                                                   4

Kapitola III. Úloha zainteresovaných stran ve správě a řízení společnosti 

III. A. Respekt k zákonným právům zainteresovaných stran                                                                                    4

III. B. Odškodnění za porušení práv                                                                                                                          3

III. C. Mechanismy zaměřené na zvyšování výkonu za účasti zainteresovaných stran                                            3

III. D. Přístup k příslušným informacím                                                                                                                   2

Kapitola IV. Uveřejňování a průhlednost 

IV. A. Včasné a přesné uveřejňování podstatných informací                                                                                   3

IV. B. Příprava informací, audit a uveřejňování podle nejvyšších standardů, účetnictví, uveřejňování auditu       4 

IV. C. Výroční audit vypracovaný nezávislým auditorem                                                                                        2

IV. D. Kanály šíření informací umožňující včasný a nákladově efektivní přístup uživatelů k informacím             2

Kapitola V. Odpovědnost představenstva a dozorčí rady 

V. A. Informované jednání, jednání v dobré víře, s náležitou pílí a péčí, v nejlepším zájmu akcionářů                  3

V. B. Poctivé nakládání s každou skupinou akcionářů                                                                                             3 

V. C. Dodržování zákona a ohled na zájmy zainteresovaných stran                                                                        3 

V. D. Plnění klíčových funkcí, jako jsou formulace strategie společnosti, výběr managementu a jeho 
monitorování, navrhování členů představenstva a dozorčí rady, monitorování konfliktů zájmů včetně zneužívání 
aktiv společnosti a nepravostí v transakcích se spřízněnými stranami, integrita postupů v účetnictví, auditu a 
správě informací a nad komunikací s okolím                                                                                                           3 

 
Zdroj: (Příloha Kodexu správy a řízení společnosti - www.mfcr.cz) 
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2.3 Přístup tuzemských společností k problematice corporate governance   

Stanovení různých pravidel, standardů nebo doporučení profesních komor, obchodních komor či 
jiných institucí má vliv na formování corporate governance v České republice. Nelze ani 
opomenout vliv nadnárodních společností majících dceřiné společnosti v České republice na 
problematiku corporate governance v naší zemí.  

Obr. 1: Aktuální stav správy a řízení společnosti v ČR 

 
Zdroj: Smekal (2009) 

Přesto je to téma dlouhodobě nedoceněna vedením nebo vlastníky tuzemských společností. Tuto 
skutečnost jsme mohli sledovat v nedávné diskusi ohledně dopadů souběhu funkcí statutárního 
orgánu a uzavření pracovní smlouvy, kdy management některých společností neakceptoval 
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právní režim včetně stanovisek soudů ve věci zákazu souběhu funkcí. Finanční úřady, správy 
sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny tomuto problému nevěnovaly dlouhou dobu 
žádnou pozornost. Najednou na základě jednoho rozhodnutí Nejvyššího správního soudu došlo 
k nevídané mediální smršti, k vydávání stanovisek a výkladů různých orgánů. Jsou odměny 
vyplacené členovi statutárního orgánu v rozporu s právním předpisem daňově uznatelné na 
straně společnosti? A co pojistné z těchto odměn? Přes snahu různých orgánů je výsledek této 
kauzy sporný.  

Zajímavé je sledovat jak je tato problematika aktivně řešena na straně společností. Pokud někdo 
předpokládal, že společnosti rychle vyřeší riziko spojené se souběhem funkcí statutárního 
orgánu a zaměstnanec, byl asi překvapen. Jak vyplývá z průzkumu Ambruz & Dark/Deloitte 
Legal z konce roku 2011  

 pouze šest z deseti firem (58 %) v České republice si riziko souběhu funkcí uvědomuje, 
aktivně jej řeší jen pětina z nich, 

 necelá čtvrtina firem v České republice (23 %) očekává, že problematiku souběhu funkcí 
za ně vyřeší stát, 

 pouze pětina dotázaných společností (19 %) souběh funkcí odstranila nebo omezila jeho 
rizika. 

Jedním z možných nástrojů, jak by bylo možné eliminovat tyto nebo obdobné situace, je 
postupovat v souladu se zásadami good governance. V daném případě je vhodné založit v rámci 
společností například výbor pro odměňování členů statutárního a dozorčího orgánu. Tento 
výbor, nezávislý na vedení společnosti, by mohl napomoci při stanovení a kontrole 
dodržováních zákonných podmínek pro odměňování členů statutárního a dozorčího orgánu 
společnosti.      

Z výše uvedeného případu je zřejmé, jak důležitá je v České republice implementace pravidel 
dobré správy a řízení společností. Přesto, jak ukazuje průzkum mezi společnostmi (Obr. 1), je 
stále co dohánět. 

Lze očekávat, že dříve či později čím dál víc tuzemských společností implementuje pravidla 
corporate governance. Jedním z impulsů bude vývoj legislativy ve světě. 

3 Novinky v corporate governace ve vybraných zemích  

3.1 Dodd-Frankův zákon v USA    

V roce 2010 byl v USA schválen tzv. Dodd-Frankův zákon o reformě finančního systému. 
Tento zákon, který má přes 2 000 stránek, zpřísňuje pravidla pro podnikání firem a současně 
více chrání spotřebitele. Součástí tohoto zákona je mimo jiné i zavedení finančních pobídek pro 
informátory za ohlášení případů porušení právních předpisů Komisi pro cenné papíry a burzy 
(SEC). Málokdo čekal, jak účinný nástroj na boj proti porušování právních předpisů získá 
americká administrativa po schválení možnosti odměňovat informátory, tzv. whistleblowers. 
Tyto odměny nejsou vůbec malé (nejmenší odměna ve většině případů činí 100 000 USD). Po 
schválení tohoto zákona se roztrhl pytel s oznámeními, která přijala americká Komise pro cenné 
papíry ze strany informátorů (především zaměstnanců) na porušení předpisů společností. Jen v 
roce 2010 si informátoři přišli na skoro 400 milionů USD za oznámení, které americké vládě 
přinesly přes 2 miliardy USD formou vyrovnání od společností, které porušily právní předpisy.  

3.2 UK Bribary Act   

V červenci 2011 nabyl účinnosti zákon o potírání korupce, který dopadá i na společnosti 
obchodující ve Velké Británii nebo na tuzemské dceřiné společnosti anglických mateřských 
společností. Pokud například zaměstnanec české dceřiné společnosti nabídne úplatek, může být 
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na základě tohoto zákona potrestána i mateřská společnost se sídlem v Anglii. Skutečnost, že o 
úplatku nevěděla, ji nepomůže. Společnosti bude hrozit trestní čin za nedostatečnou prevenci při 
úplatkářství. Tento zákon má být ještě přísnější než je obdobná právní úprava v USA. Tento 
zákon ovlivní velký počet společností po celém světě včetně společností se sídlem v České 
republice. Lze tak očekávat, že ve společnostech poroste tlak na zavádění nebo posílení 
protikorupčních mechanismů.           

3.3 Trestní odpovědnost právnických firem v České republice 

V České republice došlo v roce 2012 k podstatné změně v tom, kdo všechno může být 
pachatelem trestného činu. Od roku 2012 vstoupil v účinnost Zákon o trestní odpovědnosti 
právnických firem, které mohou podle tohoto zákona spáchat až přes 80 trestných činů. Mezi 
vyjmenovanými trestnými členy patří i daňové trestné činy. Tyto trestné činy jsou dost často 
spojeny s falšováním účetnictví. Budoucnost ukáže, jak bude aplikován tento zákon v praxi. 
Sankce za porušení zákona jsou dost citelné (například peněžitý trest až do 1 460 000 000 Kč), 
na jejich výši bude mít vliv i přístup a prevence ze strany vedení. I z tohoto důvodu bude opět 
důležité, jak ve společnostech budou fungovat vnitřní kontrolní mechanismy, zabraňující nebo 
snižující riziko těchto trestných činů.             

4 Závěr 

Corporate governace se stal důležitou součástí pravidel řízení společností ve světě i v České 
republice. Management českých společností většinou dostatečně nereflektuje tuto skutečnost. V 
současné době jen málo společností aktivně řeší tuto problematiku. Legislativní změny ve světě 
i v České republice vedou k tomu, že nevědomost nebo pasivní přístup ke corporate governance 
mohou mít tvrdé dopady na vedení společnosti i společnosti jako takové. Dostatečně kvalitně 
nastavené interní kontrolní systémy a aktivní přístup společností k problematice corporate 
governance mohou eliminovat riziko těchto machinací.    
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Introduction to Corporate Governance  

Summary 

The article introduces issues related to corporate governance which principles are more and 
more applied in management of companies worldwide. It refers to cased when the rules were not 
applied properly. Further it mentions news in related legislation of some countries including the 
Czech Republic.  

Key words: Corporate governance; Falsification of accounting statements; Internal control 
system. 

JEL classification: G30, G38. 

Shrnutí 

Příspěvek je úvodem do problematiky corporate governance, jejichž pravidla se čím dál více 
uplatňují při řízení společnosti. Článek poukazuje na případy nedodržování těchto pravidel. Dále 
příspěvek uvádí novinky v související legislativě ve vybraných zemích včetně České republiky.   
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Vazba porovnávacího přístupu na další metody 
ocenění podniku 

Přemysl Krch* 

 

1 Úvod 

V procesu oceňování jsou běžně používány tři metodické přístupy: výnosový, nákladový a 
porovnávací. Při stanovení hodnoty podniku či aktiva bývá obecně doporučováno použít k 
ocenění kombinaci těchto přístupů. Taková kombinace by přitom neměla obsahovat více metod 
založených na tom samém přístupu.  

Na základě této dnes již zažité a běžně aplikované praxe se tedy při oceňování podniků běžně 
zvažuje kombinace obsahující vždy některou konkrétní metodu z uvedených jednotlivých 
přístupů. Platí přitom, že ne vždy oceňovatelé použijí při ocenění všechny přístupy. Běžně se tak 
setkáváme ve zprávách o ocenění s kombinací například výnosové metody DCF a metody 
sumární hodnoty aktiv nebo výnosové metody a některé z metod tržního porovnání. Ideální 
postup, jak k volbě metod dospět, by přitom měl vypadat takto: 

 na počátku zachovává oceňovatel rovný přístup ke všem metodám jako rovnocenným 
způsobům zjištění hodnoty 

 na základě analýz a zjištění o fungování daného podniku je postupně korigujeme a případně 
vyloučíme metody, které není možné s přiměřenou mírou přesnosti pro ocenění použít, ať již 
z důvodu omezeného množství informací nebo obtížně obhajitelné aplikace metody pro daný 
účel ocenění aj. 

Z výše uvedeného nástinu se může čtenáři zdát, že jednotlivé metody spolu mají navzájem 
pramálo společného. Může se zdát, a do jisté míry také platí, že každá metoda přistupuje k 
hodnotě podniku ze zcela jiného úhlu pohledu. Jak však dále naznačuji, existují některé přesahy 
mezi metodami navzájem, které bychom měli mít při jejich použití na paměti.  

Pozornost této statě je věnována přesahu ve směru k metodě práce srovnáním, k oceňovacím 
metodám tržního porovnání, a to přesto, že není namístě řešit izolovaně pouze tuto skupinu 
metod. V běžné oceňovací praxi jsou přitom jednotlivé přístupy často považovány za navzájem 
zcela oddělené a mnohdy jsou analytiky aplikovány bez jakékoliv úvahy nad vzájemnými 
vazbami, které jednotlivé metody spojují.  

Zřejmě to má co do činění také s obecně přijímanou tezí, že hodnotu oceňovaného majetku při 
finálním hodnocení odvozujeme zcela od jedné metody, bez průměrování výsledku více metod. 
Osobně tuto tezi přijímám a ve své práci ji aplikuji v souladu se zavedenými standardy a 
zvyklostmi pro práci oceňovatele, navzdory této panující jednoznačnosti bych ale rád upozornil 
na některé společné znaky, které spojují porovnávací metody s ostatními přístupy a do značné 
míry tedy tezi o izolovanosti různých přístupů vyvracejí.  

Proto si v tomto příspěvku kladu za cíl formulovat hlavní společné rysy porovnávacích metod 
při oceňování podniků s ostatními přístupy ke stanovení hodnoty podniku. Otázka používání 
porovnávacích metod je totiž v České republice dlouhodobě vnímána oceňovatelskou praxí 
velmi rezervovaně, nejčastěji s odůvodněním, že v České republice neexistuje rozvinutý 
kapitálový trh. Právě jejich izolované vnímání přitom osobně považuji za hlavní příčinu malého 
                                                 
* Přemysl Krch, katedra financí a oceňování podniku, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická 
v Praze, Email: <xkrcp03@vse.cz> 
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rozšíření porovnávacích metod a ve svém výzkumu se snažím ověřit, zda nadále přetrvávají 
omezení v dostupnosti dat, nebo je dnes možné považovat metody tržního porovnání za 
plnohodnotně použitelné. V předchozím výzkumu již byla tato použitelnost ověřena u největších 
společností.1  

2 Standard hodnoty a jeho omezení  

Chceme – li však hovořit o společných znacích jednotlivých metod, je na počátku nutné si 
vymezit prostor, v němž se pohybujeme, a jímž jsou metody tržního porovnání limitovány. Do 
jisté míry nám to napovídá již název: metody tržního porovnání. Zřejmě bychom se tedy měli 
pohybovat na úrovni tržního standardu hodnoty. Nabízí se přitom několik důvodů, proč tuto tezi 
přijmout: 

 název samotný 

 etalonem pro srovnání jsou nám objektivní data zjistitelná na trhu. Tato data tvoří rámec, 
kterým lze vymezit prostor, v němž hledáme konkurenční pozici oceňovaného podniku. 

 právě tato relativní pozice vůči reprezentativnímu údaji za daný celek (může jím být např. 
průměr, medián, ale i jiná úroveň) nám pomáhá určit výši násobitelů, pomocí nichž 
docházíme k výsledku. I zde se tedy jedná o hodnotu v porovnání s tržním vzorkem. Lze 
navíc usuzovat, že tím, co při určení tržní hodnoty bude klíčovým kritériem, bude právě 
relativní pozice a úspěšnost vůči ostatním subjektům na trhu. 

 v praxi by sice bylo možné si představit, že hledáme například investiční hodnotu pro 
konkrétního kupujícího a snažíme se ji zjistit porovnáním podle údajů na trhu. Vypovídací 
hodnota takového čísla by však zřejmě nesplňovala podmínku symetrie, protože bychom 
měli na jedné straně finanční plán projektovaný investorem a na straně druhé realistický 
výhled vývoje srovnatelných veličin tak, jak jej vnímá průměrný tržní subjekt. Symetrie by 
podle mého názoru byla splněna pouze tehdy, pokud by investorem projektovaný business 
plán odpovídal tržním parametrům očekávaného výnosu, růstu a rizika. Pak se však opět 
bude jednat o tržní standard hodnoty.  

Obdobná symetrie jako v posledním bodě by měla platit také u jiných, než porovnávacích 
metod. Také u nich bychom se měli držet pravidla, že pokud hledáme tržní hodnotu, pak je 
naším cílem najít hodnotu na úrovni, na které by ji akceptoval trh.  

Jak uvádí například u výnosového ocenění Krabec (2009 str. 44), odhadujeme hodnotu jako 
modelovou aproximaci rovnovážné ceny dokonalého kapitálového trhu, tj. za kolik by bylo 
možno eventuálně podnik reprezentovaný výlučně očekávanými peněžními toky a určitou 
rizikovostí směnit na dokonalém kapitálovém trhu. Podívejme se proto dále, jak se tato premisa 
projevuje při ocenění v jednotlivých krocích právě u výnosového ocenění. 

3 Finanční a strategická analýza 

V této fázi je srovnání s trhem podle mého názoru nejdůležitější. Právě v průběhu strategické a 
finanční analýzy hledá oceňovatel při zpracovávání tržního ocenění východiska pro stanovení 
parametrů finančního plánu a následně i ocenění. 

V případě finanční analýzy by analýza poměrových ukazatelů tak, jak bývá zpravidla 
prováděna, měla sama o sobě prakticky nulovou vypovídací schopnost. To, že by například 
ukazatel běžné likvidity měl určitou konkrétní hodnotu, by totiž nedokázalo říct uživateli takové 
analýzy nic víc, než pouhý číselný údaj. Teprve zasazením do konkrétního kontextu 
relevantního odvětví nebo vzorku podniků může výsledek finanční analýzy nabýt nějakého 

                                                 
1 Více viz Krch (2010). 
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významu. Tento význam může úroveň ukazatele daného podniku získat teprve tehdy, když jej 
porovnáme s tím, jak si u daného indikátoru stojí jiné podniky. Na základě porovnání s nimi lze 
určit pozici daného podniku na trhu a případná finanční rizika pro její udržení či další rozvoj, 
stejně jako případné konkurenční výhody. Samy o sobě by nám však ukazatele neřekly nic.  

V případě strategické analýzy pak už nejde pouze o porovnání několika do značné míry uměle 
vzniklých číselných ukazatelů, ale o konkrétní vymezení relevantního trhu a jeho další vývoj z 
hlediska růstového potenciálu.  

Z hlediska růstového potenciálu celého trhu nám porovnání může nabídnout také cennou pomoc. 
Jedním z možných přístupů, jak odhadnout vývoj trhu, zde může být porovnání se zahraničními 
trhy. Geograficky a kulturně blízké trhy, které vykazují vyšší úroveň spotřeby, mohou naznačit 
případné vývojové tendence na trhu relevantním pro oceňovaný podnik. Může se jednat o 
technologickou novinku, která mění zákaznické preference, může jít o přibližnou vazbu mezi 
kupní silou obyvatelstva a poptávkou po konkrétních skupinách produktů. Empiricky jsou tyto 
vazby pozorovatelné a přibližným porovnáním mohou oceňovateli nabídnout velmi obohacující 
náhled na problematiku daného odvětví. Tím, kdo z výsledků takového průzkumu následně 
může významně profitovat, je objednatel ocenění, jemuž může průzkum trhu zpracovaný 
oceňovatelem naznačit perspektivy dalšího rozvoje, které do té doby nemusel vůbec brát v 
potaz. Na druhé straně je myslím jednoznačná odpovědnost, jaká je tím na autora ocenění 
kladena z hlediska pečlivosti při zpracování průzkumu. 

Protože se podnik pohybuje na volném trhu, musí o jeho rozdělení soupeřit spolu s jeho 
účastníky. A při vymezení šancí oceňovaného podniku participovat na budoucím růstu bude 
klíčovou proměnnou to, nakolik je oceňovaný podnik schopný na trhu uplatnit určitou svou 
konkurenční výhodu ve srovnání s ostatními subjekty trhu nebo nakolik je některá z jeho slabin 
limitující při snaze o udržení kroku s ostatními. Příkladů najdeme při každém ocenění jistě celou 
řadu, uveďme tedy alespoň některé modelové situace : 

 pokud za jinak stejných podmínek všech hráčů trhu vykazuje jeden podnik v porovnání s 
konkurencí vysoké zadlužení a nachází se na vysoce růstovém trhu, patrně nebude schopen 
udržet stejné tempo investic pro udržení své pozice na trhu. Jeho podíl tak zřejmě bude 
klesat. 

 pokud budeme na druhé straně mít podnik vlastnící technologický patent umožňující mu 
vyrábět totožný produkt s o třetinu nižšími náklady, získá takový podnik proti ostatním zcela 
jistě výhodu buď v podobě vyšší ziskové marže, nebo v podobě nižší nabídkové ceny. Obě 
tyto formy výhody mu ve srovnání s jinými hráči přinášejí nástroj k úspěchu.  

 lišit se může například i těsnost vztahů s klíčovými dodavateli či odběrateli, jež může, v 
závislosti na konkrétních podmínkách vztahů, pro podnik znamenat specifické výhody či 
slabiny ve srovnání s ostatními subjekty na trhu. 

Tyto a obdobné úvahy o jednotlivých faktorech tržních možností vedou oceňovatele k 
formování celkového závěru o konkurenčním potenciálu podniku na relevantním trhu. Podle síly 
a významu jednotlivých působících faktorů dospěje autor ke konečnému verdiktu o konkurenční 
schopnosti podniku. Relativní vyjádření tohoto potenciálu vůči ostatním hráčům trhu pak 
indikuje, jakým směrem by se měl vyvíjet tržní podíl oceňovaného podniku. 

Strategická a finanční analýza je prostoupena prostorem pro srovnání v převážné většině 
klíčových kroků. Vzhledem k tomu, že její závěry se odrazí v konkrétní podobě finančního 
plánu a tím i v konkrétní projektované výši volného peněžního toku, neměl by její význam 
oceňovatel v žádném případě podcenit. 
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4 Diskontní míra 

Také v případě diskontní míry nacházíme celou řadu dílčích vodítek, která jsou založena na 
porovnání. Pokud budeme za obvyklý model brát nejrozšířenější model Vážených průměrných 
nákladů kapitálu WACC s použitím Modelu oceňování kapitálových aktiv CAPM, lze je dle 
mého názoru popsat následujícím způsobem: 

4.1 Kapitálová struktura 

U kapitálové struktury budeme předpokládat, že diskutovanou variantou je použití kapitálové 
struktury zjištěné u podniků ze stejného nebo podobného oboru. Již z předchozí věty vidíme, že 
nám zde slouží skupina podniků za srovnávací etalon.  

U podniku s odlišnou zachovávanou kapitálovou strukturou je vhodné provést srovnávací 
analýzu s ostatními hráči na trhu. U takového typu firmy nám totiž analýza pomůže popsat 
odlišnosti v jejím fungování od většiny ostatních firem v odvětví. Ať již sama o sobě, nebo jako 
střípek do celkové mozaiky zjištěných informací, může nám taková informace pomoci při 
vymezování dílčích konkurenčních výhod či rizik. 

4.2 Koeficient beta 

Už ze své podstaty je beta založena na srovnání, neboť vyjadřuje volatilitu sledované akcie vůči 
portfoliu představovanému celým trhem. Obvyklý postup pak vypadá tak, že na trhu zjistím betu 
podniků z podobného, srovnatelného oboru a u ní ověřuji předpoklad, že podniky jsou 
vystaveny srovnatelným tržním vlivům. Tato metoda bývá nazývána také jako metoda analogie 
(Mařík, 2007 str. 224). Jako tento srovnatelný vzorek mohou jednoduše posloužit již sestavená 
data o betách za podniky agregované v databázích profesora Damodarana.2 Pokud při jejich 
ověřování dospěje oceňovatel k pochybnostem o použitelnosti, musí sám vybrat vhodný vzorek, 
který co nejlépe odpovídá oceňovanému podniku a opět porovnáním s tímto vzorkem určit 
správnou beta. 

Tato úvaha platí pro běžný postup metody analogie se zjištěním výše odvětvové beta z 
dostupných zdrojů. Nicméně, v zásadě jej lze vztáhnout na veškerou diskusi vztahující se k 
tématu koeficientu beta. Platí tedy i pro stanovení koeficientu beta na základě faktorů, beta na 
základě historických údajů téže společnosti aj.3  

4.3 Riziková prémie země 

Rovněž riziko plynoucí z lokace podniku na určitém konkrétním trhu se v modelu CAPM chová 
jako relativní vyjádření vůči určitému referenčnímu standardu. Pokud tedy jako výchozí data pro 
bezrizikovou sazbu použijeme například americké vládní dluhopisy, budeme podle relativní 
rizikové pozice ostatních trhů nuceni zohlednit případné vyšší riziko dané podmínkami národní 
ekonomiky. Řešením může být například přehled country risk prémií publikovaný pravidelně 
profesorem Damodaranem4. 

4.4 Ostatní složky diskontní míry 

Ostatní složky diskontní míry mohou do jisté míry mít k porovnání také vazbu. Jejich konkrétní 
dopad může být například výsledkem následující úvahy: 

 Existuje prostor indikující nějakou prémii zohledňující specifická rizika posuzovaného 
odvětví? Porovnání s úrovní diskontní míry indikované jinými podniky podnikajícími ve 

                                                 
2 Data dostupná a pravidelně aktualizovaná na webové adrese http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ v sekci 
Updated Data, 
3 Více k tématu např. v (Mařík, 2007 str. 228) 
4 data dostupná a pravidelně aktualizovaná na webové adrese http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ v sekci 
Updated Data, k datu vypracování tohoto textu byly přesně umístěny na 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html 
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stejném oboru může být oceňovateli nápomocno v hledání odpovědi na tuto otázku, o níž 
mezi akademiky ani zástupci oceňovací praxe dodnes nepanuje jednoznačná shoda. 

 Při ocenění konkrétního podniku se silnou vazbu na určitou konkrétní zemi se patrně 
nebudeme příliš zabývat případnými dopady porovnatelnosti u bezrizikové složky a u složky 
popisující rizikovou prémii trhu, neboť pro nás směrodatnými údaji budou údaje za určitý 
konkrétní agregát národního trhu.  

 Naproti tomu u globalizované společnosti, která je činná na více národních či regionálních 
trzích, budeme nuceni analyzovat více do hloubky některé dílčí ukazatele a porovnávat 
jejich vzájemnou souvislost a vazby, abychom mohli stanovit konečnou výši ukazatele 
odpovídající povaze daného podniku. Otázka takové analýzy u globálního podniku by svou 
obsáhlostí široce přesáhla prostor pro práci věnovanou porovnávacím metodám. Alespoň ve 
zkratce však uveďme, že její součástí by měly být přinejmenším následující body: 

 podíl tržeb z jednotlivých trhů 

 provozní náklady na jednotlivých trzích 

 potenciál růstu na jednotlivých trzích 

 investiční náročnost jednotlivých trhů 

 náklady financování získaného na jednotlivých trzích 

5 Míra růstu 

V případě míry růstu je třeba rozlišovat krátkodobý a dlouhodobý pohled.  

V krátkodobém pohledu, tedy v první fázi projekce, vycházíme ze závěrů strategické analýzy 
ohledně očekávaného růstu odvětví a srovnávací konkurenční pozice podniku. Na základě 
relativní pozice podniku v porovnání s ostatními subjekty na trhu se dá určit vývoj budoucího 
tržního podílu a v kontextu celkového růstu trhu pak i konkrétní míra růstu tržeb podniku.  

V případě míry růstu v konečném roce je nutné si uvědomit, že se jedná o růst, jehož podnik 
bude dosahovat po nekonečně dlouhou dobu. Jako takový nemůže dlouhodobě být vyšší než 
průměrná míra růstu zbývající části trhu5. Srovnání v dlouhodobém horizontu tedy spočívá ve 
ztotožnění perspektivy oceňovaného podniku s perspektivou celého trhu. Na jaké úrovni se 
dlouhodobá míra růstu bude nacházet, by nám měla opět naznačit strategická analýza. 

6 Neprovozní majetek 

Při výnosovém ocenění zpravidla kalkulujeme hodnotu na úrovni jedné nebo více hlavních 
podnikatelských činností. Otázku případných okrajových činností nesouvisejících s hlavní 
aktivitou a s nimi souvisejícími aktivy je vhodné analyzovat rovněž v kontextu porovnání s 
jinými subjekty na trhu.  

V prvé řadě je třeba jednoznačně stanovit, která aktiva podnik drží nad rámec aktuální nebo 
rozumně očekávatelné budoucí potřeby. Obvykle si oceňovatel vyžádá především stanovisko 
přímo od zástupců oceňovaného podniku, protože právě oni by měli disponovat největším 
množstvím informací. Pokud je však nemá k dispozici, měl by opět zapojit srovnávací analýzu s 
podobnými podniky. Pomocí srovnání můžeme vymezit, která část aktiv se do obvyklého 
fungování podniku v daném odvětví zapojuje v jaké míře, a může nám posloužit jako užitečné 
vodítko, pomocí něhož si vybereme konkrétní složky aktiv, které budeme analyzovat důkladněji. 

                                                 
5 Pokud by již z první fáze bylo zřejmé, že podnik nedokáže udržovat krok s růstem zbývající části trhu, pak by již 
z tohoto porovnání mělo být patrné, že uvažovat o perpetuitní složce hodnoty není relevantní a je třeba zvažovat 
spíše prodloužení první fáze a otázku načasování likvidace podniku. 
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Příkladem může být podnik, který pro své podnikání vlastní průmyslový areál o desetinásobné 
rozloze, než jakou má převážná část jeho konkurentů. Pokud nevidíme u takového podniku 
výraznější budoucí potřebu místa pro další expanzi, pak se patrně bude jednat o neprovozní 
majetek (např. historicky koupený brownfieldový areál, který sám podnik doposud využívá pouze 
zčásti). Jak velkou část takového majetku by měl oceňovatel zahrnout do provozní a jak velkou 
do neprovozní části majetku, o tom by se měl rozhodnout na základě podrobnější analýzy trhu 
pro daný typ nemovitostí v dané lokalitě, potenciál růstu podniku a dalších faktorů. 

7 Diskonty a prémie 

Pokud se při ocenění dostaneme do situace, kdy je výsledek ocenění potřeba upravit o určitý 
diskont či prémii, aby výsledek kalkulací odpovídal hledanému standardu hodnoty. O vhodnosti 
konkrétních metod stanovení těchto diskontů nebo prémií nepanuje jednotný názor, nicméně 
nejčastěji používaným přístupem v praxi je vycházet z empirických databází založených na 
historickém studiu trhu a jeho jednotlivých odvětví. Coby výchozí data nám zde tedy opět slouží 
srovnávací vzorek trhu. 

8 Metody pracující se substanční hodnotou 

Přejděme k ocenění založenému na majetkové substanci. Stále se pohybujeme v rovině hledání 
tržní hodnoty. Ať již budeme tento standard blíže specifikovat jako reprodukční hodnotu nebo 
uvažujeme likvidaci, ani zde se nevyhneme porovnání s údaji získanými na trhu.  

U likvidační hodnoty je obvyklou cestou, jak se majetku zbavit, jeho prodej na volném trhu. 
Prodeji by v takovém případě měl předcházet průzkum trhu odpovídající charakteru majetku. 
Analýzou srovnatelných transakcí nebo nabídek na trhu si ověříme, v jakém rozmezí by patrně 
byla prodejní cena přiměřená. Průzkumem trhu také můžeme zjistit, jak dlouhou dobu musí být 
daný typ majetku na trhu obvykle nabízen, než se podaří sehnat odpovídajícího zájemce. Je 
patrné, že v případě  

Při reprodukční hodnotě hledáme hodnotu aktiva za předpokladu, že by jej majitel znovu pořídil 
ve srovnatelném stavu a srovnatelném opotřebení. Opět tedy porovnáváme oceňované aktivum s 
majetky obdobných vlastností, které na trhu existují, a opět se snažíme nalézt co nejširší vzorek 
srovnatelných údajů odpovídající co nejpřesněji charakteristikám oceňovaného majetku. 

9 Souhrnné hodnocení na základě výsledků jednotlivých metod 

Pokud uvažujeme o hodnotě podniku v kontextu hodnoty vnímané trhem, měli bychom na ni 
pohlížet očima tržních subjektů se všemi plusy a mínusy, které nám to přináší. V tomto bodě 
uvažujme ryze hypoteticky, bez ohledu na případné kontroverze vzniklé z jeho dílčích dopadů. S 
respektem k odlišným názorům na tuto otázku bych zde rád vyslovil svou osobní hypotézu: 

Jakkoliv při souhrnném hodnocení je vhodné dát všem oceňovacím metodám rovnou výchozí 
pozici, ocenění by mělo v prvé řadě reflektovat pohled většinově převládajícího pohledu na trhu. 
Z toho vyplývá, že bychom měli brát ohled na ocenění konformní s většinovým vnímáním daného 
podniku trhem v kontextu zadaného účelu ocenění. Pokud tedy například daným účelem ocenění 
je prodej podniku a v daném odvětví je u podniku srovnatelné kondice obvyklé odvíjet prodejní 
cenu od metody diskontovaného cash flow, pak se podle mého názoru nabízí, aby ve finálním 
hodnocení byla jako rozhodující zvolena právě metoda diskontovaného cash flow. 

Na základě výše uvedené úvahy si dovoluji vyslovit domněnku, že i ve fázi souhrnného 
hodnocení je namístě hovořit o porovnání, protože při tržním ocenění bychom měli hovořit o 
takové úrovni hodnoty, která odpovídá pohledu většinové části trhu. Měli bychom přitom zvážit, 
zda indikace, kterou jsme vypracovali, odpovídá svou skladbou a vstupními parametry takové 
hodnotě, kterou by nejvíce pravděpodobný zájemce z trhu byl ochoten za daný podnik vynaložit. 
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Podobně jako například v anglosaském světě může u spousty odvětví být jako zásadní brána 
některá z metod porovnávacích, můžeme jako zásadní v českých podmínkách dnes stejně tak 
považovat metodu výnosovou, zpravidla ve formě metody DCF. Měřítkem aplikovatelnosti dané 
metody nám tak vedle vnitřních faktorů použitelnosti každé metody, jako jsou dostupná data pro 
jejich aplikaci, může být také to, nakolik by pro daný účel byla metoda přijatelná většinovým 
typem investora do daného typu podniku.6  

10 Závěr 

Jak je patrné z výše uvedeného přehledu, při hledání tržní hodnoty nás porovnání s jinými 
součástmi trhu nemine prakticky ve všech aspektech, které během ocenění zvažujeme. 
Stanovení tržní hodnoty podniku je již ze své podstaty vždy vymezením postavení tohoto 
podniku v určité relativní proporci vůči trhu, který je pro tento podnik relevantní. Při své práci 
by proto měl tyto vzájemné vazby oceňovatel mít na paměti a v každém kroku své práce 
ověřovat, zda je výsledek jeho práce v souladu s těmito souvztažnostmi.  

Otevřená otázka pro další zkoumání je, na jakých kritériích je možné vůbec vymezit 
srovnatelnost s jinými podniky. Této otázce se chci věnovat ve svém dalším výzkumu a 
zformulované předpoklady o kritériích srovnatelnosti ověřit na konkrétních tržních datech.    

Literatura 

 Cunningham, Margaret H., Turner, Ronald E. and Kotler, Philip. 2001. Marketing 
Management. s.l. : Pearson Education Canada, 2001. 

 Damodaran, Aswath. 1994. Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and 
Corporate Finance. New York : John Wiley & Sons, 1994. ISBN 0-471-30465-4. 

 Damodaran, Aswath.  2001. The Dark Side of Valuation. Upper Saddle River : Prentice Hall, 
2001. ISBN 0-13-040652-X. 

 Kotler, Philip, et al. 2007. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha : Grada Publishing, 
2007. 

 Krabec, Tomáš. 2009. Oceňování podniku a standardy hodnoty. Praha : Grada Publishing, 
2009. ISBN 978-247-2865-0. 

 Mařík, Miloš et al. 2007. Metody oceňování podniku. Praha : Ekopress, 2007. ISBN 978-80-
86929-32-3. 

 Pratt, Shannon P., Reilly, Robert F. and Schweis, Robert P. 2000. Valuing a Business: the 
Analysis and Appraisal of Closely Held Companies. New York : McGraw-Hill, 2000. ISBN 
0-07-135615-0. 

 

A Relationship between the Market Approach and Other Methods 
of Business Valuation  

Summary 

The article describes relationships between the market approach, or sales comparison methods, 
with other approaches to business valuation. As described in the article, the market value 

                                                 
6 Na tomto místě je však zároveň třeba podotknout, že úvaha o převládajícím typu investora by se neměla stát hned 
v úvodu ocenění kritériem, které rozhodne o tom, že bude použita pouze jedna konkrétní metoda a ostatní se a 
priori vyloučí. 
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derivation is guided with relative valuation on every step of appraisal process and this 
relationship has been drawn on example of the most common DCF valuation method with a 
brief introduction to other methods. The conclusion suggests, that the comparison with other 
market participants should be an ordinary part of analyses on every step of market valuation 
analyses and studying of relationships between individual forces of company’s value should be 
performed with further verification of results in order to check internal conformity of the 
valuation.  

Key words: Valuation; Valuation Approaches; Market Approach; Market Value. 

JEL classification: G32. 

Shrnutí 

Příspěvek popisuje vztah mezi porovnávacími metodami a ostatními přístupy k oceňování 
podniku. Jak je z článku patrné, stanovení tržní hodnoty je doprovázeno porovnávacími postupy 
v každé fázi procesu ocenění. Konkrétní dopady jsou vyjádřeny především ve vztahu k 
nejčastěji používané metodě DCF, zároveň článek naznačuje stručně také vazby na další 
metody. Závěrem článku je teze, že porovnání s ostatními účastníky trhu by mělo být běžnou 
součástí analýz v každém kroku prací na tržním ocenění. Studium vztahů mezi jednotlivými 
generátory hodnoty podniku by rovněž mělo být prováděno tak, aby pomocí srovnatelných dat 
bylo možné verifikovat výsledky a ověřit vnitřní konzistentnost ocenění.  

Klíčová slova: oceňování; oceňovací metody; porovnávací metoda; tržní hodnota. 
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Time Value Financial Statements – jiný pohled na 
finanční výkazy 

Vratislav Jonáš Kubínek* 

 

1 Úvod 

Hlavním úkolem finančního řízení podniku je zabezpečit efektivitu procesů, které v podniku 
probíhají. V literatuře je finanční řízení definováno různě. Nejčastěji jako činnost, vedoucí k 
zabezpečení finančních zdrojů, potřebných pro činnost podniku, jejich efektivní přeměnu na 
hmotné výstupy a jejich zpětnou přeměnu na finanční prostředky. To všechno vědomě, 
plánovaně a kontrolovaně. 

Z definice vyplývá, že se jedná o poměrně komplexní záležitost. Jednotlivé složky lze z hlediska 
vlastní práce finančního manažera popsat jako: 

 řízení marže 

 řízení režijních nákladů 

 financování 

 řízení pohledávek 

 řízení cash-flow 

Všechny uvedené složky finančního řízení jsou si rovnocenné a dohromady garantují hodnotu 
podniku a v něm probíhajícího produkčního procesu. Hodnota podniku se však může měnit i bez 
ohledu na aktivní působení produkčního procesu. A to pouhým působením časové hodnoty, 
obsažené v aktivech a pasivech podniku. 

2 Jiný pohled na finanční výkazy  

Není třeba připomínat, že současná ekonomická situace není jednoduchá. Doba kráčí kupředu, 
objevují se nové technologie, nové finanční produkty, nová rizika apod. Jednoduše, dochází k 
inovacím. Je proto třeba inovovat i finanční řízení a hledat nové metody a nové přístupy.  

Jedním z nich je sledování hodnoty aktiva a pasiv bez aktivního působení produkčního procesu, 
probíhajícího v podniku. Pouze působením časové hodnoty. 

Pojem časové hodnoty je definován různě dle účelu použití. Např.: 

 Cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Stanoví se z nové ceny věci, 
přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci, 
k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem. (Zákon č. 37/2004 Sb., o 
pojistné smlouvě) 

 Použitá diskontní sazba pro účely měření „použitelné hodnoty“ (value in use) by měla být 
sazbou před odečtením daní, která reflektuje aktuální tržní odhad časové hodnoty peněz a 
riziko, specifické pro aktivum. (IAS 36) 

 „Amortised cost“ jsou vypočteny při použití metody efektivní úrokové sazby. Efektivní 
úroková sazba je sazba, která přesně diskontuje očekávané peněžní platby nebo příjmy po 

                                                 
* Vratislav Jonáš Kubínek, katedra manažerského účetnictví, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická 
v Praze, Email: <xkubv01@ vse.cz> 
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dobu očekávané životnosti finančního nástroje na čistou investovanou hodnotu finančního 
aktiva nebo závazku. (IAS 39). 

Proti ocenění finančního instrumentu pomocí „amortised costs“ stojí ocenění pomocí reálné 
hodnoty (fair value). Jejich rozdíl spočívá v tom, že reálná hodnota není vypočítávaná pomocí 
diskontní sazby, ale je zjišťovaná v určitém časovém okamžiku. 

Pojem časové hodnoty se v účetnictví ve formalizované podobě začíná vyskytovat až poměrně 
nedávno, se zaváděním IAS.  Určitou výjimkou je amortizace nehmotných aktiv, která ale 
časovou hodnotu nahrazuje pojmem technického zastarávání. 

Důvodem, proč se pojem časové hodnoty dostává i do finančního výkaznictví, je pravděpodobně 
zkracování horizontu uvažování a rozhodování. Tedy nahlížení na aktiva a pasiva dynamičtěji, 
než dříve. 

3 Důvod zjišťování časové hodnoty u aktiv a pasiv 

Každá složka aktiv i pasiv obsahuje v sobě určitý potenciál změny v čase. Ať již proto, že je k ní 
vázaný úrokový náklad nebo výnos, nebo proto, že v čase mění hodnotu, za kterou ji lze 
realizovat.  

Tab. 1:  Rozvaha společnosti v netto hodnotě 

Položka rozvahy 31.12.2008 31.12.2009 
AKTIVA CELKEM 97 100 55 831 
Dlouhodobý majetek 21 432 20 068 

 Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0 
 Dlouhodobý hmotný majetek 21 432 20 068 

Oběžná aktiva 75 667 35 763 
 Dlouhodobé pohledávky 160 160 
 Krátkodobé pohledávky 75 496 35 583 
 Krátkodobý finanční majetek 11 20 

   
PASIVA CELKEM 97 100 55 831 
Vlastní kapitál 69 816 47 539 

 Základní kapitál 61 000 30 500 
 Rezervní fondy a ostatní fondy ze 

zisku 
10 854 11 115 

 Neuhrazená ztráta minulých let - 7 254 - 3379 
 Výsledek hospodaření běžného 

účetního 
období (+/-) 

5 216 9 303 

Cizí zdroje 27 284 8 292 
 Rezervy 18 507 64 
 Dlouhodobé závazky 365 429 
 Krátkodobé závazky 8 412 7 799 

  
Zdroj: Energetika Malenovice a.s., Výroční zpráva za rok 2009, 

http://www.energetikamalenovice.cz/pro%20zakazniky/EM_Vyrocni_zprava_2009.pdf 

Jistě budeme toho názoru, že ke změně ve finanční pozici, uvedené v příkladě, došlo aktivní 
činností podniku. 
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Odhadci a konkurzní správci čelí naopak opačnému problému: „Jaký přírůstek hodnoty plyne z 
činnosti podniku? Není výhodnější prodat aktiva a vypořádat pasiva?“ 

Extrémním případem je působení podniku v hyperinflační ekonomice. Standard IAS 29 uvádí 
charakteristiky, při kterých se ekonomika považuje za hyperinflační: 

 Většina obyvatelstva upřednostňuje držení majetku v nepeněžních aktivech nebo relativně 
stabilní měně; objem místní měny je okamžitě použit na udržení kupní síly. 

 Většina obyvatelstva uvažuje o peněžní hodnotě ne v místní měně, ale v relativně stabilní 
měně.  

 Prodeje a nákupy na úvěr jsou v cenách, které kompenzují očekávanou ztrátu kupní síly v 
průběhu úvěrového období, dokonce i když je krátké. 

 Úrokové sazby, platy a ceny jsou vázány na cenový index. 

 Kumulativní inflace za tři roky se blíží nebo přesahuje 100 %. 

Právě první charakteristika nám dává „nahý obraz“ relativity mezi penězi a nepeněžním 
majetkem. 

Stejné starosti, ale na opačném konci spektra, mají finanční investoři a rentiéři: „Je mnou držené 
portfolio natolik výnosné, aby mi do budoucna zajistilo stabilní příjem? 

Princip je ale všude stejný. 

4 Postup zjišťování časové hodnoty u aktiva a pasiv 

Každá složka aktiv a pasiv, uvedených v rozvaze, má v sobě vestavěnu časovou hodnotu. Pro 
posouzení vlivu této časové hodnoty na změnu finanční pozice firmy musíme rozčlenit 
jednotlivé složky aktiva i pasiv dle směru působení časové hodnoty, intenzity jejího působení a 
její měřitelnosti. 

Směr působení 

 Vlivem působení časové hodnoty se u každé složky aktiv i pasiv zvyšuje nebo snižuje její 
absolutní hodnota. 

 Pokud na jednotlivou složku aktiv nebo pasiv působí několik protichůdných faktorů časové 
hodnoty, zajímá nás výsledná čistá změna. 

Intenzita působení 

 Některé složky aktiv a pasiv jsou na změnu časové hodnoty citlivější než jiné především 
v závislosti na délce posuzovaného období. 

 Zpravidla, čím likvidnější majetek nebo závazek je, tím je citlivější k působení časové 
hodnoty. 

 V případě investic záleží na individuálním posouzení. 

Měřitelnost 

 Zcela měřitelné – úrok výnosový i nákladový, penalizace závazků či pohledávek po 
splatnosti. 

 Odhadované – pravděpodobně dosažitelný výnos z finančních investic, odhadovaná prodejní 
cena majetku, odhadovaná cena vypořádání závazků. 

 Určované – diskontní sazba peněžních toků, míra inflace. Tyto faktory časové hodnoty 
zpravidla působí shodně na všechny složky aktiv i pasiv a hodí se spíše pro posuzování 
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jednotlivých položek výkazů individuálně, než pro pohled v celkovém kontextu. 

4.1 Klasifikace rozvahy 

Na základě výše uvedených kritérií lze oklasifikovat jednotlivé položky rozvahy. 

Tab. 2:  Klasifikace položek rozvahy 

Položka rozvahy Faktor časové hodnoty 
Směr 

působení 
Měřitelnost

AKTIVA 

Peněžní prostředky 
Výnosový úrok 
Poplatky za vedení účtu 

Zvyšuje 
Snižuje 

Zcela  
Zcela  

Úročené cenné papíry (krátkodobé 
i dlouhodobé) 

Výnosový úrok 
Poplatek za úschovu 
Skonto za prodej před 
splatností 

Zvyšuje 
Snižuje 
Snižuje 

Zcela 
Zcela 
Zcela, příp. 
odhadovaná 

Neúročené cenné papíry držené 
k prodeji 

Dividendový výnos 
Změna tržní ceny 
Poplatek za úschovu 

Zvyšuje 
Oběma směry 
Snižuje 

Odhadovaná
Odhadovaná
Zcela 

Neúročené cenné papíry, 
majetkové účasti 

Dividendový výnos 
Změna tržní ceny 
Poplatek za úschovu 

Zvyšuje 
Oběma směry 
Snižuje 

Odhadovaná
Odhadovaná
Zcela 

Pohledávky, krátkodobé i 
dlouhodobé, ve splatnosti 

Náklady na faktoring Snižuje 
Zcela, příp. 
odhadovaná 

Pohledávky po splatnosti 

Penalizace 
 
Náklady na faktoring 
 
Náklady na vymáhání 

Zvyšuje 
 
Snižuje 
 
Snižuje 

Zcela, příp. 
odhadovaná 
Zcela, příp. 
odhadovaná 
Odhadovaná

Zásoby 
Přímé náklady na 
uskladnění 
Změna tržní hodnoty 

Snižuje 
 
Oběma směry 

Zcela, příp.  
odhadovaná 
Odhadovaná

Dlouhodobá hmotná aktiva 
Změna tržní hodnoty 
Náklady „konzervace“ 

Oběma směry 
Snižuje 

Odhadovaná
Odhadovaná

Dlouhodobá nehmotná aktiva Změna tržní hodnoty Oběma směry Odhadovaná
PASIVA    
Závazky z obchodního styku, 
krátkodobé i dlouhodobé, ve 
splatnosti 

NENÍ   

Závazky z obchodního styku po 
splatnosti 

Penalizace 
 
Náklady na vymáhání 

Zvyšuje 
 
Zvyšuje 

Zcela, příp. 
odhadovaná 
Odhadovaná

Závazky z operativního leasingu 
Náklady předčasného 
ukončení 

Zvyšuje 
Zcela, příp.  
odhadovaná 

Závazky z finančního leasingu 

Náklady předčasného 
ukončení 
Změna tržní hodnoty 
odkoupeného majetku 

Zvyšuje 
 
Oběma směry 

Zcela, příp.  
odhadovaná 
Odhadovaná

Přijaté úvěry, vydané dluhopisy 
Úrokové náklady 
Poplatky za správu úvěrů 

Zvyšuje 
Zvyšuje 

Zcela 
Odhadovaná
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Náklady předčasného 
ukončení 

Zvyšuje Odhadovaná

Závazky vůči zaměstnancům 
Odstupné 
Soudní výlohy 

Zvyšuje 
Zvyšuje 

Zcela 
Odhadovaná

Závazky vůči státu – sociální a 
zdravotní pojištění 

Spojené s odstupným 
zaměstnancům 

Zvyšuje Zcela 

Závazky vůči státu po splatnosti 
Penalizace 
 
Náklady na vymáhání 

Zvyšuje 
 
Zvyšuje 

Zcela, příp. 
odhadovaná 
Odhadovaná

VLASTNÍ KAPITÁL 
Placené dividendy 
v případě kladné změny 

Snižuje Odhadovaná

Splatná daň 
Daňová povinnost 
v případě kladné změny 
daňového základu 

Zvyšuje Odhadovaná

Zdroj: vlastní východiska 

Do přehledu nejsou záměrně včleněny určované faktory, jako je inflace nebo diskont peněžních 
toků, protože bychom museli posuzovat doby splatnosti při realizaci prodeje aktiv nebo 
vypořádání závazků. Taktéž nejsou uváděny odpisy dlouhodobých aktiv, neboť ty odrážejí 
zapojení aktiv v produkčním procesu. Mohl by však být posuzován jejich daňový efekt. 

Dalším krokem je kvantifikace intenzity působení jednotlivých faktorů časové hodnoty. 

4.2 Aplikace 

Aplikováno na výše uvedený příklad: 

 Peněžní prostředky 

 Výnosový úrok  0,02 % p.a. 

 Poplatky za vedení účtu 500,- měsíčně (zdroj: http://www.sazebnik-kb.cz) 

 Pohledávky  

 náklady na faktoring 10 - 30 % hodnoty pohledávky (zdroj: http://www.factoringkb.cz) 

 Dlouhodobá hmotná aktiva 

 změna tržní hodnoty v horizontu 1 roku (vlastní odhad) 

- pozemky    0 % 

- stavby  - 5 %  

- samostatné movité věci a soubory movitých věcí - 10 % 

 náklady zakonzervování 1 000 tis. Kč (vlastní odhad) 

 Závazky z operativního leasingu 

 náklady předčasného ukončení  409 tis. Kč - neuvedeno v rozvaze (zdroj: 
http://www.energetikamalenovice.cz/pro%20zakazniky/EM_Vyrocni_zprava_2009.pdf) 

 Závazky vůči zaměstnancům a závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 

 tříměsíční odstupné 855 tis. Kč 
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Tab. 3:  Rozvaha společnosti v časové hodnotě 

Položka rozvahy Změna mezi 31.12.2008 
a 31.12.2009 

AKTIVA CELKEM - 17 136
Dlouhodobý majetek - 1 999

 Dlouhodobý hmotný majetek - 1 999
 stavby - 1 176
 samostatné movité věci a soubory 

movitých věcí 
- 823

Oběžná aktiva - 15 137
 Dlouhodobé pohledávky - 32
 Krátkodobé pohledávky - 15 099
 Krátkodobý finanční majetek - 6

 výnosový úrok 0
 poplatky za vedení účtu - 6

  
PASIVA CELKEM - 17 136
Vlastní kapitál 

 Základní kapitál 0
 Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 0
 Neuhrazená ztráta minulých let 0
 Výsledek hospodaření běžného účetního 

období (+/-) 
- 18 400

Cizí zdroje 1 264
 Krátkodobé závazky 1 264

 Operativní leasing 409
 Závazky vůči zaměstnancům 765
 Závazky ze sociálního zabezpečení a 

zdravotního pojištění
90

  
Zdroj: vlastní propočet 

Porovnáním rozvahy v časové hodnotě (Tab. 3) se standardní rozvahou (Tab. 1) dojde k 
rozdělení změny finanční pozice na vlastní činnost a na vliv působení časové hodnoty na aktiva 
a pasiva. 

4.3 Vyhodnocení příkladu 

Vyhodnocovaný podnik prošel v sledovaném období restrukturalizací, při které byla odprodána 
část podniku. Byl odprodán již téměř odepsaný hmotný majetek, ke kterému byly vytvořeny 
rezervy na opravy tohoto majetku. Dále došlo k odpisu pohledávek za ovládající osobou (37 821 
tis. Kč) a adekvátně snížen základní kapitál na polovinu. 

Při vyhodnocení propočtu změny rozvahových položek z titulu časové hodnoty lze poukázat na 
následující poznatky. 

 Pokud by měl správce majetku v úmyslu podnik zakonzervovat a prodat, znamenalo by to 
odhadovanou ztrátu 18 400 tis. Kč. Podnik však přesto vykazuje ziskovost. Je tedy 
ekonomičtější udržovat jej při aktivní činnosti. 

 Možné snížení tržní hodnoty a náklady zakonzervování hmotného majetku je vyšší, než 
ztráta hodnoty z odepisování aktivně využívaného majetku. Je tedy ekonomičtější majetek 
aktivně využívat. Limitujícím faktorem analýzy je fakt, že nedošlo k ocenění reálné hodnoty 
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posuzovaného majetku, ale pouze k odhadu ztráty hodnoty. 

 Růst pohledávek, vytvořených aktivní činností podniku (po odpisu pohledávek za ovládající 
osobou) probíhá rychleji, než odhadovaná ztráta z titulu změny časové hodnoty. Je to 
známka aktivity podniku. Na druhé straně spolu s poklesem závazků může současný vývoj 
znamenat problémy s likviditou. 

 Peněžní prostředky a krátkodobý finanční majetek jsou marginální a při zakonzervování 
podniku nepřináší podstatný efekt. 

Tab. 4:  Rozvaha společnosti v netto hodnotě 

Položka rozvahy 31.12.2008 Působení 
časové 

hodnoty

Vlastní 
činnost 

31.12.2009

AKTIVA CELKEM 97 100 -17 136 -24 133 55 831
Dlouhodobý majetek 21 432 -1 999 635 20 068

 Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

0 0 0 0

 Dlouhodobý hmotný 
majetek 

21 432 -1 999 635 20 068

Oběžná aktiva 75 667 -15 137 -24 767 35 763
 Dlouhodobé pohledávky 160 -32 32 160
 Krátkodobé pohledávky 75 496 -15 099 -24 814 35 583
 Krátkodobý finanční 

majetek 
11 -6 15 20

       
PASIVA CELKEM 97 100 -17 136 -24 133 55 831
Vlastní kapitál 69 816 -17 400 -4 877 47 539

 Základní kapitál 61 000 0 -30 500 30 500
 Rezervní fondy a ostatní 

fondy ze zisku 
10 854 0 261 11 115

 Neuhrazená ztráta 
minulých let 

- 7 254 0 3 875 - 3379

 Výsledek hospodaření 
běžného účetního 
období (+/-) 

5 216 -18 400 22 487 9 303

Cizí zdroje 27 284 1 264 -20 256 8 292
 Rezervy 18 507 0 -18 443 64
 Dlouhodobé závazky 365 0 64 429
 Krátkodobé závazky 8 412 1 264 -1 877 7 799

  
Zdroj: vlastní propočet 

5 Závěr 

Vliv časové hodnoty na změnu finanční pozice podniku je objektivní fakt. Nastíněnou metodu 
posuzování jejího vlivu na změnu hodnoty aktiv a pasiv je možné využít v mnoha oblastech. 
Například při oceňování podniku, při investičních rozhodnutích, při správě portfolia a dalších. 
Velký význam má při posuzování působení podniku v podmínkách hyperinflační ekonomiky.   
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Time Value Financial Statements – A Different Point of View  

Summary 

The paper is an attempt to analyze the possible change in financial position of the company 
without active operations. The analysed factor is passive change of the value of assets, liabilities 
and equity through the time, i.e. time value influence. In the example is demonstrated a possible 
approach to the assessment of direction and size of influence of the time value change. 

Key words: Time value of assets and liabilities; Financial position of the company; 
Measurability of time value. 

JEL classification: M41. 

Shrnutí 

Příspěvek je pokusem analyzovat možnou změnu finanční pozice podniku bez vyvíjení aktivní 
činnosti. Faktorem, který je zkoumán, je pasivní změna hodnoty aktiv a pasiv v čase, tedy vliv 
časové hodnoty. V příkladu je ukázán možný přístup ke stanovení směru a míry vlivu změny 
časové hodnoty.  

Klíčová slova: časová hodnota aktiv a pasiv; finanční pozice podniku; měřitelnost časové 
hodnoty. 
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Doba existence podniku a její vliv na jeho hodnotu 
Barbora Menčlová* 

 

1 Úvod 

Každé ocenění podniku začíná sběrem informací o oceňovaném podniku a sestavením 
strategické a finanční analýzy. Cílem těchto analýz je podle Maříka (2007) zjistit celkový stav 
podniku, jeho postavení na trhu, konkurenční sílu, ale hlavně jeho schopnost dlouhodobě přežít 
a tvořit hodnotu. Na schopnosti přežít a tvořit hodnotu pak závisí zvolená metoda ocenění. 
Omezená životnost podniku je jedním z důvodů pro ocenění likvidační hodnotou. Při 
předpokladu neomezeného trvání podniku (tzv. předpoklad going concern) jsou využívány spíše 
výnosové nebo tržní metody.  

Doba, po kterou je podnik schopen generovat kladné peněžní toky je také jedním z generátorů 
hodnoty a ovlivňuje celou plánovací činnost jak pro první, tak i pro druhou fázi. 

Stávající literatura pro oceňování podniku se době existence příliš podrobně nevěnuje, proto si 
pokládám otázky:  

 Je opravdu možné, aby podnik existoval nekonečně dlouho? 

 Jak se pozná, že je životnost podniku omezena či neomezena?  

 Jaký vliv bude mít změna doby existence na hodnotu podniku? 

2 Předpoklad going concern  

Začněme s předpokladem going concern, který naopak říká, že životnost podniku omezena není. 
V mezinárodním účetním standardu 1: Sestavování a zveřejňování účetní závěrky se píše: 
„Účetní závěrka musí být sestavena na základě předpokladu trvání podniku, pokud vedení 
účetní jednotky nepřijme rozhodnutí o záměru likvidovat účetní jednotku nebo ukončit její 
činnost, popřípadě nemá jinou reálnou alternativu, než tak učinit. Je-li si vedení účetní jednotky 
při svém hodnocení vědomo významných nejistot týkajících se událostí nebo podmínek, které 
mohou vést k závažným pochybnostem o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve své činnosti, 
musí být takové nejistoty zveřejněny.“ Předpoklad trvání podniku se vztahuje na období 
následujících dvanácti měsíců a jeho přiměřenost je dána dle IAS 1: 

 současnou a očekávanou ziskovostí,  

 plány splácení dluhu,  

 potenciálními zdroji náhradního financování.  

Pokud tedy neexistují žádné pochybnosti, předpokládá se, že nakoupená aktiva budou sloužit ke 
generování příjmů a činnost podniku nebude ukončena.  

Při zjišťování schopnosti dlouhodobě přežít v rámci oceňování podniku není možné vycházet z 
IAS 1. Základním nedostatečným tvrzením v IAS 1 je zkoumání existence pouze v následujícím 
roce. Pro potřeby oceňování podniku se využívá téměř nekonečný pohled do budoucna. Pokud 
se zjistí, že by podnik mohl v budoucnu ukončit svou činnost, pro ocenění se využívá likvidační 
či amortizační metoda.  

                                                 
* Barbora Menčlová, katedra financí a oceňování podniku, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická 
v Praze, Email: <xmenb00@vse.cz> 
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Druhým rozdílným požadavkem je ziskovost požadovaná podle IAS 1, zatímco při oceňování 
podniku se klade důraz na tvorbu hodnoty. Zisková marže je pouze jedním ze 7 generátorů 
hodnoty. Jako další generátory tvořící hodnotu podniku M. Mařík (2007) uvádí: růst obratu, 
investice do pracovního kapitálu a dlouhodobého provozně nutného majetku, diskontní míra, 
způsob financování a doba, po kterou budou generovány kladné peněžní toky. Vazby mezi 
generátory hodnoty, místy, kde se o nich rozhoduje a komponenty oceňování znázorňuje 
obrázek 1. 

Obr. 1: Generátory hodnoty 
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Zdroj: Metody oceňování podniku, M. Mařík (2007) 

Faktory tvorby hodnoty se také zabývá například T. Copeland, T. Koller aj. Murrin (1991) a 
kromě výše zmíněných faktorů uvádí explicitně období konkurenční výhody a rentabilitu 
investovaného kapitálu, kterou považuje za nejdůležitější ze všech faktorů. 

3 Doba existence kapitálových společností 

Ohledně doby existence společností v České republice bylo provedeno šetření, postavené 
na datech z databáze registru ekonomických subjektů (RES). Samotnou databázi zpracoval 
Český statistický úřad ve spolupráci s Meritum Software, s. r. o. Databáze zahrnuje celkem 
3 817 790 existujících či už zaniklých ekonomických subjektů registrovaných od počátku 
evidence do listopadu roku 2011, jsou v ní shromážděny identifikační údaje o podniku, obor 
podnikání, datum vzniku a zániku. 

Pro šetření jsem vybrala společnosti s právní formou společnost s ručením omezeným a akciové 
společnosti. Do listopadu 2011 vzniklo celkem 371 187 společností s ručením omezeným a 
30 439 akciových společností. 

Podnětem k šetření bylo tvrzení o vyspělých ekonomikách a to, že 50 % společností zanikne do 
5 let od svého vzniku1. Dalším impulzem byl komentář u empirického šetření v disertační práci 
L. Jahodové (2008): „Nesouhlasím s častým výpočtem výnosového ocenění perpetuitou do 
nekonečna – použil bych to jen ve výjimečných případech silného podniku s dlouhou tradicí a 
mimořádně dobrými vyhlídkami.“  

O četném zániku nově vznikajících společností píše také A. Damodaran (2009). Ve svém článku 
uvádí, že Knaup and Piazza (2005, 2008) provedli průzkum na více než 8,9 milionu amerických 
firem, zahrnující veřejný i soukromý sektor. Zaměřili se na společnosti vzniklé v roce 1998 
s cílem zjistit, kolik z nich bude existovat více než 7 let. Z celého množství společností po 7 

                                                 
1 J. Světlík (2005), str. 160 
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letech existovalo pouhých 31,18 %. Nejméně jich zůstalo v oboru informatika (24,78 %) a 
nejvíce ve zdravotnických službách (43,71 %). Pro srovnání dodávám, že do 5 let od vzniku (v 
roce 1998) zaniklo celkem 61,71 % společností, což je dokonce více než uvádí J. Světlík (2005). 

Cílem tohoto šetření bylo potvrdit domněnku o zániku společností do 5 let od jejich vzniku na 
českých datech, dále prokázat, že existence společností není neomezená a zjistit průměrný počet 
let jejich existence. Pro tyto účely byly zvlášť sledovány společnosti s ručením omezeným a 
akciové společnosti podle roků vzniku s tím, že společnosti vzniklé do roku 1990 jsou shrnuty.  

3.1 Výsledky šetření: společnosti s ručením omezeným 

Velký boom ve vzniku společností s ručením omezeným nastal na počátku devadesátých let. 
Nejvíce společností s r. o. však vzniklo v roce 2008 (22 629) a pouze o pár méně v roce 1993 
(22 500). Rok 2001 byl naopak rokem velkého poklesu ve vzniku společností. Z celkového 
počtu vzniklých společností s r. o. dosud existuje 330 959 (89,16 %), nejvíce dosud existujících 
společností vzniklo v roce 2008 (6,79%) a 2010 (6,77%), nejvíce společností zaniklo v roce 
2009 a 2010 (4 449 a 4 524). Vývoj vzniklých společností s r. o. a počet dosud existujících2 se 
vyvíjí obdobně, ze společností vzniklých do roku 1994 jich dosud existuje 68 % až 80 %, od té 
doby procento přeživších společností stále stoupá, od roku 2007 je jejich vývoj téměř totožný. 
Procento zanikajících společností neustále stoupá, velký nárůst zániků je evidentní od roku 
2001, v roce 2011 zaniklo více než 10 % společností z celkového počtu zaniklých. Do 5 let od 
svého vzniku však za celé zkoumané období zaniklo pouze 2,2 % společností s r. o. 

Obr. 2: Společnosti s ručením omezeným 
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Zdroj: vlastní zpracovaní dat z RES 

3.2 Výsledky šetření: akciové společnosti 

Počet akciových společností není ani desetinový oproti společnostem s ručením omezeným. 
Důvodem může být povinnost vyššího základního kapitálu potřebného pro založení společnosti. 
Největší boom ve vzniku akciových společností byl v roce 2007 (3 965), který výrazně vyčnívá 
nad ostatními. Větší pokles v počtu vzniklých společností je zaznamenán v letech 2001 až 2005, 
kdy počet vzniklých a. s. nedosahuje asi tisíce. Opět je patrný obdobný vývoj mezi vzniklými a 
dosud existujícími akciovými společnostmi. Téměř 50 % společností vzniklých v roce 1990 a 
1992 zaniklo, což je oproti společnostem s r. o. o cca 20 % více.  Následně se procento 
společností, které stále existují, zvyšuje a v roce 2010 dosahuje bezmála 100 %. Z dosud 
vzniklých akciových společností existuje 24 626 (80,90%), nejvíce z nich jich vzniklo v roce 
2007 (15,61%), naopak nejvíce zániků je evidováno v roce 2009 (10,39%).  Celkem 5,8 % 

                                                 
2 Za dosud existující společnosti jsou považovány společnosti, které vznikly v daném roce a v listopadu 2011 ještě 
existovaly. 
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společností zaniklo do 5 let od svého vzniku, na tomto čísle se nejvíce podílejí společnosti 
vzniklé v roce 1990 a 1991. Počet zanikajících společností opět každým rokem stoupá, nejvíce 
společností zaniklo v roce 2009 a 2010. Při přepočtu zániků za rok 2011 na 12 měsíců je 
zaznamenán pokles o 10 %. 

Obr. 3: Akciové společnosti 
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Zdroj: vlastní zpracovaní dat z RES 

3.3 Výsledky šetření: ekonomické subjekty z roku 1998 

Pro srovnání s výsledky průzkumu autorů Knaup and Piazza (2005, 2008)3 byla provedena 
analýza všech ekonomických subjektů sledovaných v databázi RES vzniklých v roce 1998 
(celkem 144 610), explicitně jsou uvedeny výsledky za společnosti s ručením omezeným a 
akciové společností. Do 7 let od vzniku zaniklo necelých 10 % všech ekonomických subjektů, u 
společností s r. o. je to 3,4 % a u akciových společností je to 9,1 %. 

Tab. 1:  Analýza roku 1998 

Počet let od 
vzniku 

Počet zaniklých 
subjektů 

Přeživší 
subjekty v % 

z toho s.r.o. z toho a. s. 

1. rok 1 849 98,72% 100,0% 99,3% 
2. rok 1 699 97,55% 99,7% 98,9% 
3. rok 2 255 95,99% 99,5% 98,0% 
4. rok 1 908 94,67% 99,1% 97,0% 
5. rok 1 881 93,37% 98,3% 95,1% 
6. rok 2 555 91,60% 97,5% 93,6% 
7. rok 2 132 90,13% 96,6% 90,9% 

Celkem 144 610 x x x 

Zdroj: vlastní zpracovaní dat z RES 

3.4 Závěry šetření 

Tvrzení, že do 5 let zanikne 50 % společností, se na vybraném vzorku dat nepotvrdilo. Do pěti 
let od svého vzniku zaniklo pouze 2,2 % společností s ručením omezeným a 5,8 % akciových 
společností. 

Na vzorku všech českých ekonomických subjektů vzniklých v roce 1998 se také nepotvrdil 
závěr zjištěný autory Knaup and Piazza (2005, 2008). Zatímco autoři zjistili, že v roce 2005 

                                                 
3 A. Damodaran (2009). 
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existovalo pouhých 31,18 % ze subjektů vzniklých v roce 1998, v České republice se tohoto 
roku dožilo 90,13 % ekonomických subjektů. 

3.5 Nedostatky zkoumaných dat 

Před rokem 1990 byla velmi omezená možnost podnikání, proto z tohoto období existuje pouze 
malé množství dat. Tím se velmi omezuje možnost zjištění doby existence neboť plnohodnotná 
data (od roku 1990) mohou prokázat pouze dobu existence kratší než 21 let. Za toto období není 
množství zaniklých společností statisticky relevantní. 

Druhým omezením je zaměření se pouze na obchodní kapitálové společnosti. V databázi 
existuje velké množství dat také o podnikání fyzických osob, zahraničních osob, družstev, 
společenství vlastníků atd. Obchodní kapitálové společnosti byly vybrány z důvodu nejčastější 
obchodovatelnosti. 

Uvedená data také neposkytují informace o změnách právní formy a o historii společnosti a 
naopak zahrnují údaje o společnostech, které sice existují, ale nejsou ekonomicky aktivní. 

3.6 Nejstarší společnosti na světě 

Když se tímto průzkumem nepodařila vyvrátit neomezená životnost společností, položila jsem si 
otázku, zda ji lze tedy potvrdit. Na www.wikipedie.com je možné nalézt seznam nejstarších 
společností. Článek „List of oldest companies“ zahrnuje informace o existujících společnostech 
z celého světa vzniklých od 8. do 18. století. Celkem se jedná o 2 691 společností, přičemž více 
než 40 % jich vzniklo v 18. století. 

Tab. 2:  Nejstarší existující společnosti 

Století vzniku
Počet existujících 

společností 

8. 4

9. 3

10. 1

11. 9

12. 15

13. 9

14. 48

15. 58

16. 145

17. 440

18. 821

19. 1 138

Celkem 2 691

Zdroj: vlastní zpracovaní dat z http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_oldest_companies 

Téměř 40 % společností sídlí v Japonsku (1107), 488 v Německu, 286 ve Spojených státech a 
230 ve Velké Británii. Nejvíce z nich se zabývá výrobou saké (275), hotelnictvím (194), 
cukrářstvím (125), pohostinstvím (124), vinařstvím (74), občerstvením (65), novinařinou (54) a 
bankovnictvím (52). 

Do seznamu nejstarších podniků se dostalo také 12 českých podniků. Rok vzniku, název i obor 
působení je uveden v následující tabulce. 
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Tab. 3:  Nejstarší existující společnosti v České republice 

Year Company Country of origin Field 
1499 U Fleku Czech Republic Brewery 
1506 Herold Czech Republic Brewery 
1517 Krusovice Czech Republic Brewery 
1533 Zvon Czech Republic Hotel 
1564 Svijany Czech Republic Brewery 
1570 Klaster Czech Republic Brewery 
1573 Pivovar Kutná Hora Czech Republic Brewery 
1701 Pupp Czech Republic Hotel 
1790 Koh-I-Nor Czech Republic Pencils 
1801 Zatec Czech Republic Brewery 
1807 Becherovka Czech Republic Distillery 
1842 Pilsner Urquell Czech Republic Brewery 

Zdroj: vlastní zpracovaní dat z http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_oldest_companies 

S jistotou tedy lze tvrdit, že podniky v České republice existují více než 21 let a pouze nepatrné 
množství jich existuje více než 170 let. 

4 Doba existence a životní cyklus podniku 

Pro přesnější určení předpokládané doby existence podniku se lze zaměřit na modely životního 
cyklu podniku skloubené s teoriemi životního cyklu odvětví a hospodářského cyklu. Celková 
ekonomika i odvětví mají silný vliv na budoucí vývoj podniku. V době krize musí být řízení 
podniku přizpůsobeno situaci, neboť jeho budoucnost může být ohrožena. V případě zániku 
nějakého odvětví musí podnik rozšířit portfolio svých činností a začít se prosazovat v jiném 
odvětví, než sám zanikne. Z těchto důvodů bude další text věnován pouze životnímu cyklu 
podniku. 

Obr. 4: Model D. Millera a P. Friesena – životní cyklus podniku 

 
Zdroj: http://managementmania.com/zivotni-cyklus-organizace 

Nejznámější model životního cyklu (viz obr. 4) publikovali Miller a Friesen již v roce 1984. 
Model dává do souvislosti peněžní toky s jednotlivými cykly: založení, růst, stabilizace, krize a 
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zánik. Ve stručnosti lze jednotlivé cykly charakterizovat následně: ve fázi založení má podnik 
vysoké výdaje a spotřebovává investice, při růstu začínají příjmy převyšovat výdaje, v období 
stabilizace už je podnik ziskový, krize se vyznačuje poklesem příjmů pod úroveň výdajů, pokud 
podnik krizi nezvládne překonat a ztráta je neúnosná, podnik zaniká. 

Jednotlivé cykly se mohou několikrát opakovat, než podnik skutečně zanikne. Ale jsou známy i 
případy, kdy podnik zažije pouze jeden cyklus. M. Kubálková (2006) uvádí, že podniky nemusí 
projít všemi fázemi, neboť jejich cílem je dlouhodobé fungování. I z tohoto důvodu existuje 
mnoho modelů zabývající se fázemi růstu4. Aby se podnik nedostal do krizového vývoje, musí 
být jeho řízení přizpůsobeno fázi, ve které se nachází a musí dodržovat doporučované zásady 
řízení.  

J. Srpová, V. Řehoř a kol. (2010) uvádí hlavní faktory ovlivňující úspěch nebo selhání podniku: 
„Výzkumem bylo identifikováno osm faktorů – čtyři souvisí s firmou a čtyři s vlastníkem. 
Faktory na straně firmy jsou:  

 finanční zdroje včetně hotovosti a cizího kapitálu,  

 personální zdroje (počet a kvalita na úrovni managementu a personálu),  

 systémové zdroje (informace, plánování, kontrola), 

 obchodní zdroje (podíl na trhu, vztahy s dodavateli, výrobní a distribuční procesy, 
technologie, pověst firmy).  

Faktory na straně vlastníka jsou:  

 vlastníkovy osobní a podnikatelské cíle,  

 schopnost vlastníka zabývat se provozními činnosti (jako jsou marketing, inovace, výroba, 
řízení distribuce),  

 vlastníkova manažerská schopnost a ochota delegovat odpovědnosti,  

 řízení aktivit, vyrovnání obchodních a osobních cílů (strategická schopnost vidět dál, 
vyrovnávat silné a slabé stránky).  

Důležitost uvedených faktorů je závislá na aktuální fázi životního cyklu. Rozlišujeme tři úrovně 
důležitosti:  

 „První úroveň, kde jsou faktory klíčové pro úspěch podniku a musí dostat vysokou prioritu,  

 druhá úroveň, kde jsou faktory pro úspěch podniku důležité a musí získat nějakou pozornost,  

 třetí úroveň, kde jsou málo podstatné faktory, kterým manažeři věnují malou pozornost.5“  

5 Vliv délky doby existence podniku na jeho hodnotu 

Vliv předpokládané doby existence na výpočet hodnoty druhé fáze je ilustrován na příkladu 
s následujícím zadáním: 

 výchozí disponibilní příjem v prvním roce druhé fáze 500, 

 tempo růstu na úrovni 2% a 5 %, 

 diskontní míra na úrovni 12 % a 15 %. 

Pokračující hodnota vypočtená podle Gordonova vzorce je porovnána se současnou hodnotou a 
je vyčíslen rozdíl oproti pokračující hodnotě. Výsledky jsou uvedeny pro vybrané délky druhé 

                                                 
4 Například Greiner, Churchill a Levisová atd. 
5 J. Srpová, V. Řehoř a kol. (2010) 
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fáze. 

Při zvoleném tempu růstu 2 %, diskontní míře 12 % délce druhé fáze 170 let, nemá způsob 
výpočtu na hodnotu vliv. Ovšem při délce druhé fáze 30 let, se současná hodnota od pokračující 
liší o 6 %, při délce 20 let je to o více než 15 % a při délce 10 let dokonce téměř o 40 %. 

Při zvýšení tempa růstu na 5 % jsou rozdíly mezi hodnotami markantnější. Při zvýšení pouze 
diskontní míry na 15 % jsou rozdíly nižší než při změně tempa růstu, přesto rozdíl při desetileté 
délce druhé fáze činí 30 %. 

Silnější vliv změny tempa růstu byl prověřen i při změně proměnných (g, i) relativně. Důvodem 
je vliv tempa růstu na čitatel i jmenovatel zlomku. 

Absolutní výše výchozího peněžního toku nemá procentuální vliv na rozdíl mezi hodnotami. 

Tab. 4:  Porovnání pokračující a současné hodnoty 

g  2%  g  5%  g  2% 
i  12%  i  12%  i  15% 

FCF  500   FCF  500  FCF  500 
PH  5 000  PH  7 143  PH  3 846 

Plánované 
období 

Současná 
hodnota 

Rozdíl (%)  
Současná 
hodnota 

Rozdíl (%)  
Současná 
hodnota 

Rozdíl (%)

170 let  5 000,00  0,00%   7 142,73 0,00%   3 846,15  0,00%

100 let  4 999,57  0,01%   7 131,61 0,16%   3 846,13  0,00%

50 let  4 953,43  0,93%   6 859,43 3,97%   3 836,60  0,25%

40 let  4 881,35  2,37%   6 602,45 7,57%   3 814,45  0,82%

30 let  4 697,70  6,05%   6 112,45 14,43%   3 740,93  2,74%

20 let  4 229,78  15,40%   5 178,15 27,51%   3 496,95  9,08%

10 let  3 037,58  39,25%   3 396,71 52,45%   2 687,24  30,13%

  
Zdroj: vlastní zpracovaní 

6 Závěr 

V tomto příspěvku byla zkoumána doba existence společností. Nejdříve je vysvětlena podstata 
předpokladu going concern a zdůvodněno, proč nelze pro potřeby oceňování vycházet z definice 
IAS 1. 

Dále byla testována tvrzení o omezené době životnosti společností na datech českých 
ekonomických subjektů (konkrétně na společnostech s ručením omezeným a akciových 
společnostech). Procentní podíl zániku společností dle jednotlivých tvrzení se na českých datech 
neprokázal. Ze všech dosud vzniklých kapitálových obchodních společností dosud existuje 
téměř 90 % společností s r. o. a více než 80 % akciových společností. Zjištěná procenta přesto 
nejsou zanedbatelná. Na datech z celého světa nebylo potvrzeno statisticky významné množství 
podniků existujících déle než 170 let. 

Další část práce byla věnována životnímu cyklu podniku, který by měl pomoci oceňovateli 
odhalit zánik podniku v budoucnu. Teorii životního cyklu podniku je však nutné doplnit o 
analýzu životního cyklu odvětví a hospodářského cyklu. 

V poslední části je zkoumán rozdíl v hodnotě druhé fáze počítané vzorcem pro pokračující 
hodnotu a vypočtenou současnou hodnotou. Z výsledku vyplývá, že způsob výpočtu hodnotu 
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ovlivňuje. Intenzita vlivu závisí více na použitém tempu růstu než na diskontní míře.  

Pokud se oceňovatel automaticky zvolí nekonečné trvání podniku místo dlouhodobé existence 
(20 – 30 let), může to mít významný vliv na hodnotu podniku.   
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The Business Existence Period  

Summary 

This article focuses on the Czech business existence period. It points out the risk factors leading 
to business decline through the business life cycle theory and then it compares the continuing 
value calculated by Gordon´s formula and by present value.  

Key words: Existence period; Business life cycle; Continuing value. 

JEL classification: G30. 

Shrnutí 

Tento příspěvek zkoumá dobu existence českých společností. Pomocí teorie životního cyklu 
podniku upozorňuje na rizikové faktory, které mohou vést k zániku podniku. Na základě 
zjištěných dob životnosti porovnává rozdíly mezi pokračující hodnotou vypočtenou podle 
Gordonova vzorce a současnou hodnotou budoucích peněžních toků.  

Klíčová slova: doba existence podniku; životní cyklus podniku; pokračující hodnota. 
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Jsou IFRS pro SME pro malé a střední podniky 
skutečně vhodné? 

Václav Nedvídek* 

 

1 Úvod 

Malé a střední podniky (SME) zaujímají v ekonomice každé země význačné místo. Sektor 
malého a středního podnikání je významnou hnací silou podnikatelské sféry, růstu, inovací i 
konkurenceschopnosti. Hraje významnou roli při tvorbě pracovních příležitostí a obecně je 
důležitým faktorem sociální stability a hospodářského rozvoje. Tato úloha SME ještě více 
vzrostla v době hospodářské krize.1  

V EU se mezi SME řadí více než 99% všech podniků (zhruba 20 mil. podniků), které jsou 
zodpovědné za 2/3 všech pracovních míst v EU a přispívají více než jednou polovinou k celkové 
přidané hodnotě vytvořené podniky v EU.2 Těchto zhruba 20 mil. podniků vykazuje podle 
účetní legislativy země, ve které působí, to by se ale mohlo do budoucna změnit. Posun k 
jednotnému vykazování malých a středních podniků se v současnosti v rámci odborných 
organizací velmi diskutuje, jako vhodný nástroj k tomuto sjednocení se jeví standard IFRS pro 
malé a střední podniky (IFRS SME). 

Finální verze standardu IFRS SME byla vydána 9. 7. 2009. Jedná se o materiál o rozsahu 230 
stránek (10x útlejší než plné IFRS). Řada pravidel obsažených v plných IFRS zde byla 
zjednodušena, očekávají se další redukce a to vždy jednou za 3 roky (z důvodu přípravy a 
očekávanosti těchto změn ze strany těch, kteří výkazy připravují). Spolu se samotným 
standardem byla vydána také důvodová zpráva a implementační příručka s příklady účetních 
výkazů SME. Samotný standard obsahuje 35 oddílů a zúžení některých oblastí nerelevantních 
pro SME jako například: zisk na akcii, vykazování podle segmentů, pojišťovnictví, mezitímní 
účetní závěrka, účtování majetku určeného k prodeji. Při zájmu o vykazování těchto oblastí ze 
strany SME si mohou vytvořit svojí vlastní metodiku, kterou je potřeba zveřejnit. Standard dále 
neposkytuje možnost volby (tam kde plné IFRS ano) v těchto oblastech: volba reálné hodnoty u 
vybraných skupin finančních nástrojů (AFS, HTM), revaluation model u PPE a nehmotných 
aktiv, volba poměrné konsolidace pro investice do společných podniků, oceňování investic do 
nemovitostí historickými cenami (pokud je FV spolehlivě zjistitelná), různá pravidla pro státní 
dotace.3 Logika zjednodušených oblastí v IFRS pro malé a střední podniky je jasná – 
zjednodušeny a vynechány jsou oblasti, které nejsou pro malé a střední podniky důležité nebo s 
nimi nepřicházejí do styku, případně by náklady na aplikaci daných oblastí převýšily benefity 
plynoucí z vykázané informace.  

2 Současný stav diskuze o aplikaci IFRS pro SME v EU 

K lednu 2012 standard přijalo nebo plánuje přijat již více než 70 zemí po celém světě. 4 Nutno 

                                                 
* Václav Nedvídek, katedra finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola 
ekonomická v Praze, Email: <xnedv05@isis.vse.cz> 
1 MPO, 2010, str. 3 
2 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/index_en.htm [cit. 24.1.2012] 
3 http://www.ifrs.org/IFRS+for+SMEs/IFRS+for+SMEs.htm [cit. 27.1.2012] 
4 Pacter (2012), dostupné: 
http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/E4EADC35-7524-4184-B0E6-
2120E7691E97/0/1201EFRAGSMEWorkingGroupHandout.pdf [cit. 27.1.2012] 
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dodat, že evropské země jsou zatím k přijetí standardu poměrně zdrženlivé, i když výsledky 
průzkumu ohledně přijetí  IFRS pro malé a střední podniky dopadli poměrně příznivě. Průzkum 
byl proveden mezi těmi, kdo výkazy připravují, jejich uživateli, veřejnými autoritami, auditory a 
národními účetními orgány. Na otázku zda si myslí, že IFRS SME jsou vhodným standardem 
pro použití v Evropě odpověděla většina oslovených ze 13 členských zemí (CY, CZ, DK, EE, 
EL,ES, IE, MT, NL, PL, PT, SE, UK), že ano a většina z 8 členských zemí (AT, BE, BG, DE, 
FI, FR, IT, SK, SL), že ne. Na otázku zda by IFRS SME měl být implementován v rámci 
účetního rámce EU, odpověděla většina z 19 členských zemí, že ano a většina v 6 členských 
zemí, že ne. V argumentech proti zavedení se objevovaly názory, že by stačilo v souladu 
s vývojem účetnictví pouze modernizovat směrnice5 a poukazovaly na to, že pro společnosti 
působící pouze lokálně by standard znamenal jen větší administrativní zátěž.6 

Součástí diskuzí o harmonizaci účetního výkaznictví v EU je také příspěvek EFRAGu o 
kompatibilitě směrnic s IFRS pro SME. Jak konstatuje IASB – z porovnání stovek požadavků 
ve směrnicích s tisícem požadavků v IFRS SME bylo nalezeno pouze 6 odlišností7 : 

 žádný výnos, ani náklad nemůže být označen jako „mimořádný“ podle IFRS SME, 

 oceňování finančních závazků v reálné hodnotě podle IFRS SME, 

 amortizace goodwillu po dobu 10 let pokud není známa doba životnosti podle IFRS 
SME, 

 pohledávka za nesplacené podíly je vykazována proti VK (tj. pohledávka za upsaný 
vlastní kapitál nesmí být podle IFRS SME vykazována jako aktivum), 

 zpětné zvýšení hodnoty goodwillu (reversal of goodwill impairment) není povoleno 
podle IFRS SME, 

 dobrovolná volba užití IAS 39 může vést k rozdílům.8 

V diskuzích o zavedení IFRS pro malé a střední podniky někteří komentátoři implementaci 
IFRS pro malé a střední podniky podporují s poukazem na to, že přijetí standardu by mohlo vést 
ke zlepšenému přístupu k financování, k poklesu nákladů kapitálu, zvýšení mezinárodního 
obchodu a zvýšenému počtu přeshraničních fúzí a akvizic. Další výhodou může být snadnější 
příprava konsolidovaných výkazů v souladu s plnými IFRS oproti současnému stavu, kdy 
dceřinné společnosti vykazují podle různých místních standardů. Oponenti poukazují na stále 
přílišnou komplexnost standardu pro mikro a malé podniky a také naopak na přílišné 
zjednodušení pro větší střední podniky. Také je poukazováno na náklady spojené se změnou 
účetního systému a zaškolením příslušných pracovníků. V zemích, kde je tradičně úzká vazba 
mezi účetnictvím a daněmi, jsou samozřejmě také obavy o základ daně, který z účetnictví v 
těchto zemích vychází. Další obavy jsou spíše okrajového charakteru – např. zda nebudou 
zvýhodněny mezinárodní auditorské firmy, které již mají zkušenosti s auditováním závěrek 
sestavených podle IAS/IFRS.9 

                                                 
5 Směrnice jsou dosavadním nástrojem harmonizace výkaznictví v EU.  4. směrnice č. 78/660/EEC z roku 1978, 
která je zaměřena na obsah účetní závěrky velkých a středních kapitálových společností a 7. směrnice č. 
83/349/EEC z roku 1983, která je věnována konsolidované účetní závěrce 
6 EC, 2010, str. 10, dostupné: 
 http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/ifrs/2010-05 31_ifrs_sme_consultation_summary_en.pdf [cit. 
26.1.2012] 
7 IASB, 2010, dostupné: 
 http://www.ifrs.org/NR/rdonlyres/2E9A6554-83FD-4B50-9D34-
3822374F059C/0/presentationAdoptionandImplementationSMEs.pdf [cit. 26.1.2012] 
8 Více podrobností EFRAG (2010); dostupné: http://www.efrag.org/Front/p172-4-272/Compatibility-Analysis-
IFRS-for-SMEs-and-the-Council-Directives.aspx [cit. 26.1.2012] 
9 EC, 2009, str. 5 
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3 Kdo má posuzovat vhodnost zavedení standardu IFRS pro SME? 

Argumenty pro přijetí standardu v EU, i argumenty proti, mají svojí validitu. Moje výhrada v 
tomto článku není směřována k obsahové části standardu, ale spíše ke způsobu jeho přijetí v 
zemích EU a k tomu, kdo má posuzovat zda výhody z vykazování podle tohoto standardu 
převáží náklady na jeho implementaci. 

Celá debata o vhodnosti daného standardu je zatím vedena na úrovni politického rozhodnutí, zda 
IFRS pro SME v EU (nebo jen v některých státech) přijmout či nikoliv. Jak jsem výše zmínil, 
při diskuzích jsou uváděny jak podpůrné argumenty pro použití standardu IFRS pro SME v 
zemích EU, tak i argumenty proti jeho zavedení (výhody a nevýhody).  

Celá tato diskuze je velice užitečná, ale jen pro politické rozhodnutí o použití IFRS pro SME. O 
IFRS pro SME by ale měly rozhodovat samotné firmy, které mají sami nejlepší informace o 
tom, zda pro ně samotné bude výhodné tento standard používat. Právě každá samotná jednotlivá 
firma, reprezentovaná jejími vlastníky, by měla rozhodnout o tom, zda chce vykazovat podle 
IFRS pro SME nebo ne. Důvod je ve stručnosti více než jasný : jenom ona samotná firma 
dokáže vytvořit nejlépe svojí vlastní cost-benefit analýzu o tom zda výhody z vykazování podle 
IFRS pro SME převáží náklady na implementaci podle tohoto standardu. Pokud je to pro firmu 
výhodné, bude chtít přeci sama dále vykazovat podle IFRS pro SME. Pokud firma usoudí, že to 
pro ni výhodné není, tak standard implementovat nebude , protože danou implementaci by 
finančně nesli právě vlastníci podniku. V době krize určitě není správné házet malým a středním 
podnikům pod nohy klacky ve formě další regulace s argumentem, že jim přinese nesčetné 
výhody, které oni sami nevidí a nedokáží zkalkulovat. Je jasné, že ne všechny podniky by 
zkalkulovaly výhody a nevýhody ze zavedení  IFRS pro SME správně a některé podniky by 
třeba neučinily dobré rozhodnutí, ale i přesto je správné nechat podniky rozhodnout o daném 
standardu samostatně, protože stát (nebo např. orgány EU) sám lepšími  informacemi o 
jednotlivých podnicích nedisponuje.  

Není možné  říci, že všechny malé a střední podniky, které začnou vykazovat podle tohoto 
standardu budou okamžitě nebo po nějaké době více zapojeni do přeshraničních aktivit a budou 
mít lepší přístup k financování. I kdybychom toto byli schopni tvrdit o většině podniků, které 
daný standard přijmou, jak k tomu příjde ten zbytek, u kterého převáží náklady nad benefity z 
daného standardu? Pro tyto podniky to bude jen další regulace, kterou musí implementovat, aniž 
by jim to přineslo jakékoliv výhody. Samotný zájem podniků na věrném a poctivém obrazu 
předmětu účetnictví je také pochybný. Podnik by především měl tvořit zisk nebo maximalizovat 
svojí tržní hodnotu a pokud sám usoudí, že zkvalitnění jeho vykazování mu nepřinese 
dostatečné výhody, tak o takové zkvalitnění nebude mít zájem. 

Konzultační materiál EU k možnosti využití IFRS pro SME komentuje také jako nevýhodu 
standardu jeho přílišnou komplexnost pro malé  podniky, které operují jen lokálně a jejichž 
uživatelé jsou na vykazování podle místních standardů již zvyklý. To jsou také možné 
nevýhody, ale důležité je říci, že naopak i malé podniky ze standardu mohou profitovat a naopak 
se jim mohou otevřít pomyslná dvířka za hranice dané země. Ale nikdy to nemůžeme říci 
univerzálně o všech podnicích. O tom si musí rozhodnout podniky samostatně. 

Dalším z problému  rozhodnutí o IFRS pro SME na úrovni politického rozhodnutí je i poměrně 
široká skupina podniků, kterou malé a střední podniky v jakékoliv světové ekonomice 
pokrývají. Jedná se v podstatě o všechny podniky, které nejsou předmětem veřejného zájmu a 
nejsou tedy např. kótované na jedné ze světových burz. Tato skupina je tedy pokryta poměrně 
velkými podniky, které mohou mít i více než 500 zaměstnanců a  i podniky s např. 20 
zaměstnanci. Rozdíly v této skupině jsou značné a je jasné, že uživatelé výkazů těchto podniků 
se také mohou podstatně lišit, mohou se lišit cíle těchto podniků (např. co se týče zahraniční 
expanze) a způsob financování těchto podniků. U takto odlišných podniků je obtížné říci, že 
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všem přinese IFRS pro SME výhody. Tyto výhody jak bylo řečeno musí identifikovat každý z 
těchto podniků samostatně a samostatně musí posoudit a rozhodnout o „investici“, kterou by pro 
ně zavedení vykazování podle IFRS pro SME mělo být. 

4 Závěr 

Klíčovou otázkou tedy je čím se malé a střední podniky „kvalifikovaly“ pro vedení účetnictví 
podle IFRS pro SME? U kótovaných společností zní odpověď jednoznačně, pokud se ptáme na 
plné IFRS. Kótované společnosti vstoupily na burzu s jednoznačným cílem získat externí 
financování (a rozšířily si tak značně počet svých uživatelů) a jako takové musejí respektovat 
pravidla, které daná burza požaduje. Pokud i tak výhody ze vstupu na burzu převáží nad oněmi 
požadavky, které na daný podnik burza klade, ekonomicky racionálně kalkulující podnik bude 
chtít na burzu vstoupit, aby se dostal k finančním zdrojům, které může použít pro svůj další 
rozvoj. Vidíme, že přesně takto velké množství podniků kalkuluje a takto „dobrovolně“ 
vykazuje podle plných IFRS.  

Malé a střední podniky na žádnou burzu nevstoupily a tudíž činit za ně rozhodnutí o použití 
IFRS pro SME je nepatřičné. Pokud by sami cítily, že by jim vykazování podle zjednodušených 
IFRS přineslo více finančních zdrojů nebo jiné výhody, převažující nad náklady implementace 
standardu, pak by jistě standard sami aplikovaly a to na dobrovolné bázi. Podle mě by tedy 
členské státy EU neměly rozhodnout o použití IFRS pro SME univerzálně pro všechny malé a 
střední podniky (nebo jakkoliv vymezenou skupinu podniků), ale měly by do své legislativy 
zabudovat možnost pro malé a střední podniky vykazovat podle IFRS pro SME. Pokud chtějí 
nějakým způsobem podniky motivovat k jeho použití, měly by na daný standard navázat 
daňovou legislativu tak, aby se podniky k základu daně dostaly jednoduše z výsledku 
hospodaření vykázaného podle IFRS pro SME.   
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Are the IFRS for SMEs Suitable for Small and Medium Enterprises?  

Summary 

This article deals with the possibility of application of the IFRS for SMEs in the EU countries. 
In the article is explained the importance of the SMEs in the economy and there is also 
described the genesis and basic characteristics of this standard. The article also deals with the 
current discussions about possibilities of application of IFRS for SMEs in EU level. In the end 
of the article is explained who should decide about application of IFRS for SMEs and the 
answer is: the enterprises. 

Key words: IFRS for SMEs; EU; Reporting in EU. 

JEL classification: M41, M48. 

Shrnutí 

Tento příspěvek se zabývá možností zavedení IFRS pro malé a střední podniky do zemí EU. V 
příspěvku je vysvětlen význam malých a středních podniků v ekonomice a popsán vznik a 
základní charakteristika standardu IFRS pro malé a střední podniky. Dále se práce zabývá 
současnými diskuzemi o možnosti zavedení IFRS pro malé a střední podniky na úrovni EU. V 
závěru práce je vysvětleno, kdo by měl rozhodovat o použití IFRS pro malé a střední podniky – 
a to právě sami podniky.  

Klíčová slova: IFRS pro SME; EU; vykazování v EU. 
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Problematika daně z přidané hodnoty v rámci 
oceňování nemovitostí 

František Poborský, Martin Voska* 

 

1 Úvod 

Oceňování jako disciplína, která si klade za cíl odhadnout hodnotu aktiva, je komplexním 
procesem úvah, pohledů, činností, spojování vlivů atd., kteréžto ústí v syntézu v podobě 
nominální částky odhadu. Každý, kdo se s postupy užívanými v oceňování alespoň rámcově 
seznámil, si dovede představit, jakým uměním je spojit celkový nadhled s detailistickou 
dekompozicí v podobě množství dílčích informací v jeden sjednocující výstup, kterým je 
zmíněná částka. V tomto nelehkém procesu lze mnohdy leccos opomenout či přehlédnout, 
jelikož se z určitého úhlu pohledu jedná o modelování, které si může na pomoc vzít nástroje, 
jako je zjednodušení, generalizace. 

Motivem pro napsání tohoto článku byl fakt, že problematika daně z přidané hodnoty (DPH) v 
rámci oceňování nemovitostí zřejmě nespadá do skupiny faktorů, které lze bez povšimnutí 
generalizovat či zjednodušovat. Na rozdíl od prognóz, u nichž se lze pouze domnívat, jsou 
předpisy, které upravují DPH, jednoznačně dané, a i když v nich lze hledat a nalézat relativní 
složku, jistota v případě DPH je rozhodně vyšší, než jistota v případě prognóz. Přitom se autoři 
tohoto článku několikráte přesvědčili, že některým znalcům či odhadcům není problematika 
DPH v rámci oceňování nemovitostí příliš blízká a na teoretické půdě i v praxi se setkali se 
zavádějícími tvrzeními či nesprávným pojetím DPH. Vlastně je až paradoxem, že se znalci a 
odhadci v rámci oceňování zaobírají všemožnými detaily, které mají potenciálně vliv na 
hodnotu, ale problematiku daní mnohdy podceňují. Přitom dopady DPH na hodnotu mohou být 
v řádu desítek procent. 

Cílem tohoto článku je přispět k lepšímu chápání DPH v rámci oceňování nemovitostí znalci a 
odhadci. V článku postupně shrneme základní poznatky, které jsou relevantní pro oceňování 
nemovitostí a DPH tak, aby mohl být nápomocen jako vodítko, jak postupovat. Neklademe si za 
cíl vytvořit ucelený přehled, jelikož vazby mezi zákony, judikaturou a postupy oceňování jsou 
natolik komplexní, že bychom zabředali do zbytečných a nepřehledných detailů. Byli bychom 
rádi, pokud by se tímto článkem podařilo rozpoutat hlubší debatu nad vlivem daní v oceňování, 
která by potenciálně vyústila v ucelený elaborát. 

Postupně se budeme zabývat stručným představením daně z přidané hodnoty (DPH), zejména v 
kontextu legislativy České republiky a Evropské unie. Dále uvedeme styčné body v českém 
zákoně o DPH, které se dotýkají nemovitostí, a u jednotlivých paragrafů (a odstavců) uvedeme 
problematická místa, nejasnosti a kolize, které mohou mít při užití znalci vliv na hodnotu. V 
další části se budeme věnovat vztahu DPH a oceňování nemovitostí, zejména způsobu uvádění 
DPH v posudcích, vlivu DPH na hodnotu nemovitostí a na trh s nemovitostmi. V neposlední 
řadě upozorníme na důsledky, které má DPH na vlastní proces ocenění. Poslední subkapitolu 
věnujeme případům, které jsou v lecčems nestandardní a bude u nich třeba dbát zvýšené 
pozornosti v nakládání s DPH. 

                                                 
* František Poborský, katedra financí a oceňování podniku, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická 
v Praze, Email:<frantisek.poborsky@vse.cz> 
Martin Voska – posluchač specializačního kurzu Oceňování nemovitostí IOM 
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2 Daň z přidané hodnoty (DPH) 

Uveďme si nejprve princip fungování DPH. V této subkapitole krátce představíme principy a 
zásady, které se jí týkají. 

Traduje se, že jako první s principy daně z přidané hodnoty přišel již na počátku minulého 
století člen německé průmyslnické rodiny Georg Wilhelm von Siemens. Do praxe byla poprvé 
zavedena v padesátých letech ve Francii. Od té doby se rozšířila do mnoha koutů světa. Její 
výhodou je ve srovnání s jinými daněmi relativně snadný a levný výběr. U nás se DPH začala 
užívat v roce 1993, kdy nahradila daň z obratu. 

V rámci Evropské unie jde o daň harmonizovanou, upravenou na unijní úrovni systémem 
směrnic. V souvislosti s DPH se lze často setkat s termínem Šestá směrnice. Jedná se o Šestou 
směrnici Rady ze 17. 5. 1977 o harmonizaci práva členských států v oblasti obratových daní – 
společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně (77/388/EHS). Směrnice byla 
postupně více jak třicetkrát novelizována. Především kvůli nepřehlednosti právní úpravy byla 
následně přijata Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému 
daně z přidané hodnoty (dále „Směrnice“), která vstoupila v platnost od počátku roku 2007 a 
nahradila dosavadní Šestou směrnici. Fakticky se jedná o recast. Nová směrnice přináší novou 
strukturu, nové uspořádání, ne však zásadní změny v principech a fungování. Proto i dřívější 
judikatura zůstává nadále použitelná. Směrnice jsou pro členské státy závazné pokud jde 
o výsledek, jehož má být dosaženo. Členským státům je však ponechána volba formy 
a prostředků, jejichž prostřednictvím má být dosaženo stanovených cílů. Navazujícím 
vnitrostátním prováděcím opatřením je v České republice zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty. 

Jak již sám název daně napovídá, předmětem zdanění je přidaná hodnota. Fakticky jde o 
univerzální daň, kterou je zatížena koncová spotřeba. Její výběr však není prováděn až na 
posledním stupni obchodního řetězce, jako tomu bylo u daně z obratu. Daň k cenám své 
produkce přidávají postupně všichni dodavatelé1. Při odvodu daně, kterou vyberou od svých 
odběratelů (daň na výstupu), si mohou odečíst daň, kterou sami zaplatili svým dodavatelům (daň 
na vstupu). V podstatě tak odvádějí daň z rozdílu mezi svou cenou prodejní a pořizovací, 
z přidané hodnoty. DPH přitom podléhá (samozřejmě s mnoha výjimkami) jak zboží, tak i 
služby, jakož mnohdy právě i převod nemovitostí. 

2.1 DPH a nemovitosti 

V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, se nemovitostí přímo dotýkají tři paragrafy, 
a to §48, §48a a §56. 

Paragrafy 48 a 48a stanoví, kdy se užije snížená sazba daně. První z paragrafů upravuje zdanění 
stavebních a montážních prací spojených se změnami nebo opravami dokončených bytových 
domů, rodinných domů a bytů, včetně jejich příslušenství. Druhý z paragrafů definuje stavby 
pro sociální bydlení, které stát zvýhodňuje uplatněním snížené sazby daně. 

§48a 

Nebudeme-li se nyní ohlížet na případy, kdy oceňujeme rozestavěnou stavbu (k tomu viz dále), 
pak je pro účely oceňování nemovitostí z výše uvedeného zejména důležitý odst. 3 §48a, který 
zní: „U převodu staveb pro sociální bydlení a jejich příslušenství se uplatní snížená sazba 

                                                 
1 Fakticky se jedná o téměř všechny dodavatele. Těm nejmenším je totiž umožněno, aby daň uplatňovat nemuseli. 
Je to jednak proto, aby se drobným podnikatelům nezvyšovala administrativní zátěž, v neposlední řadě však i proto, 
že i na straně státu to vede k úsporám. Kdyby plátci DPH byli povinně všichni podnikatelé, vedlo by to 
ke značnému zatížení státního aparátu, který výběr této daně zajišťuje. Efekt takového opatření by přitom byl 
sporný. Proto je povinnost stát se plátcem DPH limitována obratem alespoň 1 000 000 Kč za nejvýše 12 
bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců, při řadě dalších výjimek. 
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daně, pokud tento zákon2 nestanoví jinak.“ Dále jsou v odst. 4 – odst. 7 vymezeny stavby pro 
sociální bydlení (odst. 4), byt pro sociální bydlení (odst. 5), rodinný dům pro sociální bydlení 
(odst. 6) a bytový dům pro sociální bydlení (odst. 7). 

Byt a rodinný dům pro sociální bydlení jsou vymezeny podlahovou plochou, jejíž limity jsou 
stanoveny velkoryse, podlahová plocha nesmí překročit 120 m2 v případě bytů a 350 m2 
v případě rodinných domů. Jak uvádějí Vančurová – Láchová (2010) „… z výměry rodinných 
domů a bytů je patrná snaha, aby se pokud možno všechny vešly do pojmu sociální bydlení, a 
tedy se u nich uplatnila snížená sazba daně.“ 

§56 

Nejvýznamnější dopad na vliv DPH při oceňování nemovitostí má § 56, kterým se upravuje 
převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení. 
V této subkapitole rozebereme jednotlivá ustanovení paragrafu a také související komentáře a 
judikaturu. Jak jsme již uvedli výše, národní úprava DPH je podřízena evropské legislativě, 
proto vezmeme v potaz i Směrnici Evropské unie, která DPH upravuje a s níž se zákon dostává 
do rozporů. 

V souvislosti s § 56 zákona o dani z přidané hodnoty bylo vytyčeno mnoho nejasností a 
nepřesností, které byly řešeny na úrovni Koordinačního výboru Ministerstva financí ČR. I 
judikatura postupně ustálila výklad jednotlivých pojmů. Všechny tyto poznatky považujeme za 
významné pro oceňování nemovitostí, jelikož zcela zásadně ovlivňují náhled na jednotlivá 
ustanovení předmětného zákona a konkretizují, kdy v souvislosti s prodejem nebo pronájmem 
nemovitosti dochází k uplatnění DPH a kdy naopak ne. 

Odst. 1 

 „Převod staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně po uplynutí tří let od 
vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání 
stavby39), a to k tomu dni, který nastal dříve.“ 
39) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
zákona č. 68/2007 Sb. 

Pro lepší pochopení je nutné zdůraznit, že nakládání s nemovitostmi je osvobozeno od DPH 
z důvodů technických, ekonomických a sociálních. K tomu se vyjadřuje zejména evropské 
právo, když trefně konstatuje, že: „…nevzniká již užívaný nemovitý majetek ve výrobním 
procesu.“ (Stanovisko generálního advokáta Jacobse ze dne 25. 9. 1997 ve věci Blasi) Navíc 
před harmonizací nepodléhal ve většině členských států EU nájem nemovitého majetku za 
účelem bydlení DPH, proto se i ve Směrnici tento stav zanechal, aby nedošlo ke zdražení nájmů 
za bydlení. 

V souvislosti s uvedeným odstavcem zákona lze identifikovat tři problematická místa, a to: 

 Kolize lhůt stanovených zákonem o DPH a vymezených Směrnicí. Dle Směrnice by mělo 
být osvobozeno dodání budov mimo lhůty vymezené časovým testem: dobou uplynulou ode 
dne dokončení budovy do dne prvního dodání, pokud nepřekračuje 5 let, nebo dobou 
uplynulou ode dne prvního obydlení do dne následujícího dodání, nepřesahuje-li 2 roky. 
V případě druhé ze lhůt česká právní úprava určuje o rok delší limit, čímž je se Směrnicí 
v rozporu. 

 Vymezení pojmů první kolaudační souhlas a první užívání stavby. V důsledku nejasné 
definice pojmu „stavba“ bylo třeba upřesnit, že první kolaudační souhlas či první užívání 
stavby se vztahuje vždy k danému účelu užití. To znamená, že při změněném účelu užívání 

                                                 
2 Rozuměj zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
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začínají lhůty běžet nanovo.3 Jako příklad uveďme vytvoření bytových jednotek v bývalé 
tovární hale – ta nikdy nesloužila pro bydlení, a proto, ač jsou byty v budově, která může být 
po kolaudaci či prvním užívání po desítky let, pro daný účel využití je považujeme za nové. 
S ohledem na výše zmíněný názor generálního advokáta Jacobse ze dne 25. 9. 1997 ve věci 
Blasi se domníváme, že při opětovné změně užívání stavby na továrnu, by lhůty opět začaly 
běžet nanovo, ač pro daný účel již jednou byly aplikovány, jelikož by užívaný nemovitý 
majetek vznikl ve výrobním procesu (rekonstrukce). Současně je však třeba odlišit změnu 
v užívání stavby, kdy nedochází k žádným stavebním zásahům, ale na základě oznámení a 
následného souhlasu stavebního úřadu se pouze administrativně mění účel užívání stavby 
vymezený zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, 
v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby 
nebo v kolaudačním souhlasu. V takovém případě k novému běhu lhůty nedochází. 

 Z ustanovení zákona explicitně neplyne skutečnost, která je uvedena v důvodové zprávě 
k němu, a to, že zdanění podléhá pouze první převod nemovitosti, nikoliv žádný 
následující. Odhlédneme-li od toho, že text zákona a důvodová zpráva spolu nejsou v plném 
souladu, jedná se o velmi důležité pravidlo, které vnáší do uvažování o DPH v souvislosti 
s oceněním nemovitostí další podstatnou proměnnou. Dodejme, že přístup ke zdanění pouze 
prvního převodu je konformní s evropským právem z výše uvedených důvodů. Bohužel, 
praxe není v tomto ohledu jednotná a tak lze narazit na případy, kdy jsou z důvodu 
opatrnosti před postihem ze strany finančních úřadů zdaňovány všechny převody v rámci 
časového testu pro osvobození. 

Odst. 2 

„Převod pozemků je osvobozen od daně, s výjimkou převodu stavebních pozemků. 
Stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozumí nezastavěný pozemek, na kterém 
může být podle stavebního povolení39) nebo udělení souhlasu s provedením ohlášené stavby 
provedena stavba spojená se zemí pevným základem. Nezastavěným pozemkem se rozumí 
pozemek, na kterém není stavba jako věc.40)“ 
39) viz výše. 
40) § 118 a 119 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

K odstavci 2 se vztahuje následující problém: 

 V české legislativě je z osvobození vyjmut pouze stavební pozemek. Směrnice však rozlišuje 
také ještě „pozemky pod novými stavbami“, čímž jsou myšleny pozemky pod stavbami, 
které nesplňují kriteria pro osvobození. Dle rozhodnutí Soudního dvoru Evropské unie4 
nelze vykládat čl. 4 odst. 3 písm. a) Směrnice jinak, než že pozemek a stavba před prvním 
obydlením jsou pro účely vynětí z osvobození neoddělitelné, jinými slovy sdílí stejný 
daňový režim. V tomto ohledu je český zákon v rozporu se Směrnicí, podle něj je totiž 
převod pozemku pod novostavbou od DPH osvobozen. Důvod je třeba hledat v české praxi, 
kde je, na rozdíl od většiny zahraničních úprav, umožněno, aby byl odlišný vlastník 
pozemku a stavby na něm stojící. Tento nesoulad by měl být odstraněn v novém občanském 
zákoníku, ale v současnosti je třeba při oceňování nemovitostí s tímto problémem počítat a 
adekvátně se k němu v posudku postavit (například při vyjadřování ke konečné hodnotě 
nemovitosti a DPH). 

Odst. 3 

„Nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně. Osvobození se 

                                                 
3 Více viz zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 18. 3. 2009. 
4 V případu C-400/98 Breitsohl. 
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nevztahuje na krátkodobý nájem stavby bytů a nebytových prostor, nájem prostor a míst 
k parkování vozidel, nájem bezpečnostních schránek nebo trvale instalovaných zařízení a 
strojů. Krátkodobým nájmem stavby, bytů a nebytových prostor se rozumí nájem, 
popřípadě včetně vnitřního movitého vybavení či dodání elektřiny, tepla, chladu, plynu 
nebo vody, nejdéle na 48 hodin nepřetržitě.“ 

Problematická místa tohoto ustanovení tkví ve vymezení některých pojmů a vnímání toho 
kterého případu. 

 V podstatě lze tvrdit, že existuje velmi tenká hranice mezi pojmy pronájem nemovitosti a 
poskytnutí služby. V jistých případech má mírně odlišný charakter ekonomického vztahu 
mezi dvěma stranami vliv na celkové hodnocení vztahu a tedy i na daňový režim. Nájem 
nemovitostí je rozebírán vícero judikaturou Soudního dvoru Evropské unie (např. C-150/99 
Stockholm Lindopark AG či C-275/01 Sinclair Coffis), která snad dostatečně popisně navádí 
k utvoření jednotného názoru. Principiálně lze na celou věc pohlížet tak, že propůjčení 
určitého prostoru jako celku, přičemž lze omezit (fakticky či právně) vstup na tento, je 
vnímáno jako pronájem. Poskytnutí vstupu jednotlivci je potom vnímáno jako služba. 
Zřejmě nejjasněji je tento rozdíl patrný v případě Stockholm Lindopark, kdy jako názorný 
příklad sloužil pronájem hřiště pro zorganizování turnaje (nájem) vs. služba poskytnutá 
jednotlivému golfistovi, který si přišel zahrát. 

 K taxativnímu vynětí některých předmětů (míst k parkování vozidel, nájem bezpečnostních 
schránek nebo trvale instalovaných zařízení a strojů) z osvobození od daně z přidané 
hodnoty je nutné přistupovat s vědomím toho, že pokud se jedná o příslušenství nájmu 
osvobozeného, jsou tyto osvobozeny také, protože se jedná o jednu ekonomickou transakci, 
při níž se režim DPH řídí její hlavní podstatou. (více viz případ C-173/88 Morten Henriksen) 

 Výraz „vozidlo“ je nutné vykládat tak, že zahrnuje všechny dopravní prostředky. Tím pádem 
se vynětí krátkodobého nájmu prostor a míst k parkování vozidel týká také lodí, letadel, 
vlaků, tramvají, autobusů apod. (více viz případ C-428/02 Fonden Marselisborg) 

Odst. 4 

„Plátce se může rozhodnout, že u nájmu pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor 
jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností se uplatňuje daň.“ 

V případě tohoto odstavce jsme na problematická místa nenarazili. 

3 DPH a oceňování nemovitostí 

Při hledání hodnoty nemovitosti, a to ať tržní, nebo kterékoliv z netržních kategorií, je důležité 
si ujasnit, v jaké situaci ve smyslu vztahu k dani z přidané hodnoty se nemovitost a její majitel5 
nacházejí, a to právě k okamžiku, ke kterému se ocenění provádí. Je třeba hypoteticky 
předpokládat, že právě v tento den, v tento okamžik, by byla nemovitost prodána. V každém 
případě je vhodné, aby v ocenění byl tento stav popsán a zohledněn. Užití výsledné hodnoty 
plynoucí z posudku pak bude pro ten který účel snazší a mělo by se tím i předejít případné škodě 
z nesprávné interpretace výsledku. Na režim DPH v ocenění naopak nemá vliv daňový statut 
hypotetického nabyvatele. Nemá význam, zdali jde o plátce DPH či o neplátce. 

3.1 Data z trhu 

Vzhledem k tomu, že při odhadu hodnoty nemovitosti bývá často využíváno nájemné jako jeden 
ze vstupů pro odhad, je třeba při sběru dat rozlišovat obecně užívané hladiny cen v tom kterém 
segmentu trhu. Ty zejména ovlivňuje, kdo je předpokládaným nájemcem nemovitosti. Tak jako 

                                                 
5 Mohou samozřejmě nastat i situace, kdy by prodávajícím nebyl přímo majitel, ale kupříkladu insolvenční správce 
v případě, že by majitel byl v úpadku a na jeho majetek prohlášen konkurs. 
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u rezidenčních nemovitostí se očekává, že nájemcem bude většinou občan coby nepodnikající 
fyzická osoba, tzn. neplátce DPH, kterého obecně vzato zajímají celkové ceny (tedy včetně 
DPH, je-li přítomna), u komerčních nemovitostí je pravděpodobným nájemcem podnikatel 
(plátce DPH), kterého obecně zajímají ceny bez DPH. Lze tedy předpokládat, že v případě 
nájmů budou obvykle uváděny ceny bez DPH, jelikož většinou nájem dani nepodléhá a 
v případě nabídky, kterou by akceptoval podnikatel, dojde k dohodě o uplatnění či neuplatnění 
DPH následovně. Je tedy nasnadě, že by nabízející při uvedení ceny nájmu s DPH sám sebe 
v konkurenčním prostředí znevýhodňoval. 

Obdobně je třeba postupovat i v případě, kdy jako podklad při odhadu užijeme data, která 
pocházejí z transakcí s nemovitostmi. 

Jsme toho názoru, že je nanejvýš vhodné, aby bylo v posudku na každém místě, kde jsou 
využívána externí data, uvedeno, zda se jedná o hodnoty s DPH, bez DPH, nepodléhající dani, či 
od DPH osvobozené, a aby i s daty bylo adekvátně pracováno, jinak by zpracovatel posudku 
riskoval, že jeho elaborát bude nesprávný, nejasný či netransparentní. 

3.2 Vyjádření hodnoty nemovitosti 

Kardinální otázkou je, jak vyjádřit hodnotu nemovitosti, kterou v posudku odhadneme. Často je 
situace ulehčena, neboť většina převodů nemovitostí je od DPH osvobozena, jak již bylo 
vysvětleno dříve. V takovém případě postačí, pokud se to v posudku uvede a stručně odůvodní 
s odkazem na příslušné ustanovení zákona. Nesprávným a zavádějícím přístupem by naopak 
bylo, kdyby se u takových nemovitostí v posudku objevila tvrzení typu, že odhadnutá hodnota 
obsahuje (příp. neobsahuje) DPH. Osvobození od DPH znamená, že daný převod této dani 
nepodléhá. Tvrzení, že jde o hodnotu bez DPH, by ve čtenáři mohlo vyvolat nesprávný dojem, 
že realizovaná cena z transakce s předmětnou nemovitostí může být o takovou daň zvýšena. 
Naopak zcela chybné tvrzení, že odhadnutá hodnota DPH obsahuje, by oproti tomu mohla 
evokovat neméně klamný dojem, že snad z realizované ceny si nabyvatel, který je plátce, může 
příslušnou daň při svých úvahách odečíst. 

Co se týče vyjádření konečné hodnoty oceňované nemovitosti, možnou odpověď poskytují 
Evropské oceňovací standardy (European Valuation Standards, EVS). V EVS 1, který se zabývá 
tržní hodnotou, je v subkapitole 5.10.3. - Transakční náklady a daně uvedeno: „Tržní 
hodnota je odhadovaná hodnota majetku, a tak neobsahuje dodatečné náklady, které souvisejí 
s jeho nákupem nebo prodejem, stejně jako daně plynoucí z transakce. Tržní hodnota zohledňuje 
dopad všech vlivů, které na jednotlivé strany působí na trhu, a tak odráží takové faktory, jako 
jsou transakční náklady a daně, ale ty by měly být vyjádřeny jako částka přičtená k tržní 
hodnotě. Tyto faktory ovlivňují hodnotu, ale nejsou její součástí.“ (EVS 1 – autorský překlad) 
Obdobně se Evropské oceňovací standardy vyjadřují v části EVS 5 – Dokument posudku, 
subkapitole 5.4. – DPH: „V zemích, kde je uplatňována daň z přidané hodnoty, by měla být 
v posudku vyjádřena sazba daně k datu ocenění. Dále je třeba uvést, že jakákoliv DPH, která 
náleží transakcím s majetkem, bude přičtena navíc k uvedené hodnotě.“ (EVS 5 – autorský 
překlad) 

Problematické místo spatřujeme v jednom momentu, a to při ocenění nemovitosti, která 
nevyhovuje časovému testu pro osvobození od DPH, dle odst. 1 § 56 zákona o dani z přidané 
hodnoty. Představme si situaci, že mezi deseti zánovními nemovitostmi s obdobnými 
charakteristikami oceňujeme takovou, která nevyhovuje výše zmíněnému časovému testu a ještě 
nebyla převáděna. Pokud bychom se striktně drželi výše uvedených instrukcí EVS, pak bychom 
vyjádřili hodnotu nemovitosti bez DPH a její hodnota, uvedená v posudku by byla nižší, než 
hodnota ostatních devíti nemovitostí. Z definice tržní hodnoty (viz EVS 1), která zní: „Tržní 
hodnota je odhadovaná částka, za kterou by majetek byl směněn k datu ocenění mezi 
prodejechtivým prodávajícím a koupěchtivým kupujícím v transakci nezávislých stran po 
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náležitém marketingu, kde strany jednaly informovaně, opatrně a bez nátlaku.“ však lze 
vyvozovat, že pro určení tržní hodnoty je klíčová částka, za kterou bude majetek směněn. 

Budeme-li zkoumat subjektivní ohodnocení nemovitosti z pohledu jednotlivých stran, můžeme 
tuto tezi potvrdit. V případě, že by docházelo k prodeji daní zatížené nemovitosti neplátci, by 
komunikační hodnotou měla být celková částka včetně DPH, jelikož právě ta jej zajímá. Naproti 
tomu v případě, kdy dochází k prodeji plátci, lze komunikační hodnotu vyjádřit bez DPH, 
jelikož ten si bude moci daň uplatnit na vstupu a cena bez DPH je pro něj ekvivalentní situaci, 
kdy by koupil jednu ze zbylých nemovitostí, které jsou osvobozené od DPH. Je zřejmé, že 
vzhledem k tržním mechanismům se obě tržní ceny (pro plátce/neplátce) z pohledu kupujícího 
budou rovnat6 a nelze očekávat, že bude panovat systém dvojích cen. Rozdíl však bude na straně 
prodávajícího, neboť v případě prodeje neplátci pro něj bude hodnota o DPH krácena, v případě 
prodeje plátci nikoliv. Proto je podle našeho názoru vhodné vyjádřit v tržní hodnotě odhadnutý 
ekvivalent konečné (realizační) ceny, tedy i s DPH, pokud dani převod podléhá. 

Poznamenejme, že na samotnou cenotvorbu na trhu, z níž v podstatě tržní hodnotu odvozujeme, 
má potom vliv „typický“ nabyvatel a jeho vztah k DPH, jinými slovy, jak je schopen DPH 
absorbovat. 

Jsme přesvědčeni, že v uvedeném příkladě, který by byl dále aplikován na rezidenční 
nemovitosti, by praxe podle dikce EVS k daňové problematice přinesla „více škody než užitku“. 
Jak bylo uvedeno výše, obvyklého nabyvatele rezidenční nemovitosti zajímá celková cena, 
kterou má zaplatit. A může mu být vcelku lhostejné, zda její část získá stát ve formě DPH. 
Pokud by se mezi nabízenými rezidenčními nemovitostmi objevila taková, při jejímž prodeji by 
bylo třeba DPH uplatnit, zatímco u obdobných sousedních ne, musel by se její prodávající 
přizpůsobit okolní cenové hladině a DPH by tak působila na úkor výnosu, který získá. Proto 
jsme zastánci toho názoru, že by se zejména k takovému případu ocenění nemovitosti mělo 
přistupovat odlišně a vyjádřit konečnou hodnotu s DPH v souladu se smyslem definice tržní 
hodnoty. Pro prodávajícího by potom DPH reprezentovalo jistou, řekněme „právní vadu“ 
nemovitosti. 

Ze zjištění, která jsme uvedli v této subkapitole, pak lze dojít k názoru, že by tržní hodnota 
nemovitosti měla být v posudku vyjádřena jako konečná. V posudku by pak dále mělo být 
rozebráno jako doplňující informace, zda převod DPH podléhá, nepodléhá, nebo je osvobozen. 
Tato informace pak poslouží zejména pro potřeby prodávajícího. Jinak by totiž docházelo 
k tomu, že tržní hodnota nových nemovitosti, které vlastní plátce, uvedená v posudku, nebude 
odpovídat cenám panujícím na trhu, jelikož nebude obsahovat DPH. 

3.3 Důsledky pro vlastní proces ocenění nemovitosti 

Důsledky tuzemské úpravy DPH, jejích jednotlivých ustanovení, kolizí s legislativou EU či 
interpretací mají na konkrétní ocenění odlišný vliv podle toho, která metoda je použita. Jak 
rozebereme dále, v některých případech tak nebereme určitá fakta v potaz, jelikož nejsou pro 
dané ocenění podstatná, jindy je vhodné se jimi detailně zabývat, jelikož mohou mít zásadní 
význam. 

Hodnotu majetku můžeme v zásadě zjistit třemi přístupy (Mařík, EVS): 

 na základě analýzy výnosů, 

 na základě analýzy nákladů, 

 tržním porovnáním. 

                                                 
6 Předpokládáme-li převis nabídky nad poptávkou, což je jev, který se v současné době projevuje prakticky na 
všech trzích s nemovitostmi. 
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Pokud při ocenění vycházíme z výnosů, například při ocenění komerčních či výrobních 
nemovitostí, za důležitý vstup pro ocenění používáme výnos, který lze z daného majetku reálně 
očekávat. Abychom dosáhli tržní hodnoty, je třeba modelované výnosy, které užijeme pro 
ocenění, zasadit do reálií trhu. A zde nastává moment, kdy je třeba brát v úvahu DPH. Pro 
modelování výnosů bude zřejmě klíčové tržní nájemné, jelikož to odráží situaci panující na trhu. 
Při zjištění tržního nájemného pak zpravidla přichází v potaz porovnání dosahovaného 
nájemného v obdobných nemovitostech a dle této analýzy nastavujeme hodnotu očekávaných 
výnosů. 

Vyjdeme-li ze vztahu pro výpočet hodnoty nemovitosti pomocí věčné renty: 

  
i

v
H n   (1) 

kde Hn = hodnota nemovitosti, 
 v = výnos, 
 i = kapitalizační míra. 

pak předpokládáme, že kapitalizací výnosů zjistíme konečnou hodnotu nemovitosti. Úprava 
hodnoty o vliv DPH pro vyjádření v posudku by následovala až v dalším kroku. Aniž bychom 
na tomto místě chtěli diskutovat nad tím, jak se DPH projevuje v užité kapitalizační míře, 
předpokládáme, že ta je nastavena tak, aby byl výpočet konzistentní. Na základě těchto 
předpokladů docházíme k závěru, že tržní nájmy užité pro výpočet hodnoty nemovitosti je třeba 
brát bez DPH a ve výpočtu dojít k hodnotě nemovitosti rovněž bez DPH. Toto vcelku jasné 
tvrzení je ale hůře proveditelné při praktické aplikaci. Vzhledem k tomu, že v podstatě 
vycházíme z porovnání (realizovaného nájemného), je nutné porovnávané hodnoty dostatečně 
poznat a identifikovat, zda nájemné obsahuje DPH či ne. Jak bylo uvedeno, odst. 3 § 56 zákona 
o dani z přidané hodnoty stanoví, že nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor je 
osvobozen od daně. Odst. 4 tamtéž však umožňuje, aby při nájmu pozemků, staveb, bytů a 
nebytových prostor v rámci ekonomické činnosti mezi dvěma plátci byla smluvena platba vč. 
DPH. Někdy se může stát, že nájem uvedený pro konkrétní smluvní vztah bude sjednán s DPH. 
Zjištění této skutečnosti je klíčové pro to, abychom oddělili složky celkového nájemného a 
v případě, kdy je DPH uplatněna, tuto daň do výpočtu nezahrnovali, neboť by v takovém 
případě docházelo k umělému nadhodnocení výnosů z nemovitosti o částky, které nepřipadají 
vlastníkovi. Je tak podstatné uvažovat, s jakými zdroji při ocenění pracujeme, a mechanicky 
nepřebírat zjištěné informace, jelikož v určitých případech můžeme mít k dispozici pouze finální 
hodnoty srovnatelných nájmů, u nichž bez znalosti smluvních vztahů neidentifikujeme, zda 
DPH obsahují, či ne (například seznam plateb týkajících se konkrétní pronajaté nemovitosti). 

Postup využívající analýzy nákladů vychází ve svém principu z dekompozice na části, 
modelování výstavby a opotřebení oceňované nemovitosti (tedy logicky mimo pozemků, kde 
tento přístup využít nelze). Při ocenění pomocí nákladového přístupu se využívají různé 
metodologie, není však třeba, abychom se jimi v souvislosti se záměry tohoto článku zabývali. 
Důležité je ale mít na paměti, že existují a může skrze ně do ocenění problematika DPH 
zasahovat. Pokud vezmeme v úvahu dva přístupy, a to výpočet na základě měrné jednotky 
(obestavěný prostor v m3, podlažní plocha v m2) krát její jednotková cena, musíme vědět, zda 
tato jednotková cena je s/bez DPH. Důsledky jsou zřejmé (viz výše). Obdobně je třeba pečlivě 
zjišťovat, na jaké bázi jsou uváděny jednotkové ceny stavební produkce (platí i pro přejímání 
informací od ÚRS Praha, a.s. a RTS, a.s.)7. 

Při využití metody tržního porovnání není třeba zjišťovat, jestli dosažené prodejní ceny byly 
od DPH osvobozeny, nebo jí podléhaly. Zda je DPH součástí výsledného ocenění, či ne, závisí 

                                                 
7 Pro úplnost, ceny uváděné těmito společnostmi jsou dle našich zjištění bez DPH. 
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na vlastnostech oceňované nemovitosti a v souladu s názorem, který prezentujeme v tomto 
článku, bude režim DPH objasněn spolu s vyjádřením odhadované tržní hodnoty. 

3.4 Problematické případy 

K problematické situaci, která si zaslouží pozornost, dochází při ocenění podniku tržní 
hodnotou, kdy je v rámci majetkového ocenění nutné vyjádřit hodnotu nemovitosti, a tato je: 

 stále držena jejím prvním majitelem a 

 doba od započetí jejího prvního užívání je mezi dvěma a třemi lety. 

V tomto případě je nutné zvážit výhodnost užití českého či komunitárního předpisu. Vzhledem 
k tomu, že při horších podmínkách v národní legislativě se lze dovolat výhodnější 
úpravy komunitární, pak je třeba mít pro účely tržního ocenění podniku na mysli, že může být 
vhodné s touto variantou kalkulovat. Jak jsme uvedli výše, hodnota pro prodávajícího je nižší o 
placenou daň, na druhé straně si ji bude moci uplatnit oproti závazkům z DPH, proto by 
v takovém případě bylo vhodné uvažovat nad tím, jak hodnotu nemovitosti vyjádřit, jelikož 
právo na dovolání se evropského práva je nesporné. Jednoznačně by rozdílu mezi úpravou 
českého práva a evropské legislativy mohlo být využito v případě, kdy by uvažovaný prodej 
nemovitosti osvobozený od DPH neznamenal krácení daně na vstupu (tzn. pokud by stále 
vycházel korekční koeficient DPH větší než 0,95). 

Další situace, jejíž řešení může podle našeho názoru ovlivnit hodnotu, nastane při vyjádření 
hodnoty pozemku, který má dle komunitárního práva statut: „pozemek pod novou stavbou“ při 
majetkovém ocenění podniku, který takový pozemek vlastní. Při úvahách se do značné míry 
bude postupovat obdobně jako v případě výše zmíněné nemovitosti – dopad může být zejména 
na korekční koeficient DPH a s tím související ocenění závazku/pohledávky vůči finančním 
úřadům. 

Poslední z nestandardních případů, na které bychom zde chtěli upozornit, souvisí s oceněním 
prostor a míst k parkování vozidel. Jak jsme uvedli výše, dle odst. 3 § 56 zákona o dani 
z přidané hodnoty se nevztahuje osvobození od daně na nájem těchto nemovitosti. Jakkoliv 
budou tyto nemovitosti oceňovány, bude se na ně vztahovat zákon o dani z přidané hodnoty 
včetně lhůt a případných osvobození. Pro úplnost chceme připomenout, že v případě užití 
nájemného jako podkladu pro ocenění je nutné dbát toho, zda jsou podkladem samostatné nájmy 
takových nemovitostí (včetně DPH), nebo se jedná o součást nájmu jiné nemovitosti, kdy by se 
jednalo o nájemné za příslušenství (bez DPH). 

3.4.1 Oceňování nedokončených staveb 

Téma tohoto článku zahrnuje i problematiku, kterou jsme dosud ponechali stranou, a tou je 
oceňování nedokončených staveb. Důvodem bylo, že při oceňování nedokončených staveb je 
nutné vzít v potaz nejen zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ale také další zákony, 
zejména zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. 

Při oceňování rozestavěné stavby je třeba určit, zda-li se již jedná o stavbu v právním slova 
smyslu. Zákon o dani z přidané hodnoty pojem stavba opakovaně používá, ovšem výslovně jej 
nedefinuje. Aby stavba mohla být předmětem občanskoprávních vztahů, a tedy i zdanění, musí 
být věcí. V § 119 odst. 2 občanského zákoníku se přitom praví, že věci jsou movité a nemovité, 
dále pak že nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Přitom 
však ani občanský zákoník nestanoví, co stavba je. Pro potřeby daně z přidané hodnoty nelze 
použít vymezení stavby provedené ve stavebním zákonu, dle kterého se stavbou rozumí veškerá 
stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně 
technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu 
trvání (§ 2 odst. 3), a to nejen proto, že toto vymezení je dáno jen pro účely stavebně-právní, ale 
také proto, že některé stavby, k jejichž provedení je třeba stavebního povolení, resp. ohlášení 
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stavebnímu úřadu, netvoří věci v občanskoprávním smyslu. Proto judikatura Nejvyššího soudu 
dospěla k závěru, že pokud občanskoprávní předpisy (např. § 120 odst. 2 občanského zákoníku) 
používají pojem „stavba“, nelze obsah tohoto pojmu vykládat jen podle stavebních předpisů. 
Stavební předpisy chápou pojem „stavba“ dynamicky, tedy jako činnost, popřípadě soubor 
činností, směřujících k uskutečnění díla (někdy ovšem i jako toto dílo samotné). Naopak pro 
účely zákona o dani z přidané hodnoty je třeba pojem „stavba“ chápat staticky, jako věc v 
právním smyslu, tedy jako výsledek určité stavební činnosti, který je způsobilý být předmětem 
občanskoprávních vztahů. 

Současně je třeba mít na paměti, že dle stále ještě platné legislativy stavba není součástí 
pozemku. 

„Pro posouzení okamžiku vzniku stavby jako věci je rozhodný okamžik, v němž je stavba 
vybudována minimálně do takového stadia, od něhož počínaje všechny další stavební práce 
směřují již k dokončení takto druhově i individuálně určené věci. Tímto minimálním okamžikem 
je u nadzemních staveb stav, kdy je již jednoznačně a nezaměnitelným způsobem patrno alespoň 
dispoziční řešení prvního nadzemního podlaží.“ (rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze 
dne 5. 2. 2002 sp. zn. 22 Cdo 2534/2000) Před tímto okamžikem je vše, co na něm bylo za 
účelem vzniku stavby vytvořeno, součástí pozemku. „Od tohoto okamžiku, v němž se již 
vytvořila i vlastnická práva ke stavbě, jsou pro takto vytvořenou oblast vlastnických vztahů 
veškeré další stavební práce bezvýznamné, i když náklady na ně mnohonásobně převýší náklady 
již vynaložené.“ (tentýž rozsudek) Po vzniku stavby v právním smyslu je tak třeba vždy vzít do 
úvahy možné zatížení jejího převodu daní z přidané hodnoty. A samozřejmě platí, že převod 
staveb, bytů a nebytových prostor je osvobozen od daně až po uplynutí tří let od vydání prvního 
kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, 
který nastane dříve. Převod rozestavěné stavby v majetku plátce DPH je tak touto daní zatížen. 

 Obdobná je situace u pozemků, na kterých se nacházejí komunikace nebo jiné plošné stavby 
(kupř. parkovací plochy pro automobily, tenisové kurty, terasy u rodinných domů), příp. 
meliorační zařízení, vodovodní a kanalizační přípojky, ploty, hráze atd. Ty jsou totiž někdy 
součástí pozemku, jindy jde v právním smyslu o samostatné věci. „Bude třeba vždy zvažovat, 
zda stavba může být samostatným předmětem práv a povinností, a to s přihlédnutím ke všem 
okolnostem věci, zejména k tomu, zda podle zvyklostí v právním styku je účelné, aby stavba jako 
samostatná věc byla předmětem právních vztahů (např. koupě a prodeje, nájmu apod.), a také 
k jejímu stavebnímu provedení. Významným hlediskem je, zda lze vymezit, kde končí pozemek a 
kde začíná stavba; pokud takové vymezení možné není, půjde zpravidla o součást pozemku.“ 
(rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. 8. 2003 sp. zn. 22 Cdo 1221/2002) 

4 Závěr 

Problematika daně z přidané hodnoty (DPH) v rámci oceňování nemovitostí je znalci a odhadci 
mnohdy podceňována či nesprávně vnímána, což může vést k významnému zkreslení výsledků 
ocenění. Se záměrem přispět k osvětlení dané problematiky jsme se v tomto článku zaměřili na 
představení základních principů fungování DPH v souvislosti s oceňováním nemovitostí a 
problémy a důsledky s tím související. 

Nejdůležitějšími paragrafy, které se v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty dotýkají 
nemovitostí, jsou §48, §48a a §56. V článku jsme uvedli jejich znění a zejména problematická 
místa, která vznikla z nejednoznačné právní úpravy a kolizí s důvodovou zprávou k zákonu č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, či Směrnicí Rady 2006/112/ES. Při ocenění nemovitosti 
je důležité na tato problematická místa dávat pozor, jelikož by striktní převzetí znění zákona bez 
širšího kontextu, či zohlednění obecně přijímaného přístupu ke sporným bodům, mohlo vést k 
chybné aplikaci DPH. Bohužel není české právo jednoznačné ani po upřesnění sporných míst 
zákona, v konkrétních problematických případech je tak na místě, aby znalec či odhadce zvážil 
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variantní přístupy, jejichž uplatnění garantuje právo Evropské unie. 

V samotném procesu ocenění nemovitostí je DPH významná zejména v tom ohledu, že je třeba 
zajistit, aby byla pro ocenění použita adekvátní data. Pomyslným kamenem úrazu je zejména 
konzistence použitých dat, metodologie výpočtu a hledané hodnoty. Proto doporučujeme, aby 
bylo dbáno patřičné pozornosti při použití externích dat a sledováno, zda obsahují DPH či ne. 
Toto tvrzení platí přiměřeně pro metodologické postupy ocenění pomocí analýzy výnosů a 
pomocí analýzy nákladů. V případě užití metody tržního porovnání je situace jednodušší a není 
třeba při sběru dat DPH věnovat pozornost. 

Důležitým dílčím závěrem toho článku je naše tvrzení, že výsledná hodnota uvedená v posudku 
by měla být vyjádřena jako konečná a na tom samém místě by měl znalec či odhadce uvést, zda 
se jedná o hodnotu vč. DPH, bez DPH, osvobozenou od DPH, či případně této dani 
nepodléhající. Upozorňujeme, že je třeba mezi těmito čtyřmi možnostmi odlišovat, jelikož každá 
znamená něco jiného. Smyslem je uvádět jako hodnotu nemovitosti takovou částku, která co 
nejvíce koresponduje s trhem, tedy místem na kterém jsou realizovány transakce s 
nemovitostmi. Informace o DPH pak slouží především pro potřeby prodávajícího.   
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The Issue of Value Added Tax in Real Property Valuation Process 

Summary 

The issue of Value Added Tax (VAT) in Real Property valuation process is unfortunately often 
solved incorrectly or even not solved at all, which frequently leads to the significant distortion 
of the valuation results. This paper is focused on the basic relations between VAT and real 
property valuation. The key sections of the VAT Act are provided along with their interpretation 
and highlighted problematic points. The article also points out the main issues that must be 
resolved in the valuation process to handle VAT correctly. There are also discussed the 
questionable cases, which are appropriate to consider in detail when experts encounter them.  

Key words: Real Property valuation; Value Added Tax. 

JEL classification: G30. 

Shrnutí 

Problematika daně z přidané hodnoty (DPH) je v rámci oceňování nemovitostí často chybně 
řešena, nebo není řešena vůbec, čímž dochází ke značnému zkreslení výsledků ocenění. Tento 
článek je zaměřen na osvětlení základních souvislostí mezi DPH a oceňováním nemovitostí, 
přičemž jsou uvedeny klíčové paragrafy zákona o DPH, jejich interpretace a jsou identifikována 
problematická místa. Dále je v článku upozorněno na klíčové problémy, které je nutné při 
ocenění řešit, aby bylo s DPH správně nakládáno. V článku jsou také rozebrány problematické 
případy, kterými je vhodné se detailně zabývat, pokud se s nimi znalec (či oceňovatel) setká.  

Klíčová slova: oceňování nemovitostí; daň z přidané hodnoty. 
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Ochrana obchodního tajemství, mlčenlivost 
profesního účetního 

Martin Polák* 

 

1 Úvod 

Účetnictví je oblast obsahující důvěrné obchodní informace. Z tohoto důvodu je zapotřebí, aby 
profesní účetní zachovával určitá etická pravidla, jako je mlčenlivost ohledně údajů, s nimiž se 
seznámil v průběhu výkonu účetní činnosti, a dále aby se zdržel „neférového“ konkurenčního 
chování, zejména tím, že bude získávat klienty svého (bývalého) zaměstnavatele pro sebe. Tato 
pravidla by měl profesní účetní zachovávat bez ohledu na to, zda účetní činnost vykonával 
jakožto zaměstnanec pro svého zaměstnavatele či pro jinou osobu (na základě pokynu 
zaměstnavatele), anebo zcela mimo pracovněprávní poměr na základě smlouvy o poskytování 
účetních služeb. 

Údaje týkající se podniku (tj. věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a 
slouží nebo mají sloužit k jeho podnikání), jež nejsou běžně dostupné, a podnikatel zajišťuje 
jejich utajení odpovídajícím způsobem, tvoří tzv. obchodní tajemství. Jednou z osob majících 
přístup k obchodnímu tajemství podnikatele je i jeho účetní. Je tedy osobou, jež je sto obchodní 
tajemství porušit, tj. zejména tím, že informace toto obchodní tajemství tvořící neoprávněné 
sdělí jiné osobě, nebo je jiné osobě zpřístupní, nebo je přímo pro jiného či pro sebe určitým 
způsobem využije. Profesní účetní poruší obchodní tajemství např. tím, že předá údaje o 
kontaktech na zákazníky podnikatele, pro něhož vykonává účetní činnost, jinému podnikateli, 
jenž je ve vztahu k prvnímu tzv. soutěžitelem. Porušení obchodního tajemství je předmětem 
právní regulace, konkrétně obchodního a trestního zákoníku. 

Vedle výše zmíněného porušení obchodního tajemství může být podnikatel ohrožen při 
konkurenčním boji již tím, že osoba, kterou pověřil určitou činností v rámci svého podniku, tuto 
činnost vykonává pro jiného soutěžitele, a to buď u obou souběžně, nebo u druhého z nich až 
následně, aniž by se přitom tato osoba dopustila porušení obchodního tajemství. Může tak být 
ohroženo tzv. know-how podnikatele, tedy znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné 
podnikání v příslušné oblasti, jež však nelze z určitého důvodu podřadit pod obchodní tajemství. 
Většina autorů se shoduje v tom, že obchodní tajemství a know-how jsou dvě odlišné kategorie, 
které se sice do značné míry prolínají, jež ale zcela nesplývají.1 U účetních, bude-li jim 
umožněno vykonávat svou profesi souběžně jak u podnikatele poskytujícího služby v oblasti 
účetnictví, tak samostatně, existuje dále obava, že budou vyvíjet úsilí k tomu, aby klienti, pro 
které jménem příslušného podnikatele účetnictví zajišťují, využívali napříště služeb samotného 
účetního, nikoliv již podnikatele, jehož jménem účetní pracuje. Nadto souběžný či následný 
výkon práce u konkurence může být příležitostí, aby nakonec došlo k porušení obchodního 
tajemství, a řada podnikatelů má tedy pochopitelný zájem již z tohoto důvodu dopředu zabránit 
tomu, aby k takovéto pro ně rizikové situaci došlo. K zabránění výše popsaného konkurenčního 
jednání mohou podnikatelé využít právní prostředky, které jim k tomu poskytuje zákoník práce.  

                                                 
* Martin Polák, katedra finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v 
Praze, Email: <xpolm56@isis.vse.cz> 
1 ŠTENGLOVÁ Ivana.  Obchodní tajemství – praktická příručka. Linde Praha, a.s. 2005. ISBN: 80-7201-559-1., 
str. 27.  
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2 Obchodní tajemství 

Ochrana obchodního tajemství je neformálního charakteru. Tzn., že nevzniká registrací nebo 
zápisem, ani uvedením této okolnosti do smlouvy, ale již naplněním všech jeho pojmových 
znaků. Porušení obchodního tajemství je jedním z výslovně uvedených případů nekalé soutěže.2  
Ochrana obchodního tajemství zaniká teprve tehdy, jestliže některý z takových znaků odpadne. 
Porušováním obchodního tajemství je jednání, jímž jednající jiné osobě (tedy nejen jinému 
soutěžiteli) neoprávněně (tj. bez souhlasu podnikatele) sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro 
jiného využije obchodní tajemství, které může být využito v soutěži (nezáleží, zda nakonec 
skutečně využito bude) a o němž se dověděl: 

a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným (např. z technických 
předloh, návodů, výkresů, modelů, vzorů) na základě jeho pracovního vztahu k soutěžiteli nebo 
na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo 
jiným orgánem povolán, 

b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu (např. odcizením).3  

K vyvolání výše popsaného protiprávního stavu postačuje, je-li porušení obchodního tajemství 
způsobilé případný negativní dopad do hospodářských poměrů podnikatele mít. Případy, kdy se 
vyzrazení obchodního tajemství do hospodářského výsledku nepromítne, však budou spíše 
řídké.4  

Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související 
s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, 
nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele 
utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje.5  

Skutečnostmi obchodní povahy lze rozumět v určitém konkrétním případě např. seznamy 
zákazníků či dodavatelů, obchodní plány, vzorky, cenové kalkulace, výrobní náklady 
marketingové studie apod. Skutečnostmi výrobní povahy lze rozumět nepatentované vynálezy, 
zvláštní výrobní metody, režimy organizace práce při výrobě či montáži apod. Za skutečnosti 
technické povahy lze považovat např. technické výkresy, projektovou dokumentaci apod.6  

Skutečnost, že informace tvořící obchodní tajemství nesmí být v příslušných obchodních 
kruzích běžně dostupné, neznamená, že tyto skutečnosti musí zcela nové a nikomu neznámé, 
vyjma osob, které s nimi podnikatel seznámil; důležité je, aby tyto skutečnosti nebyly známy v 
okruhu osob, které jsou nebo by potencionálně mohly být konkurenty podnikatele (např. nejsou 
známy v příslušném regionu).7  

Uvedené informace musí být dále podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel utajení 
odpovídajícím způsobem zajišťuje. Podnikatel tedy musí učinit taková opatření (ať již smluvní, 
materiální či organizační), z nich je zřejmé, že usiluje o utajení skutečností tvořících obchodní 
tajemství a tímto je chrání před neoprávněným sdělením, zpřístupněním nebo využitím jinou 
osobou. V některých případech např. postačuje k zajištění utajení to, že podnikatel určitou 
skutečnost, známou pouze jemu samému a zachycenou písemně, nikomu neprozradí a její 
písemné vyhotovení bezpečně uloží. V jiném případě, tam kde bude nezbytné, aby se s touto 

                                                 
2 Ust. § 44 odst. 2, písm. h) a § 51 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.   
3 Ust. § 51 zákona č 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
4 ŠTENGLOVÁ Ivana.  Obchodní tajemství – praktická příručka. Linde Praha, a.s. 2005. ISBN: 80-7201-559-1., 
str. 18.  
5 Ust. § 17 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
6 ŠTENGLOVÁ Ivana.  Obchodní tajemství – praktická příručka. Linde Praha, a.s. 2005. ISBN: 80-7201-559-1., 
str. 17.  
7 ŠTENGLOVÁ Ivana.  Obchodní tajemství – praktická příručka. Linde Praha, a.s. 2005. ISBN: 80-7201-559-1., 
str. 19.  
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skutečností seznámil určitý okruh osob, zajistí, aby jiné osoby neměly k této skutečnosti přístup, 
a podle okolností upozorní nezbytně nutný okruh seznámených osob na nutnost utajení, 
popřípadě je k zachování utajení zaváže.8  

Aby se určitá skutečnost mohla stát obchodním tajemstvím, musí naplňovat všechny zákonné 
znaky shora uvedené. K zahrnutí určitého údaje pod obchodní tajemství nepostačuje pouze, 
pokud podnikatel předmětný údaj výslovně za obchodní tajemství označí v rámci příslušné 
smlouvy, resp. když k jejich nevyzrazení smluvně zaváží druhou smluvní stranu povinností 
mlčenlivosti. Obchodní tajemství je zákonem chráněno od samého počátku svého vzniku. 
Jakmile určitá skutečnost přestane zákonné znaky obchodního tajemství kumulativně naplňovat 
(např. v důsledku jejího zpřístupnění, byť neoprávněného, jiným osobám), přestává být 
obchodním tajemstvím a není nadále jako obchodní tajemství ze zákona chráněna.9   

Předmět obchodního tajemství je dále omezen řadou právních předpisů, jež stanovují, co 
nemůže být obchodním tajemstvím. Tak je tomu zejména v případech, kdy na obecné 
dostupnosti konkrétních informací závisí ochrana lidského života či zdraví, životního prostředí 
apod. (např. doporučené metody při manipulaci a skladování chemické látky).10  

V souladu s § 20 obchodního zákoníku náleží podnikateli, jehož právo na obchodní tajemství 
bylo porušeno nebo ohroženo, právní ochrana jako při nekalé soutěži. Tu vymezuje ustanovení § 
53 obchodního zákoníku. Dle tohoto ustanovení je ten, jehož práva k obchodnímu tajemství byla 
nekalou soutěží porušena nebo ohrožena, oprávněn se domáhat na porušiteli, aby: 

 se takového jednání zdržel a odstranil závadný stav (nicméně tento požadavek je však v 
případě porušení obchodního tajemství nevhodný, neboť porušení obchodního tajemství 
je zpravidla akt nevratný);   

 poskytl přiměřené zadostiučinění, a to i v penězích (přiměřené zadostiučinění však není 
prostředkem materiální náhrady v souvislosti s nekalosoutěžním jednáním, tudíž při 
určení jeho výše nelze přihlédnout k majetkovým hlediskům, jakým je např. získaný 
majetkový prospěch z uskutečněného obchodního případu, nebo snížení obchodu 
žalobce. Takové aspekty jsou rozhodné jen pro vznik nároků materiální povahy, jako je 
např. náhrada škody);11 

 nahradil škodu (dle ust. § 757 ve spojitosti s ust. § 373 obchodního zákoníku je zde 
uplatňován princip tzv. objektivní odpovědnosti, tj. nezávislé na zavinění, s možností 
liberace, tj. ten kdo porušil právní povinnost, by musel prokázat, že takové porušení bylo 
způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 374 obchodního zákoníku);  

 vydal bezdůvodné obohacení (a to majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů). 

Výši způsobené škody, závažnost a rozsah jiné újmy, povahu a rozsah bezdůvodného obohacení 
musí prokázat vždy žalobce. To je samozřejmě obtížné. Proto podnikatelé zpravidla do smlouvy, 
kterou uzavírají s osobou, jež má přístup k obchodnímu tajemství podnikatele, dávají ujednání o 
tzv. smluvní pokutě pro případ porušení obchodního tajemství druhou smluvní stranou (o 
smluvní pokutě pojednává jedna z následujících kapitol).  

Pokud by obchodní tajemství porušil zaměstnanec vyslaný podnikatelem (fyzickou či 
právnickou osobou) k výkonu práce k jinému subjektu, přičemž by se jednalo o porušení 

                                                 
8 ŠTENGLOVÁ Ivana.  Obchodní tajemství – praktická příručka. Linde Praha, a.s. 2005. ISBN: 80-7201-559-1., 
str. 21 
9 SUM, Tomáš. Obchodní tajemství a jeho zákonné znaky. [online]. [cit. 2012-03-08]. Dostupné z: 
http://www.epravo.cz/top/clanky/obchodni-tajemstvi-a-jeho-zakonne-znaky-47530.html 
10 ŠTENGLOVÁ Ivana.  Obchodní tajemství – praktická příručka. Linde Praha, a.s. 2005. ISBN: 80-7201-559-1., 
str. 106. 
11 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 9. 2002, sp. zn. 29 Odo 652/2001, zdroj: www.nsoud.cz. 



614 

obchodního tajemství právě tohoto jiného subjektu, pak osobou odpovědnou za škodu by byl 
podnikatel, který zaměstnance vyslal, a to v souladu s ustanovením § 420 odst. 2 občanského 
zákoníku. Totéž by platilo i v případě, že by obchodní tajemství jiného subjektu vyzradila i jiná 
osoba než zaměstnanec, kterou podnikatel použil při své činnosti, tj. v rámci předmětu 
podnikání (např. osoba jednající jménem podnikatele na základě mandátní smlouvy). Nicméně 
podnikatel by nebyl odpovědný za škodu způsobenou zaměstnancem či jiným zástupcem 
vyslaným k jinému subjektu za účelem výkonu určité činnosti, pokud by osoba porušující 
obchodní tajemství jednala úmyslně, tj. vybočila by z předmětu činnosti podnikatele. V případě 
vybočení z tohoto rámce (tzv. excesu) je za škodu odpovědným přímo pachatel protiprávního 
jednání.   

Od obchodního tajemství je třeba odlišovat zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti 
uloženou zvláštními zákony určitým subjektům (soudcům, advokátům). Co je předmětem 
mlčenlivosti, stanovují příslušné zákony. 

3 Trestněprávní postih 

Porušení obchodního tajemství zaměstnancem či jinou osobou upravuje též trestní právo. Na 
rozdíl od úpravy nekalé soutěže v obchodním zákoníku trestní postih vyžaduje u pachatele znak 
úmyslného zavinění. Trestně odpovědnou může být navíc jen fyzická osoba, nikoliv osoba 
právnická (např. obchodní společnost, nadace).   

Trestní zákoník upravuje v rámci ustanovení § 248 trestný čin porušení předpisů o pravidlech 
hospodářské soutěže. Znakem tohoto trestného činu je mj. porušení obchodního tajemství.12    

Dalším znakem je však vždy současně následek takového jednání v podobě způsobení újmy 
určitému soutěžiteli nebo spotřebiteli ve větším rozsahu. Alternativně se vyžaduje, aby 
uvedeným jednáním pachatel opatřil sobě nebo jinému ve větším rozsahu neoprávněné výhody. 
Újmou či neoprávněnou výhodou ve větším rozsahu se v souladu s ustanovením § 138 trestního 
zákoníku rozumí částka nejméně 50.000,- Kč. Jedná se o úmyslný trestný čin, tzn., že pachateli 
takového trestného činu musí být prokázáno, že jednal úmyslně.   

Trestnost jednání podle tohoto ustanovení není však nijak podmiňována naplněním uvedeného 
ustanovení o porušení obchodního tajemství dle obchodního zákoníku.   

Proti konkurenčnímu jednání zaměstnance či jiné osoby účastníci se na podnikání soutěžitele je 
namířen též trestný čin zneužití informací a postavení v obchodním styku dle ustanovení § 255 
trestního zákoníku. Pod souhrnným označením „zneužití informace a postavení v obchodním 
styku“ zákon zahrnul dvě samostatné skutkové podstaty, postihující dvě rozdílná jednání, za 
která hrozí stejnou trestní sazbou.  

V ustanovení § 255 odst. 1 se postihuje tzv. „insider trading“, tedy obchodování zasvěcených, 
těch, kteří mají „informace zevnitř“ a chrání tak rovnost účastníků organizovaného trhu cenných 
papírů nebo zboží. Nositel takovéto informace neriskuje jako ostatní, neboť ví, že dojde k 
poklesu nebo naopak ke zvýšení cen určitých akcií apod., jestliže tedy dá pokyn k nákupu nebo 
prodeji, nespekuluje tak jako ostatní a tím je zvýhodněn. 

Z hlediska ochrany soutěžitele před konkurenčním jednáním zaměstnance či jiné osoby účastnící 
se na jeho činnosti je však relevantní pouze skutková podstata dle ustanovení § 255 odst. 2 
trestního zákoníku, tj. tzv. self trading.   

 Trestně odpovědný je ten, kdo jako podnikatel, společník, člen orgánu, zaměstnanec nebo 
účastník na podnikání dvou nebo více podnikatelů se stejným nebo podobným předmětem 
činnosti v úmyslu uvedeném v odstavci 1 téhož ustanovení, tj. v úmyslu opatřit sobě nebo 

                                                 
12 Ust. § 248 odst. 1, písm. h, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  
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jinému výhodu nebo prospěch, uzavře nebo dá popud k uzavření smlouvy na úkor jednoho nebo 
více podnikatelů nebo jejich podniků.13 

Objektem trestného činu podle § 255 odst. 2 tr. zák. je zájem na zajištění rovnosti subjektů v 
hospodářské soutěži, a to bez zneužívání zákazu konkurence. Pachatel zde využívá konkurenční 
výhody plynoucí z toho, že působí ve dvou nebo více podnikatelských subjektech a v důsledku 
toho může uzavřením smlouvy (nebo popudem k tomu) opatřit sobě nebo jinému výhodu nebo 
prospěch na úkor některého z těchto subjektů, ačkoli v případě, kdyby nepůsobil ve dvou nebo 
více subjektech, by toho nemohl dosáhnout. Jednak by zřejmě neměl všechny potřebné 
informace, mnohdy citlivé a důvěrné (např. o zákaznících, o jejich nabídkách, o srovnání 
možností více podnikatelských subjektů, v nichž působí) a jednak by bez uvedeného 
konkurenčního postavení nemohl uzavřením určité smlouvy (resp. popudem k tomu) 
ekonomicky či jinak zatížit jiný podnikatelský subjekt, než který profituje z takové smlouvy. 
Jinak řečeno, ve srovnání s konkurenčními (řádnými) podnikateli zde pachatel neoprávněně a 
bezdůvodně přenáší riziko a případnou ekonomickou ztrátu na jeden ze subjektů, kde zároveň 
působí, a na jeho úkor uzavře smlouvu, z níž má výhodu či prospěch jiný podnikatelský subjekt 
nebo kdokoliv další (např. i sám pachatel). Jak vyplývá již z výše uvedené citace skutkové 
podstaty, vyžaduje spáchání uvedeného trestného činu úmysl.  

Uvedené ustanovení neodkazuje na ustanovení obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) a 
nepodmiňuje trestní odpovědnost porušením některého ze zákazů naplňujících nekalou soutěž. 
V § 255 odst. 2 trestního zákoníku jsou stanoveny vlastní znaky porušení zákazu konkurence. 

Spáchání uvedeného trestného činu vyžaduje takovou pozici pachatele v rámci subjektů, na 
nichž se účastní, se kterou je spojena určitá rozhodovací pravomoc (k uzavření smlouvy či 
vydání popudu směřujícího k jejímu uzavření). Spáchání tohoto trestného činu účetním (nebude-
li současně zastávat jinou pozici) bude tedy zřejmě vyloučeno. Příkladem uvedeného trestného 
jednání je např. počínání zaměstnance, který nabídl zákazníkům obchodní společnosti, v níž 
pracuje, že sám obstará dodání zboží určitého sortimentu, jež dosud obstarávala právě 
předmětná společnost. Za účelem realizace uvedené dodávky svým jménem pak zaměstnanec 
uzavře s příslušnými zákazníky smlouvy. Pachatel přitom podle všeho zřejmě využil znalosti o 
zákaznících a o smluvních podmínkách uplatňovaných vůči těmto zákazníkům, přičemž tyto 
podmínky pachateli sloužily jako výchozí informace pro jeho případnou výhodnější nabídku. 
Úkorem v tomto případě je ztráta smluvních partnerů (odbytu) uvedené společnosti. Výhodou 
pro pachatele pak je uzavření smluv se zákazníky společnosti a prospěchem pak zisk, který 
pachatel dosáhl, když tyto obchody realizoval sám.14   

Vedle obou výše uvedených trestných činů může pachatel porušující obchodní tajemství, v 
případě, že přitom neoprávněně užije data přístupná v počítačovém účetním systému nebo na 
nosiči informací, naplnit takovým jednáním též trestný čin neoprávněného přístupu k 
počítačovému systému a nosiči informací (dle ustanovení § 230 odst. 2, písm. a) trestního 
zákoníku. Přitom na rozdíl od výše uvedených trestných činů trestný čin neoprávněného 
přístupu k počítačovému systému a nosiči informací nevyžaduje následek v podobě jakékoliv 
újmy či prospěchu. Taktéž se jedná o úmyslný trestný čin.  

4 Zákaz konkurence zaměstnance během pracovního poměru a po jeho 
skončení 

Výše byly zmíněny právní prostředky, jejichž účelem je zabránit porušení obchodního tajemství 
(tj. nedovolené vyzrazení či využití neveřejných informací týkajících se podnikatele) 
zaměstnance či jinou osobou účastnící se v nějaké formě na činnosti podnikatele. Nicméně 

                                                 
13 Ust. § 255 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. 
14 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2005 , sp. zn. 8 Tdo 325/2005. 
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podnikatel je při konkurenčním boji ohrožen i tím, že osoba vykonávající pro podnikatele 
činnost související s předmětem jeho podnikání, využije znalosti nabyté při činnosti pro 
podnikatele též mimo tuto činnost.  

Pakliže podnikatel a osoba, jež je nositelem z hlediska konkurenční boje důležitých znalostí a 
dovedností, jsou k sobě ve vztahu zaměstnavatele a zaměstnance, uplatní se příslušná ustanovení 
zákoníku práce, která možné konkurenční jednání zaměstnance vůči zaměstnavateli regulují. V 
první řadě je třeba zmínit zákaz výkonu jiné výdělečné činnosti (než je vykonávána v základním 
pracovněprávním vztahu), která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, zaměstnancem, 
bez předchozího písemného souhlasu.15 Zaměstnavatel může svůj souhlas odvolat. I toto 
odvolání však musí být písemné a zaměstnavatel v něm musí uvést důvody změny svého 
rozhodnutí.  Výše zmíněné omezení se však nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, 
publicistické, literární a umělecké činnosti (ust. § 304 odst. 3 zákoníku práce). 

     Výše uvedená pravidla platí pro zaměstnance pouze po dobu trvání pracovního poměru. 
Nicméně i bývalý zaměstnanec může být pro zaměstnavatele nežádoucí konkurencí. Časově 
omezeným řešením pro zaměstnavatele může být sjednání konkurenční doložky dle § 310 a § 
311 zákoníku práce v pracovní smlouvě nebo ve zvláštním dokumentu, která do jisté míry 
zabraňuje zaměstnanci v neloajálním chování, ale také jej částečně finančně odměňuje, 
respektive odškodňuje v případě korektního chování. Základní parametry konkurenční doložky 
dle ustanovení § 310 zákoníku práce v podobě platné od roku 2012 jsou tyto: 

 Zaměstnanec zavazuje, že se po určitou dobu po skončení zaměstnání, nejdéle však po 
dobu 1 roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem 
činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu (tj. tzv. 
konkurenční doložku). Zaměstnavatel se oproti tomu zavazuje, že zaměstnanci poskytne 
přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši jedné poloviny průměrného 
měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Peněžité vyrovnání je splatné 
pozadu za měsíční období, pokud se účastníci nedohodli na jiné době splatnosti. Peněžité 
vyrovnání je pro zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem.16   

 Konkurenční doložku může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít, jestliže to je možné 
od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu informací, poznatků, 
znalostí pracovních a technologických postupů, které získal v zaměstnání u 
zaměstnavatele a jejichž využití při konkurenční činnosti by mohlo zaměstnavateli 
závažným způsobem ztížit jeho činnost (musí jít tedy o know-how zásadního významu). 

 Byla-li v konkurenční doložce sjednána smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec 
zaměstnavateli povinen zaplatit, jestliže závazek poruší, zanikne závazek zaměstnance 
zaplacením smluvní pokuty. Výše smluvní pokuty musí být přiměřená povaze a 
významu podmínek uvedených v konkurenční doložce. 

 Zaměstnavatel může od konkurenční doložky odstoupit pouze po dobu trvání pracovního 
poměru zaměstnance. 

 Zaměstnanec může dohodu podle odstavce 1 vypovědět, jestliže mu zaměstnavatel 
nevyplatil peněžité vyrovnání nebo jeho část do 15 dnů po uplynutí jeho splatnosti; 
dohoda zaniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

 Konkurenční doložka musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná; to platí obdobně pro 
výše zmíněné odstoupení od konkurenční doložky a pro její výpověď. 

Konkurenční doložku nelze uzavřít v případech, kdy se jedná o pedagogické pracovníky škol a 

                                                 
15 Ust. § 304 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
16 ŠUBRT, B. Abeceda mzdové účetní 2011. Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-635-8, str. 46. 
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školských zařízení zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí a 
dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, a na 
pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb.17   

Konkurenční doložka v pracovní smlouvě je ujednáním mezi dvěma subjekty na smluvním 
základě, její uplatnění tedy nevyplývá bez dalšího přímo ze zákona. Vždy je třeba, aby 
konkurenční doložka byla výslovně sjednána.  

5 Zákaz konkurence v mimopracovních vztazích 

Proti porušení obchodního tajemství či konkurenčnímu jednání se může podnikatel bránit 
sjednáním smluvní pokuty i tehdy, když není vůči osobě, jež ho může ohrozit, zaměstnavatelem.  
Konkurenční doložku kromě zákoníku práce výslovně upravuje i obchodní zákoník, a to pro 
smlouvu o obchodním zastoupení v ust. § 672a ObchZ.18   

I když je konkurenční doložka v rámci obchodního zákoníku upravena speciálně pouze u 
smlouvy o obchodním zastoupení, není vyloučeno, aby se na ní strany dohodly také u jiných 
smluvních typů.  Závěr, že smluvní strany se mohou dohodnout na konkurenční doložce i u 
jiných typů smluv, než pro které zákonodárci výslovně upravili možnost sjednání konkurenční 
doložky, potvrdila již judikatura Nejvyššího soudu ČR (rozsudek sp. zn. 32 Odo 407/2005 ze 
dne 13. 6. 2007). Účastníci smlouvy se mohou s veškerou smluvní svobodou dohodnout na 
konkurenční doložce v jakékoli obchodní smlouvě, kde to uznají za vhodné.19     

Dle názoru Nejvyššího soudu vyjádřeného v rámci výše citovaného rozhodnutí konkrétní 
konkurenční doložka musí být sjednána tak, aby byla spravedlivě přiměřená a vzájemně 
vyvážená pro obě strany v souladu s čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle 
něhož každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat 
a provozovat jinou hospodářskou činnost. Na jedné straně nesmí bránit ve svobodném 
podnikání, na druhé straně musí chránit právo podnikatele na nerušené podnikání v zavedeném 
podniku. Konkurenční doložka musí být též vymezena či omezena co do předmětu, podmínek a 
doby, po kterou se uplatňuje.20  

Neplatnou je konkurenční doložka, jejíž znění je široké a neurčité. Takováto konkurenční 
doložka je dle názoru Nejvyššího soudu v rozporu s dobrými mravy, neboť touto doložkou je 
popřeno právo na svobodné podnikání, jež je zaručeno výše zmíněným článkem 26 odst. 1 
Listiny základních práv a svobod. V konkrétním případě Nejvyšší soud posuzoval konkurenční 
doložku obsaženou ve smlouvě o obchodním zastoupení. Konkurenční doložku, kde byl zákaz 
výkonu činnosti vymezen jako zákaz v oblastech „obdobných“, v níž vyvíjel obchodní zástupce 
činnost, a jako zákaz prodeje „obdobných“ výrobků a zboží, posoudil Nejvyšší soud jako 
širokou a neurčitou. K tomu přispělo i nevymezení zákazu konkurence na určité území. Uvedená 
konkurenční doložka se dle Nejvyššího soudu svým obsahem příčí dobrým mravům, neboť se 
vymyká smyslu a cílům, pro které může být konkurenční doložka sjednána, a nesleduje již 
pouze ochranu konkrétního podnikatele, ale bylo jí popřeno právo na svobodné podnikání.21  

Pokud jde o vzájemnou vyváženost konkurenční doložky pro obě strany, pak omezení jedné 
strany v možnosti provozovat výdělečnou činnost po určitou dobu musí být na druhé straně 
vyváženo přiměřenou kompenzací.  Proto dle názoru Nejvyššího soudu je neplatná taková 
dohoda, dle níž výraznému omezení jedné strany po dobu dvou let v právu podnikat neodpovídá 

                                                 
17  Ust. § 311 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
18 KVÍTKOVÁ, Adriana.  Konkurenční doložky v obchodních smlouvách.  [online] .   [cit. 2012-03-08] . Dostupné 
z: http://www.epravo.cz/top/clanky/konkurencni-dolozky-v-obchodnich-smlouvach-55268.html. 
19 Tamtéž. 
20 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 407/2005 ze dne 13. 6. 2007, zdroj: www.nsoud.cz. 
21 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn.  sp. zn. 32 Odo 659/2005 ze dne  
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jakýkoliv závazek druhé strany.22   

Konkurenční doložkou je také ustanovení zakazující kontaktovat po ukončení spolupráce klienty 
dané instituce.23   

V obchodním zákoníku je konkurenční jednání zakázáno v některých vztazích mezi obchodní 
společností a jejími členy statutárních orgánů, a to v době, kdy trvá vztah ke společnosti (např. v 
rámci ust. § 136 pro jednatele společnosti s ručením omezeným). Důsledky s takovýmto 
porušením spojené pak upravuje obchodní zákoník v rámci ust. § 65. 

6 Smluvní pokuta 

Významným prostředkem proti porušení obchodního tajemství či proti konkurenčnímu jednání 
je sjednání povinnost hradit smluvní pokutu pro případ porušení konkrétně sjednané povinnosti. 
Povinnost k úhradě smluvní pokuty při porušení povinnosti smluvní stranou nenastává přímo ze 
zákona, nýbrž pouze tehdy, pokud se dvě strany na smluvní pokutě výslovně dohodnou.  

Smluvní pokutu upravuje občanský zákoník (ust. § 544 a § 545), nicméně je-li vztah mezi 
účastníky ujednání o smluvní pokutě obchodněprávní (typicky pracuje-li účetní pro 
podnikatele), řídí práva a povinnosti vyplývající z tohoto ujednání navíc též doplňkovou 
úpravou obsaženou v obchodním zákoníku (ust. § 300 až § 302). Tam, kde to zákon nezakazuje, 
si však strany mohou sjednat ohledně smluvní pokuty odchylné podmínky. Smluvní pokuta je 
finanční částka, kterou se určitá osoba zavazuje zaplatit pro případ, že poruší určitou povinnost 
určenou v ujednání o smluvní pokutě, a to i tehdy, pokud tímto porušením nevznikne druhé 
straně žádná škoda.  

Výhoda sjednání smluvní pokuty tkví v tom, že v případě, že jedna strana poruší povinnost, jež 
je v ujednání o smluvní pokutě výslovně uvedena, náleží druhé straně vyplacení pokuty ve 
smluvené výši, z níž tato oprávněná strana může hradit škodu či nemajetkovou újmu 
způsobenou porušením příslušné povinnosti, aniž by však přitom výše způsobené škody či 
nemajetkové újmy musela být prokazována (škoda či nemajetková újma dokonce ani nemusí 
vůbec vzniknout). Smluvní pokuta má tedy funkci tzv. paušalizované náhrady škody (případně 
nematkové újmy). Vedle toho má též funkci preventivní, tj. má odradit od porušování 
příslušných povinností. 

Smluvní pokutou lze tedy odradit od porušování obchodního tajemství či konkurenční doložky a 
současně kompenzovat újmu takovýmto porušením způsobenou. Smluvní pokutu však nelze 
sjednat mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, neboť tomu brání ust. § 4a odst. 2 zákona č. 
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, dle něhož smluvní pokuta smí být 
dohodnuta jen tehdy, stanoví-li to tento zákon, tedy sám zákoník práce. Zákoník práce stanovuje 
možnost sjednání smluvní pokuty mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnancem pouze v případě 
uzavření tzv. konkurenční doložky dle ust. § 310 a § 311 zákoníku práce. 

7 Závěr 

Žádný právní předpis nezakotvuje povinnost mlčenlivosti vztahující se výslovně na údaje 
získané v souvislosti s výkonem účetní profese. Ochrana údajů zpřístupněných účetnímu se 
odehrává prostřednictvím právní úpravy obchodního tajemství, zákazu výkonu jiné výdělečné 
činnosti zaměstnancem bez souhlasu jeho zaměstnavatele, a sjednáním zákazu konkurenční 
jednání po skončení pracovního či jiného smluvního poměru mezi účetním a podnikatelem, tj. 
sjednání tzv. konkurenční doložky. Uvedené údaje chrání před vyzrazením či neoprávněným 
využitím též trestní zákoník. 

                                                 
22 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1276/2001 ze 11.4.2002, zdroj: www.nsoud.cz. 
23 Rozsudek Nejvyššího soudu  ze dne 28.11.2007,  sp. zn. 32 Odo 1627/2006. 



619 

Vzhledem ke skutečnosti, že povinnost mlčenlivosti účetních, jakož i její zproštění či prolomení 
není stanovena žádným právním předpisem, lze vyložit, že ve vztahu k zaměstnavateli, 
respektive klientovi může být zakotvena povinnost mlčenlivosti pouze smluvně, tj. v 
příslušných ustanoveních pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, 
smlouvy o dílo či jiné smlouvy. Povinnost mlčenlivosti je často v takových případech zajištěna 
tím, že smluvní strany si pro případ porušení povinnosti mlčenlivosti sjednají smluvní pokutu, 
jejímž smyslem je paušalizovat náhradu škody pro případ, kdy je povinnost mlčenlivosti 
porušena.24   
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The Protection of Trade Secrets, Taciturnity of Professional 
Accountants 

Summary 

This paper is focused on non-ethical behaviour of accountants. It concentrates on the issue of the 
former employer confidental information exploitation. The main goal is to describe possible 
risks of non-loyal behaviour breaking the essential ethical standards.  

Key words: Trade secrets; Maintain confidentiality; Competitive conduct. 

JEL classification: G32, M41. 

Shrnutí 

Tento příspěvek se zabývá možným neetickým chováním profesních účetních. Zaměřuje se 
zejména na problém konkurence proti bývalému zaměstnavateli a porušení mlčenlivosti spojené 
s obchodním tajemstvím. Cílem tohoto příspěvku je nastínit a popsat možná rizika neloajálního 
chování subjektů porušujících základní etické profesní normy.  

Klíčová slova: obchodní tajemství; mlčenlivost; konkurenční jednání. 
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Zohlednění finanční tísně v ocenění podniku pomocí 
bariérové opce 
Lucie Rudolfová* 

 

1 Úvod 

Při ocenění podniku výnosovými metodami mají podniky s vyšší mírou zadlužení výhodu oproti 
podnikům, které zadlužené nejsou. Tato výhoda vyplývá na jedné straně z úrokové sazby, která 
je u cizího kapitálu nižší než u kapitálu vlastního, a na straně druhé z daňového štítu, který je 
tvořen daňově odečitatelnými náklady na cizí kapitál. V ocenění pomocí výnosových metod se 
většinou počítá jednoduše s předpokladem, že podnik bude existovat navždy. Jak se ale ocenění 
podniku změní, nebude-li tento předpoklad dodržen? A jak je možné tuto změnu zohlednit v 
teoretickém modelu ocenění? A je tento model prakticky proveditelný? Jsou vůbec náklady 
spojené s finanční tísní podniku dostatečně vysoké, aby mělo smysl se jimi zabývat? Jaké jsou 
největší problémy tohoto modelu? To jsou otázky, na které budu hledat odpovědi v následujícím 
příspěvku. 

2 Identifikace nákladů finanční tísně  

Náklady finanční tísně se dají rozdělit do tří skupin (např.: Lodowicks, 2007, str. 35):  

 náklady spojené se ztrátou daňového štítu 

 přímé náklady finanční tísně 

 nepřímé náklady finanční tísně 

Náklady spojené se ztrátou daňového štítu nejsou přímo dané tím, že by podnik nebyl schopen 
úroky zaplatit, protože daňově uznatelnou položkou zde není zaplacený úrok nýbrž nárok 
věřitele na tento úrok. I v případě insolvence by tak věřitelův nárok na úrok dále snižoval 
daňový základ a vytvářel tak výhodu z daňového štítu. Problém nastává ve chvíli, kdy se podnik 
dostává (ať už z důvodu platební neschopnosti nebo předlužení) do úpadku. Pak, v případě, že 
konkurzní podstata neuspokojí všechny nároky věřitelů a jde o společnost, kde je vyloučeno 
osobní ručení, věřitelé ztrácí nárok na zbytek dluhu a úvěrová smlouva zaniká. Tato částka se 
označuje jako sanační zisk a nepodléhá dani (Homburg, 2006, str. 280). Podnik tak pokračuje 
dále jako nezadlužený bez možnosti uzavření nové úvěrové smlouvy a ztrácí tak výhodu 
daňového štítu. Tuto ztrátu je možné vyčíslit jako současnou hodnotu všech budoucích 
daňových štítů. Algebraické vyjádření ukazuje, že tím rozdělíme hodnotu podniku stejně jako 
při ocenění metodou DCF APV (Maříková–Mařík; 2008, str. 59): 
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kde Z
tH  = hodnota zadluženého podniku v čase t, 

 N
tH  = hodnota nezadluženého podniku v čase t, 

 tDS  = celková hodnota daňového štítu počítaná vždy z hodnoty dluhu na konci 

                                                 
* Lucie Rudolfová, katedra financí a oceňování podniku, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v 
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minulého roku, 
 d = daňová sazba, 
 nCK = náklady cizího kapitálu. 

Za přímé náklady insolvence můžeme považovat všechny náklady, které podniku v souvislosti s 
insolvencí vznikají. Jde především o náklady na insolvenčního správce, právníky, poradenství a 
soudní výlohy, které jsou následkem častých sporů mezi vlastníky a věřiteli. Přímé náklady 
insolvence částečně závisí na velikosti podniku. Čím větší podnik je, tím má většinou složitější 
strukturu (Warner, 1977, str.337 – 347). Většina empirických studií zabývajících se výší 
přímých nákladů insolvence je z amerického trhu, nicméně ze shrnutí jejich výsledků vyplývá, 
že tyto náklady se pohybují v průměru ve výši 5,3 % - 8,4 % tržní hodnoty nebo popřípadě ve 
výši 1,8 % - 5,6 % účetní hodnoty podniku.1  V odborné literatuře převažuje názor, že přímé 
náklady insolvence nejsou svojí velikostí určující a je možné je vynechat.  

Nepřímé náklady insolvence naproti tomu mohou dosáhnout mnohem vyšších podílů na hodnotě 
společnosti. Jde spíše než o náklady o výnosy z provozu, které firma mohla nabýt a z důvodu 
insolvence nenabyla. Jde o uniklé výnosy způsobené ztrátou důvěry zákazníků, zaměstnanců a 
dodavatelů, dále omezení investičních výdajů managementem případně i prodeje majetku a 
snížení cen konkurencí, která se snaží získat tržní podíl insolvenční firmy (Chen – Merville, 
1999, str.277 – 293). U nepřímých nákladů insolvence se jejich výše neurčuje tak snadno jako u 
přímých. Výsledky jednotlivých empirických studií se výrazně liší, souvisí i s odvětvím, v němž 
podnik působí, a navíc se nedá určit ani okamžik, k němuž nastanou, protože tyto náklady 
vznikají často dříve, než podnik úpadek vyhlásí (Oppler - Titman, 1994, str. 1017). Ačkoli s 
vyčíslením nepřímých nákladů insolvence jsou spojeny takovéto problémy, většina autorů 
dochází k závěru, že tyto náklady jsou významné (např.: Altman, 1984, str. 1067 – 1089). Za 
účelem algebraického vyjádření těchto nákladů lze pro zjednodušení vynechat náklady 
insolvence vzniklé před okamžikem vyhlášení úpadku. Výši nepřímých nákladů insolvence 
vyjádříme jako podíl na FCF nezadluženého podniku. Výši tohoto podílu bude potřeba pro 
ocenění určit podle odvětví a oblasti. Prozatím ho označíme jako α (Lodowicks, 2007, str. 44). 
V případě, že dojde k úpadku, budou nepřímé náklady insolvence připadající na jedno období t 
vyčísleny takto: 

 N
tt FCFNNI *  (3) 

kde NNIt = nepřímé náklady insolvence v čase t, 
 α = podíl nákladů insolvence na FCF podniku, 
 N

tFCF  = podíl nákladů insolvence na FCF podniku. 

Protože hodnota podniku může být stanovena jako součet všech budoucích peněžních toků 
diskontovaných ke dni ocenění, lze celkové nepřímé náklady insolvence stanovit jako: 

 *N
t

NNI
t HH   (4) 

kde NNI
tH  = 

součet nepřímých nákladů insolvence ve všech letech následujících po 
vyhlášení úpadku diskontovaný ke dni t, tedy celková hodnota 
nepřímých nákladů insolvence. 

3 Kritéria úpadku 

V českých podmínkách se za důvody k úpadku považuje platební neschopnost a předlužení. 
Podle Zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání jsou definovány takto: 

Platební neschopnost jako stav, kdy má dlužník více věřitelů a není schopen po delší dobu plnit 

                                                 
1 Lodowicks, A., Riskantes Fremdkapital in der Unternehmensbewertung, Deutscher Universitäts-Verlag, 
Wiesbaden 2007; str. 38 
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své splatné závazky. Jestliže dlužník zastavil platby, má se za to, že není schopen po delší dobu 
plnit své splatné závazky.  

Předlužení nastává, jestliže tato osoba má více věřitelů a jestliže její splatné závazky jsou vyšší 
než její majetek; do ocenění dlužníkova majetku se zahrne i očekávaný výnos z pokračující 
podnikatelské činnosti, lze-li příjem převyšující náklady při pokračování podnikatelské činnosti 
důvodně předpokládat. 

Podle tohoto zákona může být i sám dlužník tím, kdo podá návrh na konkurz. Protože ale 
vlastnící podniku nacházejícího se v konkurzu budou poslední, kteří budou vypořádáni z 
konkurzní podstaty a protože náklady insolvence se vždy první odrazí na tržní hodnotě vlastního 
kapitálu podniku, budou se snažit konkurzu předejít. Dokud bude hodnota zadluženého podniku 
vyšší než hodnota nezadluženého podniku po odečtení nepřímých nákladů insolvence, nikdy se 
ke konkurzu dobrovolně nepřihlásí. Tedy pokud bude platit, že: 

 N
t

Z
t HH *)-(1>   (4) 

Když si ale uvědomíme, že platí vzorec (1) a oba vzorce srovnáme, zjistíme, že nedojde k 
dobrovolnému přihlášení ke konkurzu nikdy, protože současná hodnota daňového štítu je vždy 
kladná, zatímco výraz (1 – α) hodnotu podniku snižuje (Dangl - Zechner, 2004, str. 183). 

Předpokládejme, že podnik bude průběžně testován na platební neschopnost a předlužení a to 
vždy tak, že po realizaci FCF bude ověřováno, zda je podnik schopen uhradit platby vyplývající 
z úvěrové smlouvy. Pokud toho bude schopen a FCF bude rozděleno mezi vlastníky a věřitele 
bude podnik testován na předlužení. 

3.1 Kritérium předlužení 

Jak už bylo řečeno, ze Zákona o konkurzu a vyrovnání vyplývá, že podnik je předlužen, jsou-li 
jeho splatné závazky vyšší než jeho majetek včetně započtení očekávaného výnosu z pokračující 
podnikatelské činnosti, lze-li příjem převyšující náklady při pokračování podnikatelské činnosti 
důvodně předpokládat. Majetek zde zahrnuje celková aktiva zadluženého podniku, která lze 
ocenit výnosovou hodnotou. Takto stanovenou hodnotu zadluženého podniku lze podle vzorce 
výše rozdělit na hodnotu nezadluženého podniku a současnou hodnotu daňového štítu. 
Předlužení pak nastává, je-li hodnota nezadluženého podniku nižší než hodnota dluhu po 
splatnosti bez daňového štítu. Jinými slovy, musela by být hodnota vlastního kapitálu nejen 
záporná, ale i nižší než záporná hodnota nesplatné části dluhu. Abychom uvedené kriterium 
zjednodušli, budeme navzdory uvedenému zákonu předpokládat, že předlužení nastává již při 
jakkoli záporném vlastním kapitálu. To znamená v okamžiku, kdy jsou jeho celkové (a ne jen ty 
splatné) závazky větší než jeho majetek. Algebraicky vyjádřeno: 
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kde D = účetní hodnota dluhu, 

 DS = 
celková hodnota daňového štítu (součet všech budoucích daňových 
úspor). 

Kritérium předlužení se tedy dá vyjádřit jako hodnota dluhu bez daňového štítu. 

3.2 Kritérium platební neschopnosti 

Kritérium platební neschopnosti je lépe vztáhnout k neschopnosti podniku splácet závazky 
plynoucí z úvěrové smlouvy. Podle zákona sice nastává i v případě neschopnosti splácet ostatní 
závazky, ale oddělíme-li závazky z provozní činnosti podniku, umožníme tím oddělenou 
analýzu finanční a investiční politiky podniku a zjednodušíme tím výpočet kritéria platební 
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neschopnosti.  K úhradě závazků plynoucích z úvěrových smluv může firma použít FCF 
dosažené v daném roce. Pokud toto nestačí, nemůže firma použít omezení investic nebo prodej 
majetku, protože to by ovlivnilo investiční politiku, kterou chceme posuzovat samostatně. 
Úvěrové smlouvy a jejich podmínky budeme považovat za neměnné a vyloučíme tak i možnost 
přijetí nového úvěru. Jediným zbývajícím způsobem odvrácení platební neschopnosti je tak 
navýšení vlastního kapitálu prostřednictvím emise nových akcií nebo přepsání podílů ve výši 
splatného závazku na věřitele. Aby stálo za to platební neschopnost odvrátit musí být množství 
chybějících finančních prostředků nižší než tržní hodnota VK. Obě uvedené varianty způsobí 
vlastníkům újmu. Ta ale bude menší než v případě vyhlášení konkurzu (Lodowicks, 2007; str. 
54). Kritérium insolvence algebraicky: 
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kde Z
tVK  = hodnota zadluženého vlastního kapitálu v čase t, 

 tI  = úrok v čase t, 

 tR  = splátka jistiny v čase t. 

Platební neschopnost tedy nastává, je-li hodnota nezadluženého podniku nižší než rozdíl 
dluhové služby a FCF plus účetní hodnota dluhu mínus daňový štít. 

3.3 Kritérium úpadku 

Kritériem úpadku je pak to z uvedených dvou kritérií, které nastane první. Toto kritérium 
označíme jako KU. Aby k úpadku došlo, musí hodnota nezadluženého podniku klesnout pod 
toho kritérium.  

4 Vytvoření náhradního portfolia 

Aby bylo možné podnik ve finanční tísni nahradit portfoliem cenných papírů, je nejprve třeba 
stanovit, z jakých složek se tento podnik skládá. Půjde o ocenění peněžních toků, které toto 
portfolio přinese. Jak už bylo uvedeno lze hodnotu zadluženého podniku rozložit na hodnotu 
nezadluženého podniku a současnou hodnotu daňového štítu.  

Předpokládá se, že v čase t = 0 vlastník má nebo koupí nezadlužený podnik, který bude přinášet 
FCF ozačené jako N

tFCF , jenž bude předmětem ocenění. A protože jde o FCF nezadluženého 

podniku, bude vlastníkovi portfolia plynout i po tom, co podnik vyhlásí úpadek. 

Protože ale ve skutečnosti nejde o zadlužený podnik, je třeba v portfoliu zohlednit i daňový štít. 
Nahradíme ho cennými papíry, které budou generovat peněžní toky ve výši tohoto daňového 
štítu a to i v případě insolvence. Ztráta této výhody bude totiž v případě insolvence zohledněna 
pomocí bariérové opce (viz dále).  

Jelikož podnik může v budoucnu skončit v úpadku, musíme od takto zjištěné hodnoty podniku 
odečíst možnou ztrátu daňového štítu a vznik nepřímých nákladů insolvence. Jelikož jde pouze 
o možnost jejich vzniku, jeví se jako ideální nástroj k jejich duplikaci opce. Protože je jejich 
vznik podmíněn insolvencí, tedy splněním určité podmínky, lze využít bariérových opcí. 
Konkrétně KNOCK-IN bariérové opce, která patří do kategorie exotických opcí a je 
obchodována jako neaktivní. To znamená, že pokud za dobu své životnosti nedosáhne stanovené 
bariéry, skončí bez vypořádání. Touto bariérou je pro nás kritérium úpadku. Protože kritérium 
úpadku je vztaženo k hodnotě nezadluženého podniku, nastane insolvence, jakmile tato hodnota 
klesne pod kritérium úpadku. Protože na počátku leží hodnota podniku výše a bariéru tak musí 
dosáhnout tím, že bude klesat, bude použita opce typu DOWN-IN. Popsaná opce bude mít ještě 
tu vlastnost, že vypořádání nastane v okamžiku, kdy dojde k dosažení bariéry. Půjde tak o opci 
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evropského typu, protože její vypořádání bude omezeno na konkrétní okamžik a nebude 
libovolné.2  Další vlastností této opce bude krátký prodej, což znamená, že prodejce za její 
prodej nic nedostane. Prodejcem bude oceňovaný podnik a půjde o CALL opci. Takže v případě 
jejího uplatnění bude muset oceňovaný podnik poskytnout plnění. Toto plnění bude dvou druhů. 
V případě ztráty daňového štítu půjde o peněžní vypořádání (CASH-OR-NOTHING) v případě 
nákladů insolvence půjde o vypořádání ve formě podílů na společnosti ve výši ztráty (ASSET-
OR-NOTHING).   

Konečné portfolio tak bude v okamžiku sestavení vypadat takto: 

 DSNNISNZ CCDSHH 00000   (8) 

kde ZH 0  = hodnota zadluženého podniku v okamžiku sestavení portfolia, 

 NH 0  = 
hodnota nezadluženého podniku nahrazená nákupem podílů 
nezadluženého podniku, 

 NNIC0  = 
bariérová opce na nepřímé náklady insolvence, kde bariérou je KU 
(kriterium úpadku), 

 DSC0  = 
bariérová opce na daňový štít insolvence, kde bariérou je KU 
(kriterium úpadku). 

5 Ocenění náhradního portfolia 

Při popisu teoretického modelu ocenění pomocí opce budeme oceňovat jednotlivé komponenty 
vzorce (8) postupně. 

5.1 Hodnota nezadluženého podniku 

Při ocenění části portfolia připadajícího na nezadlužený podnik se vychází z předpokladu, že 
vývoj FCF, které vlastník portfolia získá z nezadluženého podniku, bude odpovídat 
multiplikativnímu binomickému modelu. S pravděpodobností p bude podnik růst a dosáhne v 
následujícím období (t+1) hodnoty: 

 tFCF * u,  

kde u je míra růstu. S pravděpodobností (1-p) pak dosáhne hodnoty: 

 tFCF * d,  

kde d je míra poklesu.  

Pokud j určuje počet období růstu, je pak možné určit v čase t hodnotu nezadluženého FCF  
jako: 

 tjkdeFCFduFCF NjtjN
t ,....,1,** 0    (9) 

Hodnota nezadluženého podniku, která figuruje v našem portfoliu už je jen součtem všech takto 
zjištěných toků oddiskontovaných ke dni t. 
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kde N
VKn  = náklady vlastního kapitálu nezadlužené, 

 )1( g  = tempo růstu FCF v jednotlivých letech. 

5.2 Hodnota daňového štítu 

Zde musíme nejprve zvážit, jaká kombinace cenných papírů by měla přinést stejné peněžní toky 
                                                 
2 Tato vlastnost je nazývána PAYMENT-AT-HIT. 



626 

jako daňový štít našeho podniku. Rozhodující je v tomto případě fakt, že daňový štít odpovídá 
rovnici (2). To znamená, že jeho výše v každém roce odpovídá součinu daňové sazby, úrokové 
sazby a výše dluhu na začátku roku. U daňového štítu je důležitá politika financování pro jeho 
duplikaci. Z úsporných důvodů se zde omezím pouze na příklad týkající se autonomní politiky 
financování, ale obdobně lze nahradit daňový štít i při jiných politikách. Jde o náhradu 
daňového štítu, který je jistý (jde o daňový štít, který je součástí hodnoty zadluženého podniku 
vždy, pokud není podnik v úpadku; jeho případnou ztrátu budene oceňovat pomocí opce dále), 
proto se jako ideální k jeho nahrazení jeví bezrizikový dluhopis (zero bond), tedy dluhopis s 
nulovým kuponem nakoupený s diskontem (Lodowicks, 2007; str. 73).  

Nakoupíme li tento zerobond za cenu, která odpovídá odúročiteli s bezrizikovou úrokovou 
mírou, lze hodnotu daňového štítu duplikovat takto: 
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kde SDS0  = 
hodnota daňového štítu v minulém roce (počítá se z hodnoty D na 
začátku roku)se splatností v čase s, 

 0
SZB  = cena zero bondu se splatností s nakoupenéo v čase 0, 

 s-t = doba od okamžiku t do splatnosti dluhopisu. 

Aby bylo možné takto daňový štít nahradit, musí být v každém okamžiku nakoupeno tolik 
dluhopisů, kolik bude generovat CF odpovídající hodnotě.  

5.3 Hodnota bariérových opcí 

Bariérové opce budou oceněny také binomickým modelem pomocí rekurzivních algoritmů. 
Podmínkou je však symetrický binomický vývoj podkladového aktiva a konstantní bariéra.  
Abychom mohli určit hodnotu této opce v čase t, musíme dále vědět, jestli podkladové aktivum 
již překročilo stanovenou bariéru nebo ne.  

Při určování hodnoty opcí budeme postupovat odzadu a začneme u obecného příkladu a od 
okamžiku T, tedy na konci doby životnosti podniku, což je zároveň knonec životnosti opce. Je-li 
v tomto okamžiku hodnota podkladového aktiva nad hodnotou bariéry, je hodnota opce rovna 0, 
protože skončí bez vypořádání a už nelze očekávat žádné peněžní toky z ní plynoucí. Je-li v 
tomto okamžiku hodnota podniku nižší nebo rovná hodnotě bariéry, bude opce vypořádána. Její 
hodnota pak závisí na způsobu vypořádání. Jde-li o opci s vypořádáním typu ASSET – OR – 
NOTHING pak bude její hodnota rovna hodnotě podkladového aktiva, respektive poměrné části 
tohoto aktiva (tato část je v našem konkrétním případě dána koeficientem α). Jde-li o vypořádání 
typu CASH-OR-NOTHING má opce v případě vypořádání v okamžiku T hodnotu smluvené 
platby (v našem případě jde o čátku rovnou hodnotě ztracených daňových štítů).  

Postupme od okamžiku T k okamžiku T-1. V případě nedosažení bariéry v tomto okamžiku 
bude hodnota opce záviset na pravděpodobnosti dosažení této bariéry v následujícím období a 
tedy na pravděpodobnosti jejího vypořádání v čase T. V případě dosažení bariéry v čase T-1 
bude hodnota opět odpovídat hodnotě dané poměrem podkladového aktiva nebo dohodnutou 
platbou. Pro zjednodušení se v modelu používají bezrizikové pravděpodobnosti a tedy i 
bezriziková úroková míra, pro diskont peněžních toků, které přinese vypořádání opce v 
budoucnu. Pomocí zpětné indukce lze ocenit opci pro každý okamžik t = 1,...,T. Algebraické 
vyjádření toho postupu shrnuje níže uvedená tabulka. 
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Tab. 1:  Ocenění bariérové opce pomocí rekurzivního algoritmu 
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Zdroj: Lodowicks, A. (2007): Riskantes Fremdkapital in der Unternehmensbewertung, Wiesbaden, Deutscher 
Universitäts-Verlag, 2007, str. 96 

kde jTKU ;1
 = kritérium úpadku v čase T-1, kde j určuje počet období růstu, 

 q = bezriziková pravděpodobnost, 
 rf = bezriziková úroková míra. 

Předpokládáme, že podnik v době svého zániku T bude již mít nulovou hodnotu, proto nemá 
smysl počítat v tomto okamžiku s náklady úpadku. Z toho důvodu je výše uvedená tabulka 
zpracovaná pro T-1 a T-2 namísto v textu popsaného (T a T-1). Jde o zdlouhavý postup, kdy je 
hodnota opce v čase t vždy součtem samostatně určených hodnot pro okamžiky t+1,....T. 
Pomocí zapojení dalších předpokladů do modelu, lze výše uvedený postup výpočtu sice 
zjednodušit, ale to zde záměrně vynechám. 

6 Závěr 

V ocenění podniku by se měly zohlednit alespoň nepřímé náklady finanční tísně, protože ty 
mohou dosáhnout značného podílu na hodnotě podniku, a zohlednit by se měla i ztráta daňového 
podniku, který zvyšuje hodnotu zadluženého podniku oproti nezadluženému. Respektive by se 
mělo zohlednit vyšší riziko úpadku podniku, které s sebou tyto náklady přináší. Jednou z 
možností je stanovení vyšší rizikové přirážky v úrokové míře pro ocenění podniku s vyšší mírou 
zadlužení. To by bylo ale velmi subjektivní a těžko metodicky podložitelné. 

V teoretických pracích je často používaným modelem model exotických opcí. Ten je ale těžko 
uplatnitelný v praxi, protože se zakládá na řadě nerealistických předpokladů. Například 
pokračování podniku po vyhlášení úpadku, který dál přináší CF z nezadluženého podniku a 
přijde pouze o daňový štít a náklady finanční tísně. V okamžiku úpadku by ale měl být takovýto 
podnik oceněn likvidační hodnotou, protože jeho další existence je vyloučená. Dalším takovým 
předpokladem je neměnnost úvěrové smlouvy, kterou vlastníci podle modelu nemohou, ani v 
případě hrozící insolvence, upravit. Dalším problémem tohoto modelu bude řada proměnných 
potřebných pro ocenění jednotlivých komponentů náhradního portfolia, které bude velmi těžké 
na trhu najít. Jako příklad je možné uvést zero bond s nákupní cenou ve výši odúročitele nebo 
stanovení bezrizikových pravděpodobností, na jejichž základě je v modelu používána 
bezriziková úroková míra.  

Pro další zkoumání ponechám úpravy, které by bylo třeba provést, aby bylo možné tento model 
aplikovat na reálný příklad.   
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Effect of Financial Distress on Business Valuation 
Using Barrier Option  

Summary 

Bussines valuation models are usually based on the principle of going concern and don´t reflect 
the probability of financial distress. This has the effect that the enterprises with higher leverage 
ratio have higher value than the unlevered ones. The most of the authors admits that the situation 
should be worse for the levered enterprise above the certain level of levarage ratio because the 
the risk of bancruptcy increases. One possibility how to reflect these costs in the valuation of the 
enterprise is barrier option. In the article is at first analyzed if the costs of financial distress are 
high enough to be worth of reflecting. Then the model of valuation of the business using the 
exotic option is describes. And at the end it is discussed if the model is applicable for a real case.  

Key words: Exotic options; Business valuation; DCF APV; Binoninal model; Financial 
distress. 

JEL classification: G30, G32, G33. 

Shrnutí 

Metody ocenění podniku jsou obvykle založeny na principu trvání a neodráží pravděpodobnost 
finanční tísne. Podniky s vyšším pákovým poměrem pak mají vyšší hodnotu než ty snižším 
poměrem. Většina autorů připouští, že situace by měla být horší pro zadlužené podniky nad 
určitou úroveň pákového poměru, protože se zvyšuje riziko úpadku. Jednou z možností, 
zohlednit tyto náklady v oceňování podniku je bariérová opce. Článek nejprve analyzuje, zda 
náklady finanční tísně jsou dostatečně vysoké, aby byly ve výpočetech zohledněny. Následně je 
popsána metoda oceňování podniku pomocí exotické opce. V závěru jsou diskutovány faktory 
aplikace modelu v reálných případech.  

Klíčová slova: exotická opce; ocenění podniku; DCF APV; binomický model; finanční tíseň. 
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Náklady prodeje, dodatečné náklady a náklady 
pracovního kapitálu v modifikovaném modelu CPA 

Artur Rutkouski* 

 

1 Úvod 

Cílem tohoto článku je provést podrobnější analýzu nákladů na prodej a dodatečných  nákladů 
tak, jak jsou definované v modifikovaném modelu CPA, a zhodnotit tuto kategorii nákladů v 
konkrétním podniku XYZ a.s. s cílem z  posoudit  význam těchto nákladů z hlediska hodnoty 
pro zákazníka.  

2 Dodatečné náklady a náklady prodeje a hodnota pro zákazníka 

2.1 Hodnota pro zákazníka  

Hodnotu pro zákazníka můžeme definovat jako „vztah mezi uspokojením potřeby a zdroji 
použitými pro dosažení tohoto uspokojení“.1 Dodavatel uspokojuje potřebu zákazníka 
prostřednictvím produktů a služeb, které klient vyžaduje. Uspokojením potřeby zákazník 
naplňuje svůj užitek. 

Pro většinu produktů nebo služeb existují normy a standardy vymezující jeho kvalitu. Zákazník, 
který zboží nebo službu nakupuje, by měl mít přesnou představu o potřebných parametrech a 
charakteristikách požadovaného zboží. Většinou jsou tyto parametry a charakteristiky obsaženy 
v technické specifikaci nebo v podrobné příloze ke kontraktu. Pro klienta tyto technické 
parametry a charakteristiky zboží naplňují významnou část „vnímané“ hodnoty pořizovaného 
zboží nebo služby. 

Existuje však taktéž „nevnímaná“ část hodnoty zákazníkem pořizovaného zboží nebo služby. 
Tato část buď nepřináší klientovi žádný užitek, nebo přináší užitek jenom nepatrný, a tak klient 
není ochoten podílet se na úhradě nákladů, spojených s tvorbou této časti hodnoty produktu 
nebo služby. Příkladem této nevnímané hodnoty je speciální obal produktu, který je potřeba s 
ohledem na podmínky expedice zboží na delší vzdálenost. 

Lze předpokládat, že čím kvalitnější výrobek nebo službu dostane zákazník, tím většího užitku 
dosáhne. Ovšem kvalita „něco stojí“. Proto zákazník při vyhledání na trhu zboží nebo služeb 
porovnává úroveň uspokojení potřeb neboli užitek se zdroji vynaloženými na dosažení tohoto 
užitku, neboli cenou zboží nebo služby. 

Cena je ovlivněná mnoha okolnostmi. Nejvýznamnější z nich je situace na trhu, pokud nejde o 
oblast s významným omezením působení tržních sil. Důležitou roli hraje i nákladová náročnost 
prodávaných výrobků nebo služeb. Podle mého názoru v dnešní době velký význam pro 
společnost hraje také schopnost obchodního týmu firmy dosáhnout určité výsledné ceny 
v jednání s klientem. 

                                                 
  Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Analýza vztahů mezi ziskovostí zákazníků a 
jejich přínosem k finanční pozici podniku registrovaného u Interní grantové agentury VŠE v Praze (FFU) pod 
evidenčním číslem 5/2011.  
* Artur Rutkouski, katedra manažerského účetnictví, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v 
Praze, Email:<xruta01@vse.cz> 
1 VLČEK, R.: Hodnota pro zákazníka. Praha, Management Press, 2002.  
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2.2 Dodatečné náklady a náklady prodeje  

Základním přínosem modelu CPA je skutečnost, že hodnotí vztah výsledku z prodeje 
(definovaného jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a relevantními náklady na tvorbu výkonu až do 
úrovně, kdy vzniká v zásadě jako anonymní produkt) a relevantních nákladů spojených s 
customizací a prodejem výkonu konkrétnímu zákazníkovi. Předmětem jeho sledování jsou tak 
například: 

 přepravní náklady ze skladu výrobce do skladu zákazníka, 

 poměrná část nákladů obchodního týmu, který řídí vztahy s konkrétním zákazníkem, nebo 
s regionem, v němž určitý zákazník působí, 

 provize za zprostředkování obchodu s klientem nebo skupinou klientů, 

 poměrná část nákladů na mediální kampaň pro cílovou skupinu klientů, 

 přepravní náklady ze skladu výrobce do skladu zákazníka, 

 náklady spojené s dodatečným balením výrobku, které vyžaduje určitý zákazník, 

 náklady vyvolané dodatečnou administrativní náročností obchodu s klientem apod. 

Osobně se domnívám, že takové kategorie nákladů jako náklady na prodej a dodatečné náklady, 
které se poměřuji s marží z prodeje v modelu CPA, jsou velice specifické tím, že se na jedné 
straně jsou z velké části vynaloženy na zajištění tzv. nevnímané hodnoty pro zákazníka, ale 
zároveň  mohou zajišťovat dodavateli značnou strategickou konkurenční výhodu při správném 
nastavení vztahů se zákazníkem. Proto na jedné straně má management tendenci tyto náklady 
snižovat, na straně druhé však přitom musí postupovat velice opatrně, neboť právě vynaložení 
těchto nákladů může být základem dlouhodobé (a vzájemně výhodné) spolupráce s tímto 
klientem. 

Zvláštní pozornost pak vyžadují tzv. náklady dodatečného pracovního kapitálu. Vznik těchto 
nákladů může být vyvolán následujícími faktory: 

 klient vyžaduje delší splatnost faktur nebo má špatnou platební morálku, 

 klient vyžaduje krátké termíny dodání hotové produkce, což pro podnik znamená potřebu 
udržování určitého stavu hotových výrobků, nedokončené výroby a materiálu na skladě, 

 klient vyžaduje použití nestandardního materiálu, jehož dodavatel pracuje na bázi 100% 
zálohové platby, nebo zakázka vyžaduje zapojení subdodavatele, u něhož jsou náročné 
platební podmínky apod. 

Výše uvedené faktory mají za následek nárůst pracovního kapitálu firmy, který pak vyvolává i 
dodatečné, zejména finanční náklady. 

3 Pracovní kapitál a náklady pracovního kapitálu 

3.1 Pracovní kapitál 

Každá firma usiluje o vytvoření takového vztahu se zákazníkem, který by zajišťoval 
dlouhodobou a vzájemně výhodnou spolupráci. Zákazník si uvědomuje, že pro dodavatele má 
takto nastavený vztah významnou hodnotu, kterou však lze jen obtížně objektivně ocenit. Jak lze 
ocenit dodavatelem poskytované minimální termíny dodaní zboží, které často vyžaduje navýšení 
průměrného stavu zásob materiálu, rozpracované výroby nebo zásob hotových výrobků? Nebo 
obdobně - jak lze ocenit vzornou platební morálku klienta nebo dodání zboží za podmínek 
obchodního úvěru s devadesátidenní splatnosti? 

Je zřejmé, že zákazník bude mít rozdílnou představu hodnoty těchto podmínek než dodavatel.  
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Zároveň každý z těch účastníků obchodního vztahu musí mít přesnou představu, jakou cenu tato 
podmínka má pro jeho firmu. 

Pokud se zamyslíme nad podstatou procesů, které v podniku probíhají, lze konstatovat, že 
existuje část oběžných aktiv, která neustále (nebo přesněji řečeno ve větší relativní míře k 
ostatním oběžným aktivům) vstupuje do jednotlivých podnikových procesů. Jestliže vedení 
firmy pečuje o plynulost a nepřetržitost těchto procesů, je úkolem managementu podniku 
zabezpečení této části oběžných aktiv odpovídající výší stabilních zdrojů financování. Právě 
proto se většina autorů shoduje na tom, že tato část oběžných aktiv by měla být kryta 
dlouhodobými pasivy. Otázkou však zůstává: jak tuto výši pracovního kapitálu určit? 

Podle mého názoru není v tomto směru správné, že čím vyšší pracovní kapitál podnik udržuje, 
tím lépe z hlediska likvidity a výnosnosti. Nesporné je to, že vyšší pracovní kapitál je obecně 
příznivější pro platební schopnost podniku. Např. Sedláček (2003) v této souvislosti uvádí: 
„Přebytek krátkodobých aktiv (vhodně strukturovaných a ve zdravé míře likvidních) nad 
krátkodobými dluhy opravňuje k úsudku, že podnik má dobré finanční zázemí, že je likvidní. 
ČPK představuje finanční polštář, který podniku umožňuje pokračovat ve svých aktivitách i v 
případě, že by ho potkala nějaká nepříznivá událost, jež by vyžadovala vysoký výdej peněžních 
prostředků. Velikost tohoto polštáře závisí na obratovosti krátkodobých aktiv podniku, ale i na 
vnějších okolnostech, jako např. konkurence, stabilita trhu, daňová legislativa, celní předpisy 
ap.“2 

Tato úvaha však nebere v úvahu základní cíl podnikání – zvyšování výnosnosti zdrojů, vedoucí 
k vyšší tržní hodnotě podniku. Příliš vysoký pracovní kapitál může zbytečně vázat část 
dlouhodobých, zpravidla „drahých“ zdrojů v krátkodobých aktivech. Dlouhodobá pasiva jsou 
obecně dražší, a proto by měla být použita pro financování dlouhodobějších a výnosnějších 
aktiv, nebo financování krátkodobých aktiv může být nahrazeno „levnějšími“ zdroji 
financování, například obchodní úvěrem. Proto finanční manažer stojí před otázkou nalezení 
optimální výše pracovního kapitálu, která by na jedné straně minimalizovala finanční riziko 
podniku, na druhé straně však maximalizovalo jeho celkový zisk. 

V praxi je řešení otázky optimalizace výše pracovního kapitálu silně ovlivněno nejen oborem 
podnikáni, ale také vybranou strategií. V této souvislosti existují obecně dva krajní strategické 
přístupy k řízení pracovního kapitálu: agresivní a konzervativní. „Při prosazování agresivní 
strategie má firma zájem financovat pouze minimální část oběžného majetku dlouhodobými 
zdroji. Zbývající část oběžných aktiv se bude snažit zajistit vhodnou obchodní a finanční 
politikou vůči odběratelům a dodavatelům. Při agresivní strategii je firma ochotna postoupit 
riziko i za cenu případných výkyvů a improvizací… (Naopak) při konzervativním přístupu se 
firma příliš nespoléhá na krátkodobé rizikové cizí zdroje, ale dává přednost vlastním či 
dlouhodobým cizím zdrojům, a to i za cenu nižší rentability. Její hlavní hodnotou je vysoký 
stupeň likvidity a stability…“3. 

Z výše uvedeného lze vyvodit, že každý klient ovlivňuje pracovní kapitál dodavatele tím, že 
nakupuje v určitém objemu a za určitou cenu produkt, vyžaduje určitou splatnost faktur a 
vyžaduje určité terminy dodání produktů, který mají dopad na průměrný stav zásob. Zároveň si 
vedení musí uvědomit, že pracovní kapitál vyvolává vznik finančních nákladů s ním spojených. 

3.2 Náklady pracovního kapitálu 

Jelikož pracovní kapitál je definován jako část oběžných aktiv financovaných dlouhodobým, „o 
odměnu si říkajícím" kapitálem, stanovíme výši nákladů vyvolaných použitím toho zdroje. 
Jelikož nelze stanovit přesně položku dlouhodobého kapitálu, kterou je pracovní kapitál 

                                                 
2 SEDLÁČEK, J.: Cash Flow. Praha,  Computer Press, 2003. 
3 VOSOBA, P – kolektiv. Řízení firemních financí. Praha, Ekopress,1998. 
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financován, a tak jednoduše určit náklady pracovního kapitálu, použijeme vážený aritmetický 
průměr těchto nákladů. 
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kde 
rNPK  = náklady pracovního kapitálu v relativním vyjádření v %, 

 1P  = účetní hodnota položky pasiv 1, 
 2P  = účetní hodnota položky pasiv 2, 
 nP  = účetní hodnota položky pasiv n, 
 1IR  = sazba nákladu položky pasiv 1, 
 2IR  = sazba nákladu položky pasiv 2, 
 nIR  = sazba nákladu položky pasiv n. 

Stanovení nákladů pracovního kapitálu na úrovni průměrných nákladů celkového kapitálu podle 
mého názoru zohledňuje vzájemnou propojenost nákladů jednotlivých zdrojů financování. Tak 
například relativní růst krátkodobé zadluženosti podniku zvyšuje podnikatelské riziko, a tím 
vytváří tlak na zvýšení požadované výnosnosti ostatních zdrojů financování. 

4 Podrobná analýza dodatečných nákladů, nákladů prodeje a nákladů 
pracovního kapitálu společností XYZ a.s. 

Obr. 1 zachycuje analýzu reprezentativní skupiny zákazníků společnosti XYZ a.s. 
v modifikovaném modelu CPA. Z této skupiny zákazníků byli vybráni dva klienti (označení 
čísly 1 a 21) pro podrobnou analýzu vstupních informací do tohoto modelu a pro výsledné 
zhodnocení výstupu. 

Obr. 1: Modifikovaný CPA model 
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XYZ a. s., vyjádřený v naturálních jednotkách ve výší 289 479 kg a v peněžním vyjádření 
22 258 040 PJ (peněžních jednotek). Průměrná roční cena jednoho kilogramu finálního produktu 
činí 68,24 PJ. Roční marže (znázorněná v modifikovaném modelu CPA na ose Y), vykazovaná  
klientem č. 1, činí  8 678 580 PJ. 

Na ose X jsou v modifikovaném modelu CPA znázorněny náklady prodejní fáze, dodatečné 
náklady a náklady pracovního kapitálu vyvolané konkrétním zákazníkem a jeho potřebami. U 
klienta č. 1 činí tyto náklady dle kvalifikovaného odhadu 1 100 000 PJ za rok, z toho náklady 
prodeje a dodatečné náklady činí 600 000 PJ. Konkrétně to jsou: 

 poměrná část nákladů obchodního oddělení, 

 náklady expedičního oddělení, 

 náklady na exportní balení produkce, a 

 poměrná část nákladů administrativního podporného týmu. 

Informační systém podniku neumožňuje automatickou alokaci nákladů podobného druhu, jak 
tomu je v případě výrobních nákladů. U této kategorie nákladů je potřeba odborného přístupu 
finančního a controllingového oddělení, kdy ve spolupráci s osobami odpovědnými za vznik 
těchto nákladů jsou stanoveny koeficienty, pomoci kterých se jednotlivé náklady přiřazují 
jednotlivým regionům nebo klientům. 

V případě nákladů obchodního oddělení byla poměrná část  stanovena jednak v závislosti na 
podílu naturálně vyjádřeného obratu klienta na celkovém obratu v středoevropském regionu, 
jednak na základě odhadu náročnosti klienta na zákaznickou péči. Shodný přístup byl použit i v 
případě alokací nákladů administrativního podporného tymu. 

Stanovení nákladů expedičního oddělení a nákladů na exportní balení produkce je mnohem 
jednodušší. Informační systém podniku dokáže s dostatečnou přesnosti stanovit jejich výši, 
jelikož v momentě jejich vzniku jsou náklady přiřazeny konkrétnímu množství produkce (jak je 
tomu v případě nákladů na exportní balení), nebo konkrétní dodávce (v případě nákladů 
expedičního oddělení). 

Náklady pracovního kapitálu klienta č. 1 byly způsobeny následujícími faktory: 

Klienty vyžaduje velmi krátké termíny dodání produkce. Za jiných okolností tuto situaci může 
výrobce řešit vhodným naplánováním výroby, ale u klienta č. 1 nelze  stanovit harmonogram 
dodávek předem; proto jedinou cestou k dodržení stanovených krátkých termínů realizace 
zakázek je udržování určitého stavu hotových výrobků  na skladě. Potřeba financování 
nedokončené výroby na skladě vyvolává narůst pracovního kapitálu, který způsobuje vznik 
finančních nákladů. Roční náklady financování pracovního kapitálu vyvolané klientem č. 1 jsou 
tak odhadované na úrovni 500 000 PJ. Při odhadu se postupovalo následovně: 

 byla stanovená celková průměrná výše pracovního kapitálu, udržovaného společností XYZ 
a.s. za sledované období, 

 byl stanoven podíl klienta č. 1 na pracovním kapitálu společnosti XYZ a.s. vzhledem 
k celkovému obratu klienta v naturálních jednotkách a požadovanému stavu zásob 
nedokončené výroby a výrobků na skladě, 

 byly stanoveny náklady pracovního kapitálu na úrovni průměrných nákladů celkového 
kapitálu za sledované období. 

Součinem těchto veličin získáme náklady pracovního kapitálu vyvolané obchodním vztahem 
s klientem č. 1. 

Klient č. 21 je představitelem východoevropského trhu. Obrat tohoto zákazníka za období roku 
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2009 měřený v naturálních jednotkách činí 472 992 kg, vyjádřený v peněžních jednotkách je 
34 003 395 PJ. Průměrná roční jednotková cena u tohoto zákazníka činí 71,89 PJ za kg. Klient č. 
21 vykazuje marži za rok 2009 celkem ve výši 11 815 340 PJ. 

Roční náklady prodejní fáze a dodatečné náklady v případě klienta č. 21 činí 2 900 000 PJ. 
Konkrétně se jedná o následující náklady: 

 poměrná část nákladů obchodního oddělení, 

 provize zprostředkovatelů a agentů (někdy existují určitá omezení v navázání přímého 
obchodního vztahu s klientem a jedinou cestou je zprostředkovaný obchodní vztah),  

 náklady expedičního oddělení (pří expedici zboží mimo EU zboží podléhá speciálnímu 
celnímu režimu, který vyvolává vznik dodatečných administrativních nákladů), 

 náklady na exportní balení produkce (zákazník č. 21 vyžaduje speciální zesílené exportní 
balení expedovaného zboží, tento druh balení je jednak materiálově náročnější, jednak  
náročnější na lidskou práci). 

Náklady pracovního kapitálu klienta č. 21 za rok 2009 činí celkem 800 000 PJ. Vznik těchto 
nákladů je způsoben tím, že klient vyžaduje využití speciálního materiálu ve výrobě produktu. 
Vývoj ceny tohoto materiálu je citlivý na sezónnost, a proto je nakupován ve velkém objemu 
v závislosti na vývoji cen na trhu a je uskladněn na skladě materiálu delší období. Zůstatek 
materiálu je profinancován pracovním kapitálem.  

Postup propočtu nákladů pracovního kapitálu je u tohoto klienta analogický: 

 celková průměrná výše pracovního kapitálu, udržovaného společností XYZ a.s. za sledované 
období činí 14 260 000, 

 podíl klienta č. 21 na pracovním kapitálu společnosti XYZ a.s. vzhledem k celkovému 
obratu klienta v naturálních jednotkách a požadovanému stavu zásob nedokončené výroby a 
výrobků na skladě činí cca 16,5 %, 

 náklady pracovního kapitálu na úrovni průměrných nákladů celkového kapitálu za sledované 
období následně činí 34 % p.a. 

5 Závěr 

Vybudování vzájemně výhodného a dlouhodobého vztahu s klientem je klíčem k prosperitě 
společnosti. Vzájemná výhodnost tohoto vztahu je podmíněna na jedné straně naplněním 
představy zákazníka o hodnotě, kterou čerpá ze vztahu se svým dodavatelem produktu nebo 
služby. Tato hodnota pro zákazníka je přímo úměrná výši užitku získaného klientem z nákupu 
tohoto produktu nebo služby od dodavatele, a naopak nepřímo úměrná ceně, kterou klient musí 
za produkt nebo službu uhradit dodavateli. 

Na straně druhé pro vzájemnou výhodnost vztahu je nezbytná spokojenost dodavatele s prodejní 
cenou produktu nebo služby, která by měla pokrýt jednak náklady vynaložené na zajištění 
produktu nebo služby pro zákazníka a taktéž představy vlastníků firmy o racionálitě prováděné 
činnosti v podobě podílu na zisku. 

Dlouhodobost vztahu s klientem je ovlivněná nejen vzájemnou výhodnosti, ale i úspěšností v 
konkurenčním boji, kdy velkou roli hraje  mimo jiné i schopnost firmy poznat vlastní náklady, a 
to nejen bezprostředně spojené s tvorbou produktu či služby, které nesou nejvýznamnější část 
hodnoty pro klienta, ale i ostatních nákladů jako například náklady prodejní fáze, ostatní 
dodatečné náklady a náklady pracovního kapitálu. 

Poznání těchto nákladů pomáhá managementu firmy přesně stanovit tu část nákladů, která je 
vynaložena na zajištění tzv. nevnímané časti hodnoty pro zákazníka, a proto u nich může být 
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prostor pro snížení jejích výše. Na straně druhé musí vedení postupovat velice opatrně, neboť 
právě vynaložení těchto nákladů muže být základem dlouhodobé (a vzájemně výhodné) 
spolupráce s tímto klientem. 

Informace o nákladech jsou významným instrumentem v rukou obchodního oddělení, kdy při 
jednání se zákazníkem je obchodník schopen argumentovat výši stanovené ceny vzhledem ke 
kvalitě produktu nebo služby a ve vztahu k rozsahu poskytovaného podpůrného servisu, který 
nemusí mít pro klienta velkou hodnotu, ale který přináší dodavateli významné náklady. V tomto 
případě by měl být zákazník informován o možnosti omezení rozsahu tohoto podpůrného 
servisu, nebo o tom za jakých okolností bude tento servis zahrnut v ceně poskytovaného 
výrobku nebo služby. 

Podle mého názoru modifikovaný CPA model je vhodným nástrojem pro analýzu zákaznického 
portfolia z hlediska jeho ziskovosti a přínosu jednotlivých klientu k celopodnikovému zisku. 
Navíc podává informace o náročnosti jednotlivých klientů na zákaznickou péči prodejního 
týmu, ostatních dodatečných nákladech vyvolaných obchodním vztahem s konkrétním klientem 
a navíc důležitou informaci o nákladové náročnosti pracovního kapitálu vázaného vztahem s 
konkrétním zákazníkem. 
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Cost of Sales, Additional Costs and Costs of Working Capital in the 
Modified CPA Model  

Summary 

The paper is one of the outputs of the IGA project - Analysis of the relationship between the 
profitability of customers and their contribution to the company's financial position. It is built on 
the base of results of the first year solution; proposal for a modified CPA model, extended by 
costs of working capital has been the principle outcome of the preceding phase of solution.  In 
this paper I analyse costs of sales phase, additional costs and costs of working capital which 
create substantial part of a modified CPA model in a more detailed way. Consequently, on the 
basis of this analysis I illustrate the impact of the costs on the value for customers and on the 
costs of suppliers.   
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a jejich přínosem k finanční pozici podniku; navazuje na výsledky prvního roku řešení tohoto 
projektu, kdy hlavním výsledkem byl návrh modifikovaného modelu CPA, doplněného o 
náklady pracovního kapitálu. V této části výzkumného projektu na příkladu konkrétního 
podniku podrobně analyzuji náklady prodejní fáze, dodatečné náklady a náklady pracovního 
kapitálu, které jsou součástí modifikovaného modelu CPA. Na základě této analýzy 
dokumentuji, jak tyto náklady přispívají ke zvýšení hodnoty pro zákazníka a jak ovlivňují 
nákladovou náročnost dodavatele.  

Klíčová slova: CPA model; náklady pracovního kapitálu; hodnota pro zákazníka. 
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Přehled studií o vlivu práva na vstup do insolvenčního 
řízení 

Tatiana Škerlíková* 

 

1 Úvod 

Insolvenční zákon v České republice podstupuje v posledních letech mnoho změn.1 Třemi 
hlavními cíli jsou zpřístupnění možnosti reorganizace (resp. oddlužení) více subjektům s cílem 
zachránit je před předčasným zánikem, zároveň ochránit věřitele i dlužníky před unáhleným 
nebo opožděným podáním návrhu na insolvenční řízení. Při pohledu na tyto tři cíle je jasné, že 
zásadní otázkou je načasování začátku řízení.  

Richter (2008) ve své publikaci objasňuje jak Coaseho teorém, který ve svém převráceném 
významu předestírá, jak je právo koncipované. Při řešení úpadku společnosti lze narazit 
na několik různých mikroekonomických teorií, mezi které patří například teorie veřejné volby, 
teorie nákladů zastoupení, problém informační asymetrie, teorie her a z ní například vězňovo 
dilema, pak také teorie černého pasažéra, problém racionální apatie, hlasovací paradox, nebo 
vydírání v rámci kolektivního rozhodování. Právo se snaží aspoň část těchto nesrovnalostí 
korigovat. V rámci insolvenčního řízení je postavení, ale i práva a povinnosti všech 
zúčastněných stran vůči ostatním zúčastněným stranám upravené. Richter (2008) dále 
vysvětluje, jak toto nastavení práva, působí na chování subjektů ne jenom ex-post ale i ex-ante. 
Upozorňuje, že někdy jsou ex-ante účinky silnější než ty ex-post.  

V dalším textu se zaměřím především na pohledy, které nejsou v jeho publikaci zahrnuty nebo 
na studie, které byly publikovány až poté, co byl základní zdroj k aktuálnímu českému 
insolvenčnímu právu vydán.2 

2 Kategorizace pohledů na problematiku 

Z důvodu přehlednosti článku jsem do druhého bodu zahrnula stručný popis směrů, se kterými 
se lze setkat.  

Protože insolvenční řízení je ekonomickým procesem, lze ho jako jiné ekonomické procesy při 
stanovení zjednodušujících předpokladů namodelovat a predikovat lidské chování (intence a 
jednání agentů) na základě matematických modelů. Existuje řada modelů, které popisují průběh 
insolvenčního řízení (nebo i akce agentů před insolvenčním řízením). Já vypíchnu jenom jeden 
model. Je sice již z roku 1999, ale protože matematické modely nejsou v české právní literatuře 
běžně dostupné, stojí přesto za zmínku.  

                                                 
  Článek je zpracován jako jeden z výstupů grantového projektu Finanční řízení v České republice s důrazem na 
insolvenci a náklady zastoupení s registračním číslem F1/24/2012, článek navazuje na předchozí publikovanou 
verzi pod názvem Přehled studií o insolvenčním právu se zaměřením na započetí insolvenčního řízení.  
* Tatiana Škerlíková, katedra financí a oceňování podniku, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická 
v Praze, Email:<tatiana.skerlikova@gmail.com> 
1 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nahradil zákon č. 382/1991 
Sb., o konkursu a vyrovnání je v České republice účinný od 1. 1. 2008, dále jen ”zákon”. Tento zákon téměř každý 
rok podstupuje (někdy i několik) novelizaci, které se týkají především stanovených podmínek pro podávání 
insolvenčních návrhů a popření pohledávek.  
2 Na tomto místě bychom jenom chtěla upozornit, že se nebudu zabývat otázkami související s vymahatelnosti 
práva, existencí tzv. insolvenčních mafií, korupcí nebo jinými specifickými vlivy, které můžou mít bezesporu silný 
vliv na danou problematiku. 



638 

Jedním z dalších teoretických směrů je názor, že insolvenční právo by se mělo orientovat na 
zachování hodnoty (tedy na co nejvyšší výtěžnost procesu) tj. ex-post efektivnost (Fisher a 
Martel, 2009). Nejjednodušším způsobem zhodnocení ex-post efektivnosti vidí několik autorů 
v hodnocení pomocí míry návratnosti (Davydenko a Franks, 2008). 

Insolvenční právo je možno modelovat dle tzv. normativního pohledu, kdy se snažíme ex-ante 
ovlivňovat chování účastníků (agentů) možného budoucího řízení. Na druhou stranu je možno 
insolvenční řízení vytvářet na základě již vzniklých vztahů a zájmů tedy ex-post. Obecně lze 
teorie rozlišit na dva hlavní proudy.  

První se snaží vysvětlit chování účastníků řízení na základě asymetrie informací a dalších 
faktorů souvisejících s teorií zastoupení. Na druhou stranu normativní teorie se snaží určit, kdy 
dlužník sám zahájí insolvenční řízení (nebo by ho měl zahájit), tj. najít optimální čas pro 
zahájení insolvenčního řízení, který uchrání ekonomické hodnoty co nejvíce. Na něj navazuje 
empirické zkoumání, které zjišťuje bod v čase, kdy společnost sama, nebo její věřitelé toto 
řízení zahajují pod vlivem různých insolvenčním práv (Škerlíková, 2011). 

3 Výzkumy za použití teorie asymetrie informací (pohled ex-ante)  

Teorii matematicky zobrazil v roce 1999 Povel (1999)3. Jeho matematické zobrazení modelu 
bylo tehdy nové i z toho důvodu, že na rozdíl od předchozích modelů uvažoval tři možné 
výstupy podnikání. 

Možné úpravy insolvenčního práva rozděluje na tři základní skupiny tzv. měkkou, tvrdou a 
jednu hybridní úpravu. Měkká úprava spočívá v prevenci proti pozdnímu započetí úpadkového 
řízení a tím odvrací plýtvání zdroji. Teorie vychází z faktu, že dříve nahlášený úpadek je 
levnější, a proto navrhuje, aby investor4 za včasné nahlášení špatně se vyvíjející situace 
poskytnul podnikatelovi odměnu. Tedy, při zhoršující se ekonomické situaci není podnikatel 
(nebo manažer) potrestán, ale naopak při včasném ohlášení dostane odměnu. Věřitel pak může 
rychleji na situaci reagovat. Tvrdý model insolvenčního zákona je na podnikatele mnohem 
přísnější. Podnikatel, který si půjčil, je silně pozitivně motivován k dosažení kladných výsledků, 
dostává odměnu za kladné výsledky z projektu. V případě, že přes jeho snahu projekt nedopadne 
úspěšně, nebude podnikatel odměněn. Součástí tvrdšího modelu je i tzv. pravidlo absolutní 
přednosti „absolute priority rule“, které přesně určuje pořadí, ve kterém budou dluhy v případě 
likvidace uspokojené. 

Český zákon toto pravidlo o prioritě seniorních pohledávek zná také a je uplatňované i v novém 
insolvenčním zákoně. Povel (1999) dále upozorňuje, že tato doložka, nemůže být použita 
v případě měkké úpravy, protože při jejím uplatnění by se mohlo stát, že podnikatelovi nakonec 
nic nezůstane (tedy nebude moci obdržet odměnu za nahlášení úpadku). V tom případě by se 
nejednalo o měkkou ale o hybridní nebo tvrdou úpravu.  

Tento matematický model byl vytvořen pro jednoho podnikatele a jednoho investora (např. 
banku), který půjčí podnikateli na jeden projekt a uzavře s ním specifickou smlouvu. Autor 
v modelu nepočítá s problémem mezi věřiteli navzájem, a tedy odpadají všechny problémy 
související s kolektivním jednáním a rozhodováním. Společnost, resp. konkrétní projekt, může 
dle jeho modelu hospodařit ve třech až pěti obdobích a její hospodaření může v čase kolísat na 
základě externích okolností a snahy vynaložené podnikatelem. Ve svém modelu rozpracoval tři 
základní výsledky projektu. Výsledek projektu může být dobrý, špatný nebo projekt může úplně 
selhat. Dále předpokládá, na základě použití teorie o asymetrii informací, odlišné chování 
podnikatele (nebo managementu společnosti) dle tvrdosti uzavřené smlouvy (při řešení situace 

                                                 
3 I když tento článek byl zveřejněn dlouho před vydáním knihy (Richter, 2008) a taky na něj vyšlo několik kritik, 
rozhodla jsem se ho zmínit, protože matematické modely jsou v učebnici insolvenčního práva opomíjeny. 
4 Autor používá výraz investor místo věřitele. Je tak zdůrazněno jeho jedinečné postavení při financování projektu. 
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v případě úpadku bude postupováno pouze na základě dohody mezi půjčovatelem a 
podnikatelem, tj. neexistuje žádné insolvenční právo). Podnikatel především rozhoduje o snaze, 
kterou vynaloží a o tom, zda vyjeví skutečný výsledek projektu ve třetím a pozdějším období.5 
Navíc chování agentů se odvíjí nejen od charakteru smlouvy, ale i od úspěšnosti projektu. Na 
druhé straně se nachází investor, který se na základě pravdivých nebo zkreslených informací od 
podnikatele rozhoduje, jestli bude ve financování projektu po třetím období pokračovat nebo ne. 
Investor (banka) může upřednostnit tvrdší úpadkové podmínky a motivovat manažera k větší 
snaze o kladné výsledky projektu nebo ho může podporovat ve včasném nahlášení případných 
potíží společnosti tak, aby se předešlo výrazné ztrátě hodnoty společnosti v pokročilém stadiu 
tísně firmy/projektu. V případě, že se spojí odměna poskytovaná v měkké úpravě a zároveň se 
poskytuje vysoká odměna na základě tvrdé úpravy, vzniká úprava hybridní. Povel (1999) 
nakonec pomocí spojení obou předpokladů modelu do jednoho dokazuje, že tato hybridní 
úprava je nejméně prospěšná pro obě zúčastněné strany. Dále upozorňuje, že hybridní 
insolvenční právo působí proti oběma pohnutkám a má na celkové výsledky nejvíc nepříznivý 
vliv.  

4 Empirické studie   

4.1 Vlivy na chování ex-ante 

To, jak se v praxi projevuje vliv insolvenčního práva na chování věřitelů (jako hlavních 
investorů) a tím i na vývoj celé ekonomiky dokazuje i empirická studie od Acharya a  
Subramaniana (2009). V článku rozdělují insolvenční legislativu pouze na právo vycházející 
vstříc buď věřitelům „debtor friendly“, nebo dlužníkům „creditor friendly“. Tvrdí, že charakter 
insolvenčních zákonů má vliv na množství a velikost investic do inovací, přičemž inovace jsou 
jedním z předpokladů dlouhodobého ekonomického růstu. Jejich mezinárodní analýza potvrdila, 
že v případě tzv. „debtor friendly” modelu, tedy práva nakloněného vstříc dlužníkům, dochází k 
podněcování inovačních aktivit a následně k rychlejšímu růstu ekonomiky. 

I když informace o následující studii jsou v české literatuře přístupné, nedá mi alespoň krátce 
nezmínit článek Adlera aj. (2006a) a pak aktualizovanou verzi později téhož roku (Adler aj., 
2006b). Ve studii zjišťovali, jak se projeví posun kontroly v reorganizaci (úpadky spadající pod 
Kapitolu 11. amerického insolvenčního práva) z managementu (volen vlastníky firmy) na 
věřitele na finančním zdraví firem vstupujících do řízení. Volba insolvenčního správce je ve 
Spojených státech výjimečná. Management se v úpadku nazývá „debtor-in-possession“ tzv. 
„DIP“ (dlužník s dispozičním oprávněním k majetku). I v průběhu řízení mu zůstává kontrola 
nad majetkem, ke kterému mají věřitelé zástavní právo. Dlužníkovi je garantováno právo 
v rámci 120 dní navrhnout reorganizační plán a dalších 60 dní na schválení plánu věřiteli, 
kterých se týká. K  posunu kontroly začalo ve Spojených státech docházet mezi roky 2000 a 
2001. Změnu spustila novela v „Uniform Commercial Code – UCC“6. Dominantní věřitelé 
začali do svých smluv o půjčkách a úvěrech vpisovat smluvní ustanovení „control provision“, 
které umožňuje změnu kontroly nad finančními rozhodnutími dlužníka z managementu na 
věřitele v případě, že nastane specifická situace nebo v případě tísně – úpadku (Adler aj., 
2006b). Tato změna dovolila věřiteli nárokovat zajišťovací právo k pohledávkám na bankovním 
účtu dlužníka, což zajištění věřitelé pravidelně využívají, pokud se finanční tíseň firmy 

                                                 
5 Investor není schopen předvídat úpadek kvůli nedokonalé informovanosti; toto empiricky a teoreticky zkoumali 
např. Duffie a Lando (2001). Proč se společnosti snaží úpadku vyhýbat (neinformovat o špatné situaci), popisuje i 
Povel (1999). Tvrdí, že jedním z důvodů je pravděpodobnost vyhnutí se úpadku úplně. Někdy mohou mít potíže 
přechodný charakter a manažerovi se může podařit toto riziko odvrátit. Riziko související s odsouváním započetí 
řízení přesto nesou věřitelé, dodává. Při pozdním započetí řízení jsou náklady především neefektivní využívaní 
zdrojů a ztráta pozice na trhu. 
6 Právo, které má za úkol harmonizovat legislativu o prodeji a dalších obchodních transakcích v jednotlivých 
státech USA – tj. obchodní právo. 
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prohlubuje. Následně společnost vstupující do úpadku nemá dostatek likvidních aktiv a z toho 
důvodu ihned žádá o úvěr na pokračování v činnosti tzv. „DIP loan“. Zajištěný věřitel, který již 
disponuje rozsáhlými informacemi o dlužníkovi, má jedinečnou pozici tuto půjčku poskytnout.  

Insolvenční zákon sice nadále formálně zaručuje řízení majetku dlužníka a reorganizačního 
procesu „DIP“, ale při podmínce „DIP loan“ zajištěný věřitel požaduje převod kontroly na 
základě smlouvy. Tito věřitelé jsou nakonec schopni předurčovat výstup reorganizace. Na 
druhou stranu manažeři mohou manipulovat s finančními výkazy (Povel, 1999) a z toho jim 
vzniká určitá flexibilita, kdy mohou společnost přihlásit do úpadku (Adler aj., 2006a). 
Manažerovi totiž efektivní řešení tísně dlužníka nepřinese prospěch (především pokud by jim 
hrozila výměna nebo náhrada za specializovaný tým insolvenčních poradců).  

Davydenko a Franks (2008) pojednávají o tom, jak rozdíly insolvenčních řádů v různých zemích 
působí na chování bank jako hlavních půjčovatelů s tím, že se zaměřují na rozdíly 
v garantovaných právech věřitelů. Zkoumá míry návratnosti ve třech zemích a výsledky 
porovnává s mírou zajištění úvěrů požadovanou bankovním sektorem.7 V článku se snaží zjistit, 
jak mohou banky upravit znění svých smluv ex-ante tak, aby minimalizovaly negativní dopady 
v případě úpadku dlužníka, který by se v dané zemi řídil buď legislativou nakloněnou ve 
prospěch věřitelů, nebo ve prospěch dlužníků. Jejich příspěvek analyzoval databázi celkem 
2 280 malých a středních podniků, které nesplatily své bance dluhy ve Francii, Německu a 
Velké Británii. Zjistil, že požadavky bank na zástavy a záruky se výrazně mění, což je odrazem 
odlišné úpravy insolvenčního zákona v jednotlivých zemích. Na výzkum (Davydenko a Franks 
publikovali první výsledky studie již v roce 2006) poukázal i Richter (2008) a porovnal ho 
s teorií nulového součtu, na kterou upozornil Schwartz (1981). Davydenko a Franks (2008) 
navíc dodávají, že i když navýšení míry zajištění snižuje riziko ztráty, neeliminují tak konečný 
efekt vyplývající z dané legislativy úplně.  

Pokud se detailněji podíváme na popis jednotlivých legislativ, které uvádí Davydenko a Franks 
(2008), zjistíme, že i významně chránící zákon nakonec nemusí ochraňovat hodnoty efektivně. 
Pokud je zákon nakloněn spíše ve prospěch dlužníka, může to snižovat jeho snahu efektivně 
reorganizovat firmu ((Povel, 1999) tuto úvahu teoreticky více rozpracoval). Před uvedením 
výsledků jejich empirického zkoumání, je třeba shrnout charakteristiku jednotlivých legislativ, 
kde byla studie provedena.  

Insolvenční právo Francie značně chrání dlužníka. Soud stanoví správce, který vede společnost 
dále s prvořadým cílem zachovat trvání podniku na trhu, pak zaměstnanost a až nakonec 
uspokojit pohledávky věřitelů. Soud má funkci dohlížecího i řídícího orgánu, rozhoduje, zda 
bude společnost likvidována nebo reorganizována a při prodeji společnosti jako celku může být 
upřednostněn kupující s nižší cenou, pokud existuje předpoklad, že bude zachováno více 
pracovních míst. Toto řešení neupřednostňuje ani věřitele ani dlužníka. Naopak potlačuje zájmy 
obou. Empiricky to potvrzuje nižní míra návratnosti pro zajištěného věřitele.8 Navíc věřitelé 
nemají právo vetovat rozhodnutí správce. Není vyžadováno ani schválení prodeje zástavy nebo 
reorganizačního plánu zajištěnými věřiteli. Při prodeji zástavy jsou nejprve hrazeny závazky 
vůči státu a zaměstnancům (až na specifické výjimky). Při porovnání legislativy Francie a 
Spojených státu amerických9 (obě úpravy jsou považovány za „debtor friendly“ tj. nakloněné ve 
prospěch dlužníka), je hlavním rozdílem postavení soudu v insolvenčním řízení (dle Kapitoly 11 

                                                 
7 Omezení studie: Protože studie byla zaměřena pouze na chování bank, které se v rámci insolvenčního řízení téměř 
vždy řadí do skupiny zajištěných věřitelů, jsou závěry studie platné pouze pro míru návratnosti této skupiny tj. 
skupiny zajištěných věřitelů. Studie nezkoumala celkovou míru návratnosti.  
8 To, že aktiva nemusí být prodána za nejvyšší dostupnou nabídku, snižuje průměrnou hodnotu vzorku a uplatněni 
preferenčního práva ukrojí z peněz pro zajištěné věřitele další část. 
9 V roce došlo k zásadním změnám v Jednotném obchodním zákoníku „Uniform Commercial Code“, ale přesto 
nedošlo k zásadní změně orientace zákona, který je pořád považován za „debtor-friendly“. 
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se jedná pouze o rozhodčího). Protože i v českém trestním právu lze najít podobou klauzuli, 
nelze u Francie neuvést tzv. „alert” proceduru, která ukládá manažerům trestní postih, při 
selhání „ihned“ nahlásit problémy s likviditou francouzské bance.  

V Německu tak jako ve Francii zákon vyžaduje společné řízení a dohled soudu na celý proces. 
Stejně jako dle nového českého zákona, soud v Německu volí správce, který dohlíží na 
insolvenční proces, ale také, na rozdíl od českého, připravuje reorganizační plán. Legislativa 
obsahuje i možnost moratoria na tři měsíce. Reorganizace může proběhnout, pouze pokud ji 
schválí většina zajištěných věřitelů.  

Ve Velké Británii jsou práva zajištěných věřitelů nejvýznamnější. V podstatě řídí společnost 
v úpadku. Neexistuje tady právo na přednostní hrazení pohledávek a není ani možnost 
moratoria. Práva nezajištěných věřitelů jsou omezená a ti se navíc ani neúčastní při prodeji 
aktiv. Lze tedy říci, že pravidlo „absolute priority“ je tady striktně dodrženo a míra návratnosti 
je u juniorních pohledávek zanedbatelná. Pozice bank (půjčovatelů) je ještě silnější než 
v Německu. To, že banky mají v průběhu úpadku tak silnou pozici, jim zvyšuje vyjednávací 
pozici i ex-ante (tedy ještě před úpadkem). Jako odezvu na velké ztráty začátkem 90. let, banky 
ve Velké Británii vytvořily specializované „jednotky na podporu obchodu“, aby  zlepšily 
koordinaci a zároveň se vyhnuly nadměrné nabídce použitých aktiv od zbankrotovaných firem 
na trhu. Jednotky disponují značnými informacemi o společnostech, kterým takto před úpadkem 
pomáhají, poskytují doporučení a svým klientům radí. 

Protože banky ve Francii mají limitované možnosti řídit insolvenční proces (výsledkem toho je 
nízká míra návratnosti), měly by mít silnější pohnutku k provedení restrukturalizace mimo řízení 
a tak se úpadku vyhnout. Na druhou stranu slabší postavení bank v insolvenčním procesu jim 
může způsobovat problém při vyjednávání s dlužníkem (vlastníkem společnosti) ještě před 
zahájením procesu. Z analýzy vyplývá, že banky z těchto důvodů požadují vyšší zástavy (nebo 
dokonce specifický druh zástavy, ze které nejsou uspokojovaní preferenční věřitelé, aby se 
vyhnuly zředění svých nároků) na jednotku dluhu k zajištění stejného stupně jistoty. Navzdory 
těmto endogenním úpravám, míry návratnosti u bank ve Francii zůstávají významně pod mírami 
v Německu a Velké Británií.  

Při rozboru souhrnně vyjádřené míry návratnosti pro banky je vidět, jak jsou silně ovlivněné 
formální insolvencí. Naopak při pohledu na míru návratnosti z mimosoudního řízení jsou 
výsledky stejné ve všech třech zemích. Rozdíly v rozhodování o načasování úpadku mezi 
zeměmi (volnost v načasování úpadku, díky které mohou o úpadek požádat společnosti v tísni 
dříve nebo později) mohou ovlivnit výsledek úpadku. Výsledky silně naznačují, že na 
insolvenčním zákoně záleží, ale také zdůrazňují  význam začleňování dalších institucionálních 
faktorů ve studiích porovnávajících více zemí. Lze pozorovat významné rozdíly mezi 
jednotlivými zeměmi v tom, jak banky řídí tíseň. Například, jak bylo poznamenáno výše ve 
Spojeném království, v důsledku katastrofálních ztrát na začátku 90. let banky centralizovaly 
postup reorganizování ohrožených firem. Vzhledem k tomu, že několik velkých bank řídí 
většinu úvěrování malých a středních podniků, taková centralizace jim může dovolit omezit 
nabídku aktiv zkrachovalých firem v době, kdy jsou trhy majetku slabé. Dalším prostředkem 
bank jsou záruky, kterými je úvěr zajištěn. Vypočtený průměr (medián) zajištěných částí úvěrů, 
ze vzorku, který Davydenko a Franks vyšetřovali, byl ve Spojeném království 85 % (62 %), 
v Německu jenom 60% (41 %), ale ve Francii se ve zkoumaném vzorku vyšplhal až na 142 % 
(104 %).  

Konečnou míru návratnosti (poukazováno pouze na míru návratnosti pro zajištěné věřitelé), ale 
ovlivňují i jiné faktory. Prodej majetku zkrachovalých firem ve Francii, je uspořádán veřejnou 
sférou přes insolvenční soud, zatímco ve Spojeném království jsou realizované přes soukromý 
sektor, pod vedením hlavního bankovního věřitele. V Německu jsou aktiva (výjimkou jsou 
movité zástavy v držení zajištěného věřitele) také zpeněžené přes insolvenčního správce. 
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Vzhledem k tomu, že při řešení tísně pomocí rozprodeje aktiv po kusech; tzv. „Piecemeal 
liquidation“, byl ukazatel nízký jak u Německa, tak u Francie, lze říci, že efektivitu trhu může 
zvýšit zapojení organizací soukromého trhu, jako je tomu ve Velké Británii.  

Na jeho průzkum reagovali detailnější studií Blazy aj. (2010). Zjistili, že pokud budeme 
hodnotit všechny třídy věřitelů individuálně, hodnocení bude obráceně. Autoři na vzorku 900 
firem z let 1993-2005 zkoumali míry návratnosti při rozdělení věřitelů na seniorní, juniorní a 
ostatní. Při zopakování výše popsaného testu od Davydenka a Frankse (2008) dospěly ke 
stejnému výsledku. V pokračování analýzu ošetřili o kvalitu aktiv na začátku řízení a o strukturu 
věřitelů (tedy zjišťovali data pro každou skupinu věřitelů individuálně). Po očištění dat, byly 
zjištěné míry návratnosti podobné u Francie a Velké Británie (data byla upravena, protože ve 
Francii je vyšší podíl seniorních věřitelů), ale mnohem vyšší pro seniorní a juniorní skupinu 
věřitelů v Německu.10 Svoji studii uzavírají tvrzením, že insolvenční právo je v Německou 
efektivnější. 

4.2 Ex-post vlivy právních úprav na míru návratnosti 

Zajímavou studii připravili Blazy a Nigam (2011). Na rozdíl od předchozích příspěvků ve své 
analýze použili tzv. právní koeficienty, které jsou běžně používány při seřazování právních 
systémů v jednotlivých zemích. Cílem jejich studie bylo identifikovat prvky právních řádů, které 
mají přímý vliv na míru návratnosti. Porovnávali právní řády Velké Británie (konkrétně 4 právní 
úpravy insolvence: správu „administration“, nucenou správu „receivership“, nucenou likvidaci 
„compulsory liquidation“ a dobrovolnou likvidaci „voluntary liquidation”) a Francie (soudní 
narovnání „redressement judiciaire“ a soudní likvidace „liquidation judiciaire“) pomocí vzorku 
833 firem za období 1193-2005 pro Francii a za období 1998-2005 pro Velkou Británii.11 
Jednalo se především o středně velké a menší společnosti, obecně souhrnně označované pod 
názvem SME. V studii odděleně sledovali míry návratnosti pro jednotlivé skupiny věřitelů 
(zaměstnanci, stát, zajištění věřitelé jedním aktivem, zajištění věřitelé skupinou aktiv a 
nezajištění věřitelé) a výši nákladů na insolvenci. Protože míra návratnosti závisí na stavu, ve 
kterém se společnost při vstupu do insolvence12 nachází (což se odvíjí především od hodnoty 
aktiv), autoři do své analýzy přidali proměnnou, kterou nazvali „míra pokrytí“. Je vypočtena 
jako podíl hodnoty aktiv při vstupu do insolvence k celkové dlužné částce. Ještě než vyhodnotili 
analýzu, bylo na první pohled zřejmé, že míra pokrytí je výrazně vyšší v údajích z Francie u 
obou právních řádů13. 

Abych mohla přiblížit, jak provedli porovnání, je potřeba nejprve vysvětlit pojem právní 
koeficienty. Právní koeficienty lze najít například v každoročně připravovaném výstupu Doing 
Business report od Světové banky. Ovšem často bývá jejich důvěryhodnost zpochybňovaná. 
Jedná se jak o způsob tvoření těchto koeficientů (často jsou použitá významná zobecnění), tak o 
způsob použití těchto slovních interpretací zákona převedených na čísla. Jsou to určité vlastnosti 
práva kvalitativně vyjádřené, nejedná se tedy o kvantitativní prvek. Další výpočty s použitím 
indexu (kvalitativních vlastností) jsou tedy diskutabilní. Přesto autoři přistoupili k vytvoření 
deseti (v revidované studii se jich uvádí pouze sedm (Blazy aj. 2012)) specifických koeficientů, 
pomocí kterých se snažili zodpovědět na otázku: „Jaké jsou znaky insolvenčního procesu, které 
přináší vyšší návratnost?“. Ve studii se jim povedlo určit tyto znaky: dostupnost procesu, 
ochrana aktiv dlužníka, ochrana a koordinace nároků věřitelů, orientace na reorganizaci a 
                                                 
10 Studie sleduje výsledky odděleně pro každý možný typ procedury (soudního procesu) v dané zemi. Celkem 
odděleně sledovali výsledky pro 6 různých právních úprav (3 ve Velké Británii, 2 ve Francii a jednu v Německu). 
11 Průměrné míry návratnosti zjištěné pro jednotlivé právní procesy byly následující: správa „administration“ 
(21 %), nucená správa „receivership“(30 %), nucená likvidace „compulsory liquidation“ (9 %) a dobrovolná 
likvidace „voluntary liquidation” (13 %), soudní narovnání „redressement judiciaire“ (46 %) a soudní likvidace 
„liquidation judiciaire“ (20 %). 
12 Slovem insolvence se tady myslí insolvenční řízení. 
13 Toto vyplývá z povahy práva, které je označováno jako „debtor-friendly“.  
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náklady řízení (myšleno i jako výdaje za služby poskytované odborníky za účelem dosažení 
vyšší návratnosti nebo také náklady na verifikaci údajů a audit)14. Na druhou stranu je tady 
záporná závislost mezi koeficientem vedeného pod názvem zveřejnění informací „production of 
public information“ a mírou návratnosti. Zveřejňování informací ex-post15, tedy již po zahájení 
insolvenčního řízení bylo identifikováno jako faktor snižující míru návratnosti. Toto působení 
lze vysvětlit zdiskreditováním insolventní společnosti a odrazením klíčových partnerů zadlužené 
firmy od další spolupráce. 

4.3  Hledání období zahájení úpadku pomocí ekonomických a finančních ukazatelů 

Zahájení úpadku je taky zkoumáno pomocí hraničních teorií. Tyto navazují na modely finanční 
tísně, ale jejich úkolem je co nejpřesněji stanovit čas úpadku.16 O existenci bonitní hranice, která 
odděluje společnosti v úpadku17 od společnosti vyhýbající se úpadku, aktuálně pojednává 
Davydenko (2010). Jeho článek se snaží zodpovědět na několik otázek, ale především objasnit, 
co je „spouštěčem úpadku“. Formálně je úpadek popisován jako moment, který nastane, když 
tržní hodnota aktiv poprvé spadne pod určitou hranici, tzv. hranici úpadku (lze ji stanovit např. 
na úrovní hodnoty dluhu), ale nestačí pro zachycení reality. Na druhou stranu úpadek je 
rozhodnutí, které mohou firmy v případě potíží udělat dříve nebo později. Tedy hranici lze 
optimálně stanovit s cílem maximalizovat hodnotu kapitálu (Leland, 1994). Davydenko se 
v článku zabývá vlastnostmi hodnotově založené hranice úpadku. Problém u těchto modelů je, 
že tržní hodnota firem se rychle mění. Nejproblematičtější je prudký pokles způsoben reakcí 
trhu při náznacích úpadku. Firma, která nakonec vstoupí do tohoto úpadku, tj. zahájí insolvenční 
řízení, má rázem mnohem nižší hodnotu než pár období před vstupem do úpadku. 

Průměrná výše hranice solventnosti vypočtená z jeho vzorku je 66 % (medián je 61,6 %) 
z nominální hodnoty dluhu a kalibrovanou hranicí je 65 % dluhu.18 Předpovědi úpadku založené 
na hraniční metodě špatně určují větší část úpadkových firem, a to proto, že empiricky 
vysledované úrovně hranice jsou široce rozptýlené. Doposud nebyly identifikovány všechny 
                                                 
14 V aktuálnější verzi studie (Blazy aj. 2012) jsou v závěru dva znaky, které by měli přinášet vyšší míru návratnosti, 
vypuštěné. Konkrétně se jedná o orientaci na reorganizaci a náklady řízení. Navíc jsou v aktualizované verzi studie 
již možnosti přímého uplatnění výsledků ze zkoumání v praxi potlačené. Především z důvodu komplexnosti 
právních úprav a potřeby zohledňovat jich zároveň se způsoby financování zdravých společností a uspořádání 
finančního systému 
15 Informace jsou, kromě jiných důvodů, o probíhajících řízeních zveřejňované i proto, aby se předcházelo chybám 
prvního a druhého stupně. Tyto chyby jsou v anglických příspěvcích běžně označované jako chyby typu jedna a dva 
„type I errors“ a „type II errors“. Chyba typu I nastane, pokud se budou likvidovat aktiva společnosti, které by při 
reorganizaci měli vyšší hodnotu. Chyba typu II nastane, pokud proběhne reorganizace u společnosti, u které by byla 
vhodnější likvidace. 
16 Související výzkum, který na problematiku nahlíží z druhé strany, vysvětluje, jak může insolvenční právo 
ovlivňovat kapitálovou strukturu. Toto nejprve teoreticky namodelovali a poté empiricky zkoumali například 
Acharya, Sundaram, a Kose (2008), ale taky mnoho dalších autorů. Na základě porovnání situace ve Spojených 
státech, které jsou „equity-friendly" a ve Velké Británii relativně spíše „debt-friendly" zjistili, že právo má vliv na 
zvolenou finanční páku firmy. (Pozn. Autoři používají jiné pojmy, než ty, které byly uvedeny k předchozím 
příspěvkům. Ke Spojeným státům přiřazují insolvenční právo, které označují tzv. „an equity-friendly bankruptcy 
code, equity-holders-friendly system" nebo ve zkratce „EFS“ což by se dalo doslovně přeložit, jako právo 
upřednostňující kapitál, respektive vlastníky kapitálu (předtím označované jako „debtor-friendly“; tedy 
upřednostňující dlužníka). K Velké Británii přiřazují tzv. „debt-friendly code“ nebo „debt-friendly system“ pod 
zkratkou „DFS“. Po doslovném přeložení by se jednalo zákon upřednostňující dluh, tedy v článku spíše uváděné 
pod pojmem „creditor-friendly, tedy upřednostňující věřitele.) Model predikoval, že klíčovým faktorem 
ovlivňujícím zvolenou kapitálovou strukturu je očekávaná likvidační hodnota firmy. Společnosti s nižší likvidační 
hodnotou budou využívat větší páky, dle práva které upřednostňuje „equity-holders“ než dle práva, které 
upřednostňuje „debt holders“. Zjistili, že velikost páky (zadlužení) závisí na očekávané likvidační hodnotě. Na 
druhou stranu přiznávají, že kapitálovou strukturu ovlivňuje i mnoho dalších faktorů. 
17 Tady je slovo úpadek myšleno jako vstup společnosti do insolvenčního řízení. 
18 K změření tržní hodnoty aktiv, použil vzorek rizikových firem (s hodnocením BB+ a nižším), u kterých byla 
sledovaná tržní hodnota půjček, bankovních úvěrů a kapitálu společností Merrill Lynch. 
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faktory, které tuto hranici ovlivňují.19 Také proto, že existuje mnoho hluboko insolventních 
společností, které jsou schopny se úpadku vyhnout nebo ho léta odkládat. Empiricky sledované 
hodnoty aktiv při úpadku pro typickou firmu jsou jednoznačně pod populární hranicí „čisté 
nulové hodnoty". Davydenko (2010) tvrdí, že jedním z faktorů, které chybí u tradičních modelů 
na základě hodnoty, je bilanční likvidita.20 Zdůrazňuje, že sledování likvidity by mělo být na 
stejné úrovni, ne jenom následujícím krokem. Navíc důležitost parametru likvidity se liší v 
závislosti na dostupnosti externího financování. Z toho vyplývá, že je potřeba také sledovat 
faktory, které ovlivňují náklady na získání externích finančních zdrojů (jak na úrovni 
společnosti, tak na úrovni celé ekonomiky). Ale ani zvážení obou parametrů, nestačí 
k vysvětlení značného kolísaní u pozorovaného načasovaní úpadku. Závěrem přiznává, že 
úpadek nemůže byt bezchybně předpověděn na základě informací přístupných investorům.  

5 Krátce k souvislostem s Českou republikou 

Vzhledem k rychle se měnícím podmínkám v rámci České republiky je těžké porovnávat 
aktuální výsledky s jinými zeměmi. Zároveň časová řada, po kterou nedocházelo k žádným 
výrazným změnám, je krátká. Přesto je zřetelný nárůst podání insolvenčních návrhů v roce 2011 
oproti roku 2010 a podobný trend se očekává i v tomto roce. Tento nárůst byl a je očekáváno, že 
bude zapříčiněn důvody jinými21 než těmi, které jsou analyzovány v tomto článku. Přesto 
například studie v bodě 3. 2. uvádí vhodný návod, jak „jinak" lze porovnávat právní řády. Navíc 
potvrzuje již dávno známy předpoklad o těžkostech při snaze pokračovat v obchodování po 
zveřejnění určitých informací v insolvenčním rejstříku. 

6 Závěr 

Insolvenční proces je důležité studovat i z ekonomického pohledu, individuálních pohnutek 
manažerů, zájmů vlastníků a preferencí věřitelů. Rozhodnutí, zda podat návrh na insolvenční 
řízení ovlivňují jak faktory finanční (stav likvidity nebo finanční systém), tak faktory tržní (tržní 
hodnota čistých aktiv), zájmy jednotlivých skupin (agentů), tak legislativa. Společnosti navíc 
nereagují na problematiku jenom ex-post, ale ex-ante ovlivňují svoje postavení v možném 
budoucím řízení.  

Lepší pochopení všech okolností, které ovlivňují spouštěče úpadku, může investorům pomoci 
při jeho přesnějším odhadování. Navíc při vhodné stimulaci managementu a vlastníků pomocí 
nových informací resp. právních řádů, se může podařit zachránit větší množství ekonomických 
hodnot. Empirické výzkumy, které byly provedeny porovnáním různých úprav v čase nebo mezi 
zeměmi, významně pomáhají při odhalovaní těchto parametrů. Jak je vidět ve výstupech 
výzkumů zobecnění není vždy tým správným krokem při analyzování efektivnosti jednotlivých 
právních řádů a jednotlivé složky je potřeba analyzovat v detailu (viz porovnání výsledků studie 
od Davydenka a Franksa (2008) a studie od autorů Blazy aj. (2010)).   
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The Review of Studies on Impact of Law on the Entrance 
to Insolvency Regime  

Summary 

This paper gives an overview of current economic models and research dealing with insolvency 
law. The first part categorizes papers and research which is discussed further.  In the next 
section one mathematical model is included. Third section consists of empirical research. Other 
two parts in third section describe empirical research about ex-ante and ex-post results under 
different jurisdictions Last section of the third part describes current research on question when 
exactly companies should go default. In summary, the paper provides an overview of current 
papers dealing with the default triggers and behaviours of participants and their preferences 
determining default proceedings under different jurisdictions.  

Key words: Default; Timing; Default triggers; Legal indexes; Debtor friendly; Creditor 
friendly. 

JEL classification: G33. 

Shrnutí 

Tento příspěvek podává přehled o aktuálních ekonomických modelech a studiích 
pojednávajících o insolvenčním právu. V první části je uveden přehled dále popisovaných studií. 
V další části je popsán jeden teoretický matematicko-ekonomický model chování účastníků 
řízení. Třetí sekce obsahuje popis několika empirických studií. První dvě podkapitoly ve třetí 
sekci jsou věnované ex-ante a ex-post účinkům dle různých právních řádů. Poslední část třetí 
sekce popisuje aktuální průzkum stanovení období, kdy by společnosti měli vstoupit do 
insolvenčního řízení. Příspěvek tedy poskytuje přehled o aktuálních článcích zabývajících se 
otázkou, co spouští insolvenci a tím jak se chovají účastnící řízení v rámci jiných právních řádů.  

Klíčová slova: úpadek; načasování; spouštěče úpadku; právní indexy; upřednostňující dlužníky; 
upřednostňující věřitele. 
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Oceňování v účetnictví 
Jekaterina Šmídová* 

 

1 Úvod 

Prvotním úkolem účetnictví je podávat věrné a spolehlivé informace externím a interním 
uživatelům účetních výkazů, tj. uživatelům souhrnných účetních (finančních) informací. Stále 
platí, že souhrnné informace z účetní závěrky by měly uspokojovat čtyři hlavní směry 
v informačních potřebách: 

 poskytovat informaci o souhrnné finanční situaci ke dni, ke kterému se účetní závěrka 
sestavuje, 

 poskytovat souhrnnou informaci o finanční výkonnosti účetní jednotky za vykazované 
období, a to z hlediska účtového i druhového, 

 poskytovat souhrnnou informaci o schopnosti tvořit peníze v potřebné struktuře a za 
vykazované období a tím vytváření předpokladu „going koncern“ a  

 poskytovat informaci o uchování podnikové podstaty a tím rovněž poskytovat informaci o 
zajištění předpokladu trvání v dohledné budoucnosti.  

Aby účetnictví plnilo tyto podstatné úkoly, musí neustále řešit otázky týkající se oceňování 
aktiv, závazků, vlastního kapitálu při jejích uznání. Ocenění musí zohlednit změny cenových 
hladin, související závazky, náklady a výnosy a brát ohled na druh aktiva nebo závazku. Dalším 
požadavkem je zohlednit změny kupní sily peněžní jednotky, která vyjadřuje hodnotu 
v účetnictví. 

České právní předpisy, které upravuji oblast účetnictví jsou rozdělené do tři oblasti: zákony, tj. 
z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, z. č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a 
družstev a z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky k zákonu o účetnictví  a české účetní 
standardy – vše v platném znění. Výše uvedené zákonné normy pak dále odkazuji na další 
právní předpisy. Tak rozvětvená struktura informačních odkazů může zmást nezkušeného 
uživatelé účetních výkazů při snáze o jejich interpretaci. 

Cílem článku je poskytnout přehled ustanovení, týkajících se oceňovacích metod napříč 
účetními normami. Vzhledem k omezenému rozsahu článku, se budu věnovat pouze vybraným  
druhům majetků a závazků. 

Při řešení otázky oceňování je potřeba brát ohled na okamžik, ke kterému se ocenění provádí. 
Rozlišujeme ocenění k okamžiku prvního uznání aktiv a závazků a následně k jakémukoli 
okamžiku, kdy je potřeba poskytnout souhrnné informace v podobě účetní závěrky a to jak 
řádné, mimořádné nebo mezitímní v souladu s § 19 odst. 3 a § 19 odst. 9. 

2 Okamžiku uskutečnění účetního případu 

Při zkoumání otázky oceňování v účetnictví musíme nejdříve pochopit problematiku tzv. 
okamžiku uskutečnění účetního případu. Přesný výčet je uveden v ČÚS č. 001 Účty a zásady 
účtování na účtech, který v bodě 2.4.3. uvádí okamžik:  

 

                                                 
* Jekaterina Šmídová, katedra finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola 
ekonomická v Praze, Email: <xboye01@vse.cz> 
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 splnění dodávky 

 platby závazku nebo inkasa pohledávky 

 postoupení nebo vkladu pohledávky 

 poskytnutí nebo přijetí zálohy 

 převzetí dluhu 

 zjištění manka, škody, schodku, přebytku 

 pohybu majetku uvnitř skupiny 

Dále se standard odkazuje na skutečností uvedené v zákoně o účetnictví, vyhlášce a ostatních 
účetních standardů a zvláštních právních předpisů.  

Za okamžik účetního případu se považuje okamžik, kdy účetní jednotka má k dispozici 
potřebnou dokumentaci. 

Pokud se jedná o závazek v cizí měně, za okamžik uskutečnění účetního případu se může 
považovat den vystavení faktury. Na straně odběratelé se může jednat o den přijetí faktury. 

Jak jednoduše a srozumitelně by nezněl výše uvedený výklad, v praxi si nad problematikou 
okamžiku uskutečnění účetního případu občas musíme zamyslet. Například při prodeji 
nemovitosti se nabízí více možnosti: okamžik podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě, 
podpis samotné smlouvy, datum úhrady kupní ceny, datum podání návrhu na vklad do katastru 
nemovitostí. Datem uskutečnění účetního případu je den, kdy došlo k zápisu převodu 
vlastnického práva v katastru nemovitosti. 

Často používaný nástroj v účetnictví je – vzájemný zápočet závazků a pohledávek. V úvahu 
přichází dvě možnosti: den podpisu zápočtu, den, ke kterému se pohledávky a závazky 
započítají. Okamžikem uskutečnění je datum, kdy se pohledávky a závazky setkají – okamžik 
zápočtu. Pokud se jedná o závazky v cizí měně, pro přepočet na koruny se použije kurz 
k okamžiku započtení. 

Problém nastává i při vyúčtování pracovní cesty v cizí měně. Matoucí je ustanovení zákoníku 
práce, kdy se pro doplatek při vyúčtování služební cesty použije kurz  ke dni poskytnutí zálohy. 
V účetnictví tomu tak není. Účetní případ nastane v okamžiku, kdy se zaměstnanec vrátí ze 
služební cesty. Pro přepočet cizí měny se použije kurz ke dni ukončení cesty. 

Vidíme, že české předpisy vymezují prvotní uznání aktiva nebo závazku na určité okamžiky a 
podmínky v praktickém procesu vedení účetnictví. České předpisy postrádají vymezení 
okamžiku uznání aktiva nebo závazku v obecnější rovině na úrovni věcné podstaty uznání. 

V tomto směru by měly být pro české účetnictví přístupy obsažené v IFRS (dříve IAS – 
v koncepčním rámci a pak u jednotlivých standardů). 

3 Oceňování v českých účetních předpisech obecně 

Zákon o účetnictví se věnuje otázkám oceňování v části čtvrté, kde v §24 stanoví okamžik 
ocenění: 

a) k okamžiku uskutečnění účetního případu (viz. výše) 

b) ke konci rozvahového dne nebo k okamžiku sestavení účetní závěrky 

Důležitý je §25, který nejenom stanoví základní principy oceňování jednotlivých druhů majetku, 
ale uvádí i základní pojmy, které jsou nutné pro správné ocenění majetku: 

 pořizovací cena – cena pořízení a vedlejší pořizovací náklady 
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 reprodukční pořizovací cena – za kterou by byl majetek pořízen v okamžiku účtování 

 vlastní náklady – u hmotného majetku (kromě zásob a nehmotného majetku) pořízeného ve 
vlastní režii do ocenění vstupuji přímé a nepřímé  náklady, spojené s výrobou majetku.  

Definice vlastních nákladů při pořízení zásob ve vlastní režii zní následovně: „ vlastními 
náklady u zásob vytvořených vlastní činností přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou 
činnosti, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo jiné činnosti“. 
Definicí uvádím zvlášť z toho důvodu, že se v ni objevuje slovíčko „popřípadě“, které je 
zavádějící. Nepřímé náklady vynaložené na pořízení zásob by měli patřit do jejích ocenění. 

Jaké způsoby oceňování uvádí zákon o účetnictví? Můžeme uvést následující výčet: 

 pořizovací cena 

 reprodukční pořizovací cena 

 vlastní náklady 

 jmenovitá hodnota 

 reálná hodnota (tržní hodnota, kvalifikovaný odhad, dle zvláštních právních předpisů) 

V následujících částech článku se budu věnovat použití výše uvedených způsobů ocenění u 
jednotlivých druhů aktiv.  

4 Oceňování jednotlivých druhů majetku a závazků 

4.1 Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobému majetku se věnuje ČÚS č.013.  

Dlouhodobý majetek se děli na hmotný a nehmotný. Podmínkou zařazení majetku do 
dlouhodobého je doba použitelností delší než jeden rok. Účetní předpisy, na rozdíl od daňových, 
nestanoví limity ocenění pro zařazení majetku do dlouhodobého. Výjimku tvoří goodwill. 

Otázka ocenění nastává ihned v okamžiku pořízení. Musíme rozlišit pojmy jako pořizovací 
cena, vedlejší náklady a cena pořízení: 

 cena pořízení je cena samotného majetku 

 vedlejší náklady – doplňkové náklady, které vznikají při pořízení majetku 

 pořizovací cena – součet ceny pořízení a vedlejších pořizovacích nákladů 

Proč musíme rozlišovat výše uvedené pojmy? Musíme se rozhodnout, které náklady patří do 
ocenění majetku a které ovlivní hospodářský výsledek běžného období.  

Způsoby oceňování jednotlivých druhů majetků jsou popsány v §25 zákona o účetnictví. 
Dlouhodobého majetku se týkají písmena: 

h) nehmotný majetek kromě pohledávek s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného 
vlastní činností pořizovacími cenami 

i) nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností vlastními náklady 

k) kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní 
stavby, pokud není známa jejích pořizovací cena, ve výši 1 Kč 

l) majetek v případech bezúplatného nabytí s výjimkou majetku uvedeného pod 
písmenem e), aneb majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní 
činností nelze zjistit, a ostatní majetek, který není uveden pod písmeny a) až k) 
reprodukční pořizovací cenou. 
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V otázce oceňování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k okamžiku pořízení se 
české účetní předpisy a IFRS v zásadě neliší. Mezinárodní standardy používající stejné 
oceňovací metody. 

Další ustanovení, týkající se oceňování dlouhodobého majetku, najdeme ve vyhlášce 500/2002 
Sb. Nejrozsáhlejší je § 47, kde v odstavci 1) nalezneme přesný výčet vedlejší pořizovacích 
nákladů. Za důležitý považuji odstavec 2) výše uvedeného paragraf, který vysloveně zakazuje 
zařazení některých nákladů do pořizovací ceny majetku. Vzhledem k tomu, že ve většině 
případu se postupuje podle „to, co v zákoně není zakázáno, je povoleno“, považuji odstavec 2) 
za velice přínosný, protože omezuje variabilitu při rozhodování o vedlejších pořizovacích 
nákladech.  

V otázce vedlejších pořizovacích nákladů se IFRS a české účetní předpisy liší v následujících 
bodech. V  případě zahrnování úroků z úvěru na pořízení majetku. IFRS neumožňuje volbu 
zahrnování úroků do pořizovací ceny nebo jejích ponechání v nákladech běžného období. Další 
rozdíl se týká požadavku mezinárodních standardů na zahrnování nákladů na demontáž a 
uvedení místa do původního stavu do pořizovací ceny. Další odlišností českých předpisů a 
mezinárodních standardů nalezneme v otázce dotací a obecně v propracovaností a kladení 
důrazů na jednotlivé aspekty. 

Po té, co rozhodneme, jaký způsob oceňování použijeme a jaké náklady vstoupí do ocenění 
majetku, musíme zjistit, v jakém okamžiku končí pořízení a majetek se stává dlouhodobým 
hmotným a nehmotným majetkem. Návod pro nehmotný majetek najdeme v § 6 odst. 8 
vyhlášky, pro hmotný v § 7 odst. 11. Obecně se dá říct, že se jedna o okamžik, kdy je majetek 
způsobilý k užívání. 

Pokud na pořízení dlouhodobého majetku byla poskytnuta dotace, sníží se pořizovací cena o 
částku dotace. 

Výrazné rozdíly mezi českými účetními předpisy a IFRS nastávají v okamžiku ocenění 
k rozvahovému dni. Česká praxe umožňuje oceňování pouze na bázi historických cen. 
Mezinárodní standardy nabízí alternativní řešení, které spočívá v metodě fair value. Vzhledem 
k tomu, že fair value umožňuje přecenění na vyšší hodnotu, dostala by se v českých předpisech 
do rozporu se zásadou opatrnosti. Oproti tomu oceňování v historických cenách v případě 
některých aktiv trvalé podhodnocuje jejích vykazovanou hodnotu. 

4.2  Dlouhodobý finanční majetek 

Dlouhodobý finanční majetek je obecně definován v § 8 vyhlášky. Pro podrobnější definici se 
musíme obrátit na zákon o účetnictví a obchodní zákoník, např. podíly v ovládaných a řízených 
osobách jsou popsány v § 66a obchodního zákoníku. Pro zařazení majetku do dlouhodobého 
finančního majetku je rozhodující záměr účetní jednotky držet tento majetek déle než 1 rok. 

Oceňování dlouhodobého finančního majetku při pořízení je popsáno v § 25 odst. 1 zákona o 
účetnictví: 

f) podíly, cenné papíry a deriváty se ocení pořizovací cenou 

l) majetek v případech bezúplatného nabytí s výjimkou majetku uvedeného pod 
písmenem e), aneb majetek v případech, kdy vlastní náklady na jeho vytvoření vlastní 
činností nelze zjistit, a ostatní majetek, který není uveden pod písmeny a) až k) 
reprodukční pořizovací cenou. 

Pro oba způsoby ocenění platí stejná pravidla, jak u dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku. Při ocenění pořizovací cenou nesmíme zapomenout na § 014 bod 3.2, který říká, že do 
pořizovací ceny vstupuje emisní ážio. Definicí emisního ážia nalezneme v § 163a odst. 3 
obchodního zákoníku. V případě nabytí cenných papírů protihodnotou za nepeněžitý vklad, je 
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podle odst. 3.2. základem jejích ocenění u vkladatele účetní zůstatková cena nepeněžitého 
vkladu. Pokud zákon o dani z přidané hodnoty považuje tento vklad za zdanitelné plnění, může 
se zůstatková cena zvýšit o DPH.  

Může nastat situace, kdy cena vkladu nabude záporných hodnot. V tomto případě na účtech 
cenných papírů a podílu bude nulové ocenění, rozdíl se zaúčtuje do výnosů a cenné papíry 
budou evidovány v podrozvahové evidenci. 

Dle odstavce 2.3 ČÚS 014 se majetek stává dlouhodobým finančním majetkem okamžikem 
uskutečnění účetního případu. 

S ohledem na povahu dlouhodobého finančního majetku nesmíme při jejích vyskladnění 
zapomenout na ustanovení § 25 odst. 4, který umožňuje použit buď metodu váženého 
aritmetického průměru, nebo metodu FIFO. Ustanovení se nevztahuje na emisní povolenky a 
produkční limity, o kterých se při vyskladnění účtuje v individuálním ocenění. 

Oceňování ke konci rozvahového dne (nebo k jinému okamžiku sestavení účetní závěrky) je 
složitější, proto považuji za vhodné udělat rozbor podle jednotlivých druhů finančního majetku. 

V případě podílů v ovládaných a řízených osobách  se použije ocenění metodou ekvivalence 
(přichází v úvahu možnost volby mezi ekvivalenci a pořizovací cenou). Vzniklý rozdíl se 
zaúčtuje na účet účtové třídy 41, nejčastěji se použije účet 414 – Oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků. 

Výběr metody ocenění realizovatelných cenných papírů se řídí ekonomickou podstatou. 
V případě, že se jedna o cenné papíry, použijeme ustanovení § 51 odst. 2 vyhlášky 500/2002 
Sb.: 

„ Změny reálných hodnot ostatních cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou 
(realizovatelné cenné papíry) se účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 41. 
Je-li prokázáno, že došlo ke snížení hodnoty (znehodnocení) těchto cenných papírů, které je 
pravděpodobně trvalé, zaúčtuje se znehodnocení bez zbytečného odkladu na příslušné účty 
finančních nákladů. Výše tohoto znehodnocení odpovídá kladnému rozdílu mezi oceněním 
realizovatelného cenného papíru při jeho nabytí a stávající reálnou hodnotou se zohledněním 
předchozích ztrát ze znehodnocení. Pokud následně po zaúčtování znehodnocení na účty 
finančních nákladů dojde k prokazatelnému zvýšení reálné hodnoty realizovatelných dluhových 
cenných papírů, je zvýšení reálné hodnoty zaúčtováno nejvýše ve výši zaúčtovaného 
znehodnocení podle předchozí věty na účty finančních výnosů.“ 

V případě, že se jedná o podíly (do 20%), budou ocenění pořizovací cenou. 

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti jsou k rozvahovému dni oceněný pořizovací cenou. 

Na příkladu dlouhodobého finančního majetku je zřejmá nepřehlednost českého práva. 
Ustanovení, která se týkají jednoho druhu majetku nalezneme v zákoně o účetnictví, ve 
vyhláškách 500 a 501, v ČÚS, obchodním zákoníku atd. 

Finanční majetek v mezinárodních účetních standardech je upraven v IAS 39 – Finanční 
nástroje: účtování a oceňování a dal v IAS 32 – Finanční nástroje: zveřejňování a vykazování. 
Podílům v dceřiných, přidružených a společných podnicích jsou věnovány standardy IAS 27, 
IAS 28 a IAS 31. Vzhledem k omezenému rozsahu článku není možno podrobně vymezit 
oceňování jednotlivých skupin finančních nástrojů. Obecně se dá říct, že IAS 39 nařizuje 
ocenění při prvotním rozpoznání ve fair value. Povinnost se nevztahuje na investice držené do 
splatnosti a nederivované závazky. Fair value by měla odpovídat ceně transakce – tržní ceně, ale 
zároveň musí splňovat podmínky definice fair value.  Finanční nástroje se podle jejích 
charakteru a záměru účetní jednotky dál třídí do skupin (v potaz se bere i ustanovení IAS 1, 
podle kterého rozdělíme finanční nástroje na dlouhodobé a krátkodobé). S ohledem na zařazení 



652 

do příslušné skupiny se řeší otázka ocenění v průběhu držení kde připadá v úvahu ocenění fair 
value nebo amortizovanými náklady. Příslušné ocenění se použije s ohledem na zařazení aktiva 
do příslušné skupiny a podle stejného kritéria se bude řídit i dopad přecenění.  

4.3  Zásoby 

Oceňování zásob je uvedeno v odstavci 1 § 25 zákona o účetnictví: 

c) zásoby s výjimkou zásob vytvořených vlastní činností se ocení pořizovacími cenami 

d) zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady 

j) příchovky zvířat vlastními náklady 

Dále se na zásoby vztahuji i ustanovení písmen k) a l) výše uvedeného odstavce. 

Na zákon o účetnictví navazuje ČÚS 015, který v bodě 3.5. určuje možnosti ocenění zásob 
reálnou hodnotou při pořízení: 

 zásoby pořízené bezúplatně 

 nelezené zásoby (sem patří přebytky) 

 renovované náhradní díly, nástroje, zbytkové produkty z výroby apod. Reprodukční 
pořizovací cena se použije v případě, kdy nelze zjistit vlastní náklady 

Ve vyhlášce 500/2002 Sb. je oceňování zásob věnován § 49. V odstavci 1 a 2 jsou vymezeny 
položky, které vstupuji a položky, které nevstupuji do pořizovací ceny zásob. Dále se upřesňuje 
použití konkrétní metody vyskladnění v rámci jednoho analytického účtu. V případě 
nevyfakturovaných dodávek se použije ocenění na základě uzavřené smlouvy, popř. jiných 
dokladů. Odstavec 5 stanoví oceňování nedokončení výroby, polotovarů a výrobků. 

Vlastními náklady se rozumí buď skutečná výše nákladů nebo výše nákladů podle způsobu 
kalkulace výroby stanoveného účetní jednotkou. Výrobou se rozumí i jiná činnost, při které 
nevznikají hmotné produkty. Odchylně mohou účetní jednotky oceňovat zásoby vlastní výroby, 
jimiž jsou nedokončená výroba, polotovary a výrobky: 

a) „ve výrobě s krátkodobým nepřetržitým cyklem nedokončenou výrobu pouze 
přímými materiálovými náklady a výrobky nebo polotovary přímými materiálovými 
a mzdovými náklady, 

b) v hromadné a velkosériové výrobě pouze přímými náklady, jimiž jsou náklady na 
přímý materiál, polotovary, přímé mzdy a ostatní přímé náklady, 

c) v malosériové a kusové nebo zakázkové výrobě a ve výrobě s dlouhodobým cyklem 
přímými náklady, výrobní režií a v případě, že výrobní cyklus přesahuje dvanáct 
měsíců výjimečně i správní režií.“ 

V průběhu účetního období, při oceňování úbytku zásob se řídíme ustanovením odstavce 4 § 25 
zákona o účetnictví, který umožňuje použití váženého aritmetického průměru nebo FIFO.  

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví upravují problematiku zásob ve standardu IAS 2. 
Oba koncepty vychází z ocenění zásob k okamžiku pořízení v historických cenách. Odlišností 
nastávají při oceňování zásob ve vlastní režii. IAS 2 omezuje zahrnování některých nákladů do 
pořizovací ceny. Příkladem jsou tzv. neefektivně vynaložené náklady. Dále se v mezinárodních 
standardech setkáváme s podrobnějším členěním vlastních nákladů výroby a omezením vstupu 
nákladů na odbyt a správu do ocenění zásob. 

Další rozdíly, týkající se vymezení zásob, mezi českými účetními předpisy a mezinárodními 
standardy účetního výkaznictví vyplívají z vymezení některých položek zásob, podrobností 
jejích třídění a určitých bodů, kterým se obojí standardy věnují v různé míře. Obecně se dá říct, 
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že česká úprava uvádí podrobnější výčet zásob, ale zároveň neupravuje např. otázku 
významných náhradních dílů. Podle účetní úpravy se v České republice tyto náhradní díly se 
považuji za klasickou zásobu. Významné náhradní díly v rámci mezinárodních standardů jsou 
řešeny v rámci IAS 16, který s nimi zachází jako s ostatními částmi strojů nebo budov. Dopad 
na ocenění je zřejmý: dle českých standardů v okamžiku spotřeby hodnota dílů  ovlivní 
v celkové výši hospodářský výsledek běžného období, dle IFRS se díly budou odepisovat a 
ovlivňovat hospodářský výsledek po dobu použití dílů. Dopad bude patrný i ve výši vykázané 
položky zásoby v rozvaze. 

4.4  Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 

Vymezení krátkodobého finančního majetku nalezneme v § 12 vyhlášky a ČÚS 016. 

Základní stanoviska oceňování jsou uvedený opět v § 25 zákona o účetnictví: 

 peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami 

 podíly, cenné papíry a deriváty pořizovacími cenami 

Součásti pořizovací ceny cenných papírů a podílů jsou náklady např. poplatky makléřům, 
poradcům a burzám. Náklady spojené s držbou cenného papíru nebo podílu a úroky z úvěru 
nevstupuji do pořizovací ceny. 

Pro ocenění úbytků krátkodobého finančního majetku se použije ustanovení § 25 zákona o 
účetnictví. 

Ocenění k okamžiku sestavení účetní závěrky se řídí druhem cenného papíru. Cenné papíry 
určený k obchodování a to jak majetkové tak i dlužné jsou oceněný reálnou hodnotou s dopadem 
na výsledek hospodaření. Realizovatelné cenné papíry se přecení na reálnou hodnotu a rozdíl 
bude zaúčtován na účty účtové skupiny 41. V případě trvalého snížení hodnoty rozdíl bude 
zaúčtován do nákladů. Použije se ustanovení § 51 vyhlášky. Dluhové cenné papíry se splatností 
do jednoho roku, které účetní jednotka hodlá držet do splatnosti se nepřeceňuji na reálnou 
hodnotu a zůstávají v ocenění pořizovací cenou. Stejně se ocení i cenné papíry a podíly 
emitované účetní jednotkou. 

5 Závěr 

Článek je věnován problémům oceňování, se kterými se účetní jednotky setkávají při jejích 
běžném hospodaření. Z textu článku je zřejmé, že otázky při ocenění vznikají i při jednoduchých 
transakcích, ale účetní jednotky se setkávají i s operacemi jako např. vlastnické operace, operace 
mezi propojenými osobami, reorganizace podniků atd. Těmto otázkám se budu věnovat v 
dalších etapách doktorského studia. 

Cílem článku bylo zpřehlednit problematiku oceňování některých položek rozvahy z pohledu 
českých účetních předpisů a jejích porovnání s IFRS. Stanoveného úkolu jsem se snažila docílit 
seskupením informací o ocenění určitého druhu majetku z jednotlivých českých právních 
předpisů do jednoho souboru a uvedením komentáře z pohledu mezinárodních standardů. 

Na závěr článku bych chtěla uvést, že další snaha o upřesnění oceňovacích metod nejspíše 
povede k širšímu rozvětvení informací a většímu počtu odkazů mezi jednotlivými právními 
předpisy.   
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 Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů 

 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. 

 

Measurement in Accounting  

Summary 

The article is focused on the issue of valuation according to Czech accounting standards and 
IFRS. The goal of the article is to describe valuating methods applicable to specific kinds of 
assets and debts according to the Czech legislation, and to compare them with valuation 
according to IFRS. As the Czech legislation governs the problematics of valuation in many 
separate regulations, the article also aims to gather information concerning valuation of certain 
kind of asset or debt into one united complex.  

Key words: Measurement in accounting; IFRS; Date of execution/completion of an accounting 
transaction. 

JEL classification: M41. 

Shrnutí 

Článek je zaměřen na problematiku oceňování podle českých účetních předpisů a IFRS. Cílem 
článku je popsat oceňovací metody, které jsou aplikované na jednotlivé druhy aktiv a pasiv 
podle české účetní legislativy a porovnat je s oceněním podle IFRS. Vzhledem k tomu, že v 
tuzemské legislativě je problematika oceňování upravena v mnoha dílčích předpisech, bylo 
cílem článku také shromáždění informací, týkajících se ocenění určitého druhu aktiva nebo 
závazku, do jednoho celku.  

Klíčová slova: oceňování v účetnictví; IFRS; datum uskutečnění účetního případu. 
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Zajišťovací účetnictví podle německého práva - první 
zkušenosti s německou podobou účtování 

o derivátech, odlišnou od českého práva i IFRS 
David Trytko* 

 

1 Úvod 

V květnu 20101 jsem ve svém vystoupení na této konferenci poprvé nastínil německý odlišný 
přístup mj. na účtování o derivátech využívaných k zajištění jako jeden z rozdílů (historického) 
přístupu chápání hlavního úkolu účetnictví – zobrazovat realitu – u nás a našeho největšího 
souseda.  

Právě nedávný konec roku2 a povinnost uzavírat účetnictví představuje nejlepší okamžik si 
jednak oprášit dosavadní znalosti ale zároveň sdělit si zkušenosti s tímto odlišným přístupem k 
zajišťovacímu účetnictví a toto zjištění částečně konfrontovat s českým přístupem.  

2 Připomenutí z minula  

Jen pro připomínku, účtování o zajišťovacích derivátech je upraveno v paragrafu 254 
německého obchodního zákoníku, v jehož třetí knize - tak jako v našem zákoně o účetnictví - 
jsou koncentrovány předpisy týkající se účetnictví. Jeho označení v zákoně zní „Tvorba 
oceňovacího celku“.3   

Po přečtení tohoto paragrafu lze jen lehce vytušit, že se jedná o vyjádření vztahu mezi 
zajišťovanou a zajištující položkou. Navíc se v textu vůbec nevyskytuje slovíčko derivát, tak 
jako například v naší české Vyhlášce č. 500/2002 Sb. v § 52 – Oceňovací rozdíly při uplatnění 
reálné hodnoty u zajišťovacích derivátů. Německý zákonodárce totiž popisuje takovou situaci, 
kdy lze vzájemně (mimoúčetně) započítat vlivy ze zajišťované a zajišťující položky. Německý 
zákonodárce hovoří v tomto případě o vytvoření tzv. oceňovacího celku.  

Tento oceňovací celek, možná také do češtiny přeložitelný jako oceňovací jednotka či výstižněji 
oceňovací soubor (v originále „Bewertungseinheit“), představuje spojení buď aktiv či závazků 
nebo s vysokou pravděpodobností očekávaných transakcí v souvislosti s finančním 
instrumentem, který má přesně opačný vývoj hodnoty či opačný směr toku peněz. Jinými slovy 
se jedná o situaci, kdy se hodnota zajišťované položky vyvíjí přesně naopak a ve stejném 
rozsahu oproti hodnotě položky zajišťující (platí stejně i o peněžních tocích spojených se 
zajišťovací a zajištěnou položkou). Často naleznete v literatuře tento stav pojmenovaný jako 
„uzavřenou pozici“.4    

                                                 
* David Trytko, katedra finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická 
v Praze, Email:<david.trytko@roedl.cz> 
1 BilMoG – Bilanzmodernisierungsgestetz – nejrozsáhlejší modernizace účetních předpisů v Německu od roku 
1985 vystoupení v rámci 11. ročníku konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví Vysoké 
školy ekonomické v Praze 28. května 2010. 
2 Tento příspěvek připraven koncem února 2012. 
3 Zavedeno přijetím (03.04.2009) tzv. zákona o modernizaci účetnictví – Bilanzmodernisierungsgestetz – často 
v odborné literatuře krátce označovaný jako BilMoG . 
4 Např. prof. Dr. Carsten Theile v Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 
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3 Hlavní odlišnost 

Hlavní odlišností oproti (výjimečně či překvapivě) přísnému českému a mezinárodnímu pojetí 
(IFRS) je, že v německých účetních závěrkách není potřeba provádět žádnou související 
závěrkovou operaci. V praxi to znamená, že např. není účtováno o kur¬zových rozdílech z 
přepočtu cizoměnových pohledávek či závazků k datu účetní závěrky a ani se neúčtuje o reálné 
hodnotě zajišťujícího instrumentu.  

Například společnost fakturující své výkony v EUR uzavřela s ohledem na vysoce 
pravděpodobné měsíční inkasa v EUR měnové forwardy na následujících 12 měsíců, čímž 
pokryje své potřeby výdajů v CZK, dejme tomu 60 % měsíčních tržeb. V německé účetní 
závěrce při zachování vysoké míry pravděpodobnosti plánovaných inkas by své otevřené 
položky pohledávek v EUR v účetní závěrce do výše uzavřeného derivátu na období 
plánovaných eurových inkas nepřepočítávala aktuálním kurzem, stejně tak by účetně 
nezachycovala reálnou hodnotu zajištujících forwardů.  

Důvodem je pevná víra ve vzájemnou eliminaci vývoje hodnoty či peněžních toků zajišťované a 
zajišťující položky.5  Nutnou daní i logickým důsledkem je utvrdit sebe a přesvědčit i adresáty 
účetních výkazů o této skutečnosti. Zpravidla dokumentací a výpočtem efektivity zajišťovacího 
vztahu a popisem všech relevantních skutečností v příloze účetní závěrky.6  

Právě zmíněný proces stvrzení a pravidelného ujištění o existenci již dříve stvrzeného 
zajišťovacího vztahu v plném rozsahu je s ohledem na „neúčtování = nicnedělání“ možná i 
jeden z negativ německého přístupu. Často totiž vede k subjektivnímu přesvědčení, že „přece 
není potřeba nic dělat“, často ani zmiňovat či popisovat v příloze. A když už přece jenom, tak 
zveřejňované informace jsou zpravidla osekány na minimum.  

A právě informace externím uživatelům by měly být s ohledem na vážnost situace zřetelné a 
jasné, což německý přístup přesouvá z hlavních výkazů (rozvahy a tzv. výsledovky) do 
doprovodných poznámek (přílohy). Pouze zkušený a uvědomělý adresát je schopen rozpoznat, 
že společnost deriváty využívá. Pro běžného uživatele je proto vhodnější na možná rizika 
upozornit rovnou v rozvaze vykázáním např. závazku jako reálné hodnoty uzavřeného derivátu 
(rozuměj v tomto případě budoucí ztráty). V německém pojetí je závazek či lépe řečeno rezerva 
na hrozící ztráty (a související náklad) vykázán až v kritickém okamžiku nesplnění podmínek 
vzájemného (mimoúčetního) zápočtu proti sobě jdoucích efektů ze změny hodnoty či peněžního 
toku zajišťované a zajišťující položky. To už bývá často pozdě a adresát účetních informací se 
cítí obvykle oklamán.  

4 Další odlišnosti 

Jedním z ostatních zásadních rozdílů mezi českým a mezinárodním pojetí oproti německému je 
skutečnost, že lze neúčtovat o reálné hodnotě či její změně výsledkově jen v případě zajištění 
budoucích peněžních toků. V případě zajištění reálné hodnoty je potřeba účtovat vždy oproti 
nákladům a výnosům. Podle německého přístupu není za splnění popsaných podmínek potřeba 
účtovat o změně reálných hodnot rovněž vůbec. 

Další odlišností je míra a rozsah zmiňovaného vzájemného zápočtu. Nikoho nepřekvapí případ, 
či jinak řečeno, většina z nás si představí vždy jeden „pár k započtení“ – položku zajišťující a 
položku zajišťovanou. Tento přístup je zvolen jak v české úpravě, tak i v mezinárodních 
standardech a mluví se o tzv. mikro hedge.7 

                                                 
5 IDW Stellungnahme zur Rechnungslegung: Handelsrechtliche Bilanzierung von Bewertungseinheiten (IDW RS 
HRA 35) 
6 Beck’scher Bilanzkommentar Handelsbilanz Steuerbilanz 
7 IAS 39.78. 39.81A, 31.83 
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Německý zákonodárce je ale velkorysejší. Připouští totiž rozsáhlejší možnost zápočtu – 
dovoluje tvořit totiž větší skupiny položek zajišťovaných a protipoložek zajišťujících. Proti 
jednomu úvěru s variabilní úrokovou sazbou nemusí vždy stát úrokový swap s fixní úrokovou 
sazbou. Úvěrů i protistojících swapů či dokonce jiných zajišťujících položek může být celá řada. 
Dokonce se mohou zajišťované či zajišťující položky mezi sebou navzájem více či méně 
„kompenzovat“. Důležité ale je, jak dopadne porovnání na této vyšší tzv. makro úrovni. 
Oceňovací celek pak zpravidla tvoří popsaná skupina položek a výsledný rozdíl – tzv. čistou 
otevřenou pozici kryje derivát diverzifikující rizika již vzájemně nekompenzovaná. Tento 
přístup však IFRS nedovoluje.7  

Zvláštním případem makro hedge jsou skupiny zajišťovaných položek, které mají stejné či 
podobné vlastnosti. Jedná se o skupinu – portfolio zajišťovaných položek, např. úvěrů či 
pohledávek, které mají stejnou vlastnost – např. nesou stejné měnové či úrokové riziko. Oproti 
nim může stát opět podobná skupina zajišťovaných položek. Mluví se potom o tzv. portfolio 
hedge, a ty povoluje i IFRS. Jedná se totiž o zvláštní mezistádium mezi mikro a makro hedge.  

Důvodem, proč jsou v Německu povoleny i makrohedge je úspora nákladů na deriváty, 
zpravidla kvůli částečnému přirozenému – logickému či „selskému“ – způsobu zajištění.8 

Vedle zmíněných existují i další, zpravidla již dílčí odlišnosti. Za rychlou zmínku stojí zpravidla 
volnější německá pravidla oproti přeregulovaným IFRS. Týká se to především měření a 
vyjádření efektivity, volby vhodné zajišťující položky (v IFRS lze jen derivát a jen u měnového 
rizika i jiné, zpravidla bilanční položky), a všeobecně dokumentace zajišťujícího vztahu. 

5 Německá transformace na IFRS 

O to těžší úlohu mají účetní jednotky, které musí v sousedním Německu postupovat podle 
přísnějších IAS 39, kde jsou deriváty v současnosti upraveny (v platnost, pravděpodobně v roce 
2015, vstoupí i nový standard IFRS 9, který IAS 39 nahradí). Podobně je na tom i auditor, jenž 
musí tuto oblast velmi kriticky, a často i s ohledem na uživatele daných účetních výkazů 
posuzovat. 

6 Závěr 

Tento příspěvek měl opět pomoci přiblížit chápání a účtování našich německých sousedů na 
příkladě zajišťovacího účetnictví jakož i chápání a používání účetních zásad v praxi. V tomto 
případě konkrétně na neoblíbeném poli zajišťovacího účetnictví. Je potřeba konstatovat, že v 
Německu je velký důraz kladen na předpoklad vysoké odborné znalosti adresáta – uživatele 
účetních výkazů, což může u malých, zpravidla odborně ne vždy zdatných investorů 
představovat určitou informační nerovnováhu. Tuto nevýhodu podle mého názoru neodstraní ani 
přísný přístup v případě nesplnění předpokladů pro zajišťovací účetnictví - tvorba rezervy na 
hrozící ztráty (ve výši pro účetní jednotku negativní reálné hodnoty zajišťovacího instrumentu) 
či naopak neúčtování kladné hodnoty reálné hodnoty zajišťovacího účetnictví. 

Ačkoliv je zvoleno řešení podle „selského rozumu“, důsledky mohou být v praxi pro neznalého 
uživatele bolestnější, obzvláště u kreativněji pojatého účetnictví. Proto stanovení přísných 
podmínek pro zajišťovací účetnictví s přeceňováním oproti vlastnímu kapitálu (jak je provedeno 
v IAS a potažmo v našich účetních přepisech) je v prostředí častějšího, i když možná jen dílčího 
účelového zneužití účetních výkazů vhodnějším přístupem. 

Zároveň lze závěrem konstatovat, že ačkoliv se může zdát, že se německé účetnictví přiblížilo 
IFRS, a tím pádem v případě účtování derivátů i našim předpisům, je zřejmé, že při převodu 
české účetní závěrky na závěrky označované obvykle jako HB II a používané pro konsolidaci 

                                                 
8 Prof. Dr. Tristan Nguyen v příspěvku Bilanzierung von Finanzderivaten nach HGB und IFRS 
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německých mateřských společností je nadále potřeba provádět úpravy.   
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Hedge Accounting according to German GAAP – First Practice with 
German Approach in Hedge Accounting, Different to Czech GAAP 

and IFRS  

Summary 

The German approach in IFRS – implementation into local GAAP seems to be - regarding to 
hedge accounting - more generous than expected. By meeting some conditions there are no 
postings, only disclosure obligation. This approach can not be suitable for all financial 
statement’s users.  

Key words: German GAAP; Bilanzmodernisierungsgesetz; IFRS. 

JEL classification: M41. 

Shrnutí 

Německý přístup k implementaci IFRS do lokálního práva v oblasti zajišťovacího účetnictví se 
zdá být velkorysejší, než by se očekávalo. V německém účetnictví není za splnění podmínek o 
derivátech účtováno, jen je potřeba daný stav popsat v příloze v účetní závěrce. Tento přístup 
nemusí být však vhodný pro všechny uživatele účetních výkazů.  

Klíčová slova: německé účetnictví; bilanzmodernisierungsgesetz; IFRS. 
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Význam rétorických a komunikačních dovedností 
Lenka Holečková* 

 

1 Úvod 

Doba, v níž žijeme, neustále poukazuje na narůstající potřebu úspěšné komunikace s druhými 
lidmi. Vyzdvihována je především schopnost vzájemného dorozumění a porozumění, ale i 
dosažení příslušného cíle, efektu komunikace. Dobrá řeč je často předpokladem úspěchu a je 
také nutně svázána se schopností uplatnit se a dosáhnout cíle v jakémkoli oboru lidské činnosti. 
Tato potřeba vhodně a efektivně komunikovat je spjata jak s pracovním, tak i s osobním životem 
každého jedince.  

Ekonomické vzdělávání v České republice v sobě nese mnoho úkolů, které mají připravit 
jedince na zvládnutí jeho profesní role. Součástí dosaženého vzdělání každého ekonoma by 
měly být mimo jiné právě osvojené komunikační a rétorické dovednosti, bez nichž se žádný 
absolvent v budoucnu na trhu práce neobejde.  

Jak velká je ale potřeba takového rozvoje? To znamená, jaká je současná úroveň komunikačních 
dovedností studentů a které konkrétní aspekty je u nich třeba rozvíjet?   

Článek reflektuje právě tyto myšlenky a otázky. Poukazuje na vztah rétoriky a komunikace 
vůbec, na současnou úroveň těchto dovedností, které byly prověřeny na vzorku studentů 
na několika typech škol, a na potřebu jejich zvyšování. Cílem je tedy nastínit uvedenou 
problematiku jak na základě dostupné literatury, tak rovněž na základě praktického pohledu a 
provedeného předvýzkumu, který je v současné době dále rozpracováván.  

2 Vztah rétoriky a komunikace 

Výraz „komunikace“ má mnoho různých výkladů. Obecně se jedná se o vzájemný styk či 
sdělení mezi lidmi, o přenos informací. Často se setkáváme rovněž s výrazem „sociální 
komunikace“, který je ještě o něco širší – lze jej interpretovat jako umění mluvit a jednat s lidmi 
vůbec. Kromě sdělovací a dorozumívací funkce zde ale vždy hraje významnou roli také 
vzájemné ovlivnění jednotlivých účastníků komunikačního procesu.  

Komunikace jako taková učí, jak prostřednictvím přesvědčivého a přesvědčujícího jazykového 
projevu a pomocí mimojazykových prostředků dospět k volbě nejlepší alternativy jednání a tím i 
ke společenskému konsensu (Trnka, 1997, s. 5). 

Cílem komunikace (sdělování) je přenos nebo výměna informací a názorů v sociálním kontaktu. 
Je nedílnou součástí společné činnosti lidí, projevuje se v mezilidských vztazích a rovněž 
ovlivňuje lidské chování a názory (Svatoš, 2009, s. 28). 

Hlavním komunikačním nástrojem je řeč, která je právě výměnou myšlenek a záměrů mezi 
partnery.  

Existují různé definice komunikace z pohledu sociálního zaměření: 

„Komunikace jakožto sdělování a přijímání informací v sociálním chování a sociálních vztazích 
lidí. Vnitřně souvisí s interakcí, tedy se vzájemným působením.“ (Svatoš, 2009, s. 25) 

                                                 
* Lenka Holečková, katedra didaktiky ekonomických předmětů, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola 
ekonomická v Praze, Email:<lenka.holeckova@vse.cz> 
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„Komunikace je vzájemná výměna názorů mezi lidmi. Uskutečňuje se hlavně prostřednictvím 
jazyka a je možná, pokud mají lidé společné poznatky, potřeby a postoje.“ (Svatoš, 2009, s. 25) 

„Společenská neboli sociální komunikace je sdělování (přenos informací) a výměna významů 
v rámci společenského kontaktu.“ (Svatoš, 2009, s. 25) 

Rétorika je určitým subsystémem komunikace. Jedná se o nauku o dobrém psaní a hovoření. Je 
učením o tom, jak působivě formulovat myšlenky a získávat tak posluchače na svou stranu. Tato 
disciplína má v Evropě svou dávnou tradici již od dob antického Řecka.  

Zatímco komunikace je bohatší o neverbální projevy a další okolnosti, rétorika bývá někdy 
redukována jen na techniku slovního projevu.  

Cíle obou kategorií nejsou totožné, i když v řadě aspektů splývají nebo jsou si blízké. Současné 
teorie komunikace se v mnoha směrech odvolávají právě na dílčí poznatky z rétoriky (Svatoš, 
2009, s. 29). 

Potřeba rétoriky a vhodných komunikačních dovedností existuje i dnes a je neodmyslitelnou 
součástí každého profesního styku. Řečník by měl být schopen zvolit takové jazykové 
prostředky, aby svým výkladem dosáhl maximálního účinku, své posluchače zaujal a přesvědčil. 
Tento význam umění rétoriky a komunikace vůbec prostupuje většinu profesí, jejichž úspěch či 
neúspěch závisí na tom, jak přesvědčivě jsou schopni účastníci komunikačního procesu svou řeč 
vést a zejména argumentovat.  

I z průzkumu názorů veřejnosti vyplývá (Buchtová, 2006, s. 7), že absolventi vysokých škol by 
měli v první řadě splňovat požadavky odbornosti, tedy mít odborné poznatky, na druhém místě 
to jsou jazykové schopnosti a na třetím místě umění mluvit, vystupovat na veřejnosti. 

I přes zřejmost tohoto faktu se stále setkáváme u mnoha současných studujících s nedostatky 
v komunikaci. Jak je možné, že osvojení gramatiky, kterou lze definovat jako nauku o správném 
psaní a hovoření (Svatoš, 2009, s. 27), je pokládáno za samozřejmost, kdežto se znalostí 
rétoriky, nauky o dobrém psaní a hovoření, tomu tak často není?  

Přitom rozvíjení této potřeby již v procesu základního vzdělávání, stejně jako jsou rozvíjeny 
gramatické dovednosti, a následně její prohlubování v procesu ekonomického vzdělávání může 
vést k posunu schopností studentů a absolventů vstupujících na trh práce do úplně jiných rovin. 
To vysvětluje i zájem studentů o kurzy rétoriky na vysokých školách (Buchtová, 2006, s. 7). Je 
to možná způsobeno i tím, že základní a střední školství klade ve výuce stále důraz spíše na 
zapamatování, obsahovou rekonstrukci znalostí a psaný projev, zatímco rétorické dovednosti 
žáků nerozvíjí. Kultura mluveného projevu absolventů středních škol je tak nízká.  

3 Významné aspekty komunikace 

Úkolem každého jedince při jakémkoli přednesu je zejména své posluchače zaujmout a 
přesvědčit. Myšlenky musí být sděleny dostatečně přesně, ale zároveň pestře a přitažlivě. Nutná 
je zde také určitá logická struktura výkladu, aby mu posluchači správně porozuměli a obsah 
sdělení pochopili. 

Dovednosti, kterými by měl každý schopný řečník oplývat, zahrnují již oslovení publika a 
schopnost překonat počáteční trému. Podstatou každého projevu je samozřejmě zajímavý, 
jazykově bohatý a živý přednes, při němž řečník neustále monitoruje účast publika, jeho 
pozornost a únavu, reaguje na tyto aspekty a přitom využívá bohaté škály nástrojů přednes 
oživujících. Nedílnou součástí řečnického vystoupení jsou rovněž vhodné prvky neverbální 
komunikace a takové zakončení projevu, které ideálně zanechá stopu v paměti posluchačů.  

Výraz osobního projevu zahrnuje zejména složky: 

 verbální, 
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 neverbální, 

 nepřímé komunikační okolnosti (Svatoš, 2009, s. 43). 

Verbální složka přitom v sobě nese takové aspekty, jako je například srozumitelnost projevu, 
plynulost a jistota projevu, celková výslovnost textu, slovní zásoba, spisovnost projevu, vady 
řeči, celkový rytmus, specifické jazykové prostředky (například zařazení řečnických otázek, 
které celý přednes oživí a vtáhnou do  něj posluchače) či zvuková stránka řeči (výslovnost, 
dýchání, melodie, důraz, tempo a další). 

Neverbální složka zahrnuje zejména celkový postoj mluvčího či jeho pohyb při projevu, 
gestikulaci, mimiku, zrakový kontakt a další mimoslovní aspekty. 

Zde je nutno poznamenat, že verbální a neverbální složka by měly být vždy ve vzájemném 
souladu. 

Nepřímé komunikační okolnosti zahrnují zejména osobnost mluvčího a jeho vnější vzhled, 
připravenost na projev, příklady a pohledy z praxe, jasný záměr sdělení, zřetelný a plynulý 
začátek a funkční a zřetelné zakončení a dále vlivy prostředí.  

V celkovém pojetí je potom třeba brát ohled na souborný dojem z komunikace – vhodnost 
použitých jazykových prostředků a zvukové stránky řeči a na způsob volby slovní zásoby. Je 
třeba rovněž respektovat téma a adresáty sdělení. Lze hodnotit také míru pečlivosti a detailnosti 
přípravy, míru improvizačních schopností, použitou komunikační taktiku i strategii. 

Vztahy k adresátům sdělení by měly být veskrze pozitivní a přátelské. Při projevu by měl 
převládat úsměv, i když samozřejmě s ohledem na předkládané téma. Je vhodné, aby řečník 
ukázal zájem o druhé, znalost posluchačů a zejména zájem o sdělovaný obsah dané 
problematiky. Jen tím může na dané téma pozitivně naladit rovněž posluchače.  

Mezi nutné komunikační dovednosti patří mimo jiné například následující schopnosti (Svatoš, 
2009, s. 29): 

 obhajoba vlastního názoru a postoje, 

 diskuse o názorech druhých, 

 mimická podpora obsahu sdělení, 

 průběžná koncentrace na dané téma, 

 pohybová orientace ve vymezeném prostoru, 

 rozčlenění logického obsahu monologu, 

 vnímání času daného výstupu a přizpůsobení sdělení daným podmínkám. 

Lze říci, že největším nepřítelem současné komunikace a řeči jako takové je zejména její častá 
monotónnost a rovněž tréma jedince, jenž projev přednáší (Kohout, 2002, s. 64). Obecněji lze 
shrnout, že co se týče komunikace, dále se zde vyskytují takové nedostatky jako je slang, 
nedbalá výslovnost či příliš tichý hlas. Obvykle zde chybí různé aspekty řeč osvěžující, které 
jsou obzvláště při delších projevech či prezentacích velmi důležité – například názorná 
přirovnání, metafory či gradace. Dalším problémem ale může být i příliš odborný jazyk, kterým 
se řečník vzdaluje od svých posluchačů. V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že výklad je 
mnohdy nedostatečně přesvědčivý, neboť je řečník nedostatečně zaujat tématem, o němž hovoří. 

Řečník by také neměl užívat frází. Aby uspěl, je nutná jeho originalita, tvořivé myšlení a 
neotřelé vyjadřování. 

Jazyk by měl být bohatý a hlas barevný, nikoli monotónní. Jako osvěžení řeči lze zařadit různá 
názorná přirovnání, metafory, gradace. Nutné je dělat určité přestávky, aby posluchači mohli 
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vydechnout a na chvíli se odreagovat od předkládané problematiky (někdy také nazývané jako 
psychopřestávky).  

4 Ekonomické vzdělávání a role rétoriky a komunikace v něm 

Ekonomické vzdělávání je procesem, který přináší soustavu poznatků z ekonomických a jim 
příbuzných vědních oborů a rovněž z hospodářské praxe. Poskytuje nejen odbornou kvalifikaci, 
ale rozšiřuje a prohlubuje také všeobecný přehled. Úloha ekonomického vzdělávání se neustále 
zvyšuje, což je zákonitým projevem rozvíjející se společnosti, a to zejména v politické, právní, 
etické a rovněž ekonomické oblasti (Asztalos, 1996, s. 7). 

Výuka ekonomických předmětů je realizována zejména středními, vyššími odbornými a 
vysokými školami. 

Kromě funkce všeobecně vzdělávací a odborně vzdělávací, kterou tyto předměty s sebou 
přináší, nelze opomenout rovněž výchovnou funkci ekonomických předmětů. Do této kategorie 
lze zařadit například výchovu k praktickému ekonomickému myšlení, výchovu ekologickou, 
výchovu k právnímu vědomí, výchovu mravní, estetickou či pracovní. Jako neodmyslitelná 
součást výchovné funkce by rovněž měla být zařazena právě problematika osvojování vhodných 
komunikačních dovedností. Tyto aspekty velmi úzce souvisí s funkcemi všeobecně 
vzdělávacími a odborně vzdělávacími. Příprava na budoucí povolání nemůže proběhnout bez 
vhodně zařazené přípravy týkající se umění komunikace, které je určitým předpokladem 
budoucího úspěchu absolventa. 

Nejen z tohoto důvodu by zahrnutí rétoriky a sociálně komunikačních dovedností do průběhu 
procesu ekonomického vzdělávání mělo být samozřejmostí. Vždyť sociálně komunikační nácvik 
významně přispívá k celkové osobnostní kultivaci člověka, který se připravuje na svou profesní 
roli v daném ekonomickém oboru.  

Obecně lze říci, že osvojené sociálně komunikační a rétorické dovednosti významnou měrou 
zvyšují celkovou kulturnost společenského jednání a chování člověka a napomáhají jedinci 
vytvářet předpoklady pro jeho sebeuvědomění. Tyto dovednosti mohou studentům velmi 
pomoci v jejich přípravě na profesní roli a při vstupu na trh práce. 

5 Nástin současné úrovně rétorických a komunikačních dovedností 
studentů 

Pro posouzení úrovně komunikačních dovedností studentů a zjištění potřeby jejich rozvoje je 
nutné nejprve poznat jejich vstupní komunikační předpoklady. Jedná se pouze o úvodní fázi 
výzkumu a jde prozatím o subjektivní vhled do problematiky. Tato prvotní fáze je ale nutná pro 
následné etapy výzkumu.  

Výzkumný záměr úrovně komunikačních dovedností byl proveden na třech institucích, z nichž 
jednou je gymnázium, druhou vyšší odborná škola technického zaměření a třetí vysoká škola 
ekonomického zaměření. U všech škol byla posouzena skupina čítající dvacet studentů. Studenti 
měli za úkol prezentovat spolužákům vybrané téma týkající se problematiky probírané v rámci 
konkrétního předmětu. Na gymnáziu se jednalo o seminář ekonomického zaměření (u 
maturitního ročníku – šlo o volitelný předmět), na vyšší odborné škole o předmět ekonomického 
zaměření a na vysoké škole o předmět týkající se přímo rétorických dovedností.  

Jako výzkumný nástroj byly zvoleny posuzovací pětistupňové škály. Hodnocení je vyjádřeno 
určením polohy na škále. Škály byly následně kvantitativně vyhodnoceny (byl jim přiřazen 
koeficient na stupnici). 

Každý jednotlivý student byl hodnocen celkem z hlediska 24 aspektů posuzujících jeho 
rétorické a komunikační dovednosti. Jednotlivé aspekty je možno shrnout do šesti dimenzí, 



663 

z nichž každá obsahuje právě 4 aspekty, které spolu obsahově souvisejí. Uvedených šest 
dimenzí zahrnuje tyto hodnocené kategorie: 

 orientace na posluchače, 

 technika řeči, 

 neverbální komunikace, 

 organizace prezentace, 

 stavba prezentace, 

 schopnost argumentace. 

Tab. 1:  Ukázka dimenzí a jednotlivých hodnocených aspektů 

Název dimenze Hodnocené aspekty 
Orientace na posluchače navázání kontaktu s posluchači 

udržení pozornosti během projevu 
zapojení publika 
zakončení projevu 

Technika řeči výslovnost 
spisovnost 
frázování 
intonace 

Neverbální komunikace vlastní výraz 
gesta 
postoj (pohyb) 
sledování posluchačů očima 

Organizace prezentace dodržení stanovené doby výstupu 
názorné příklady 
užívání specifických jazykových prostředků 
využití dalších prostředků pro přiblížení 
posluchačům 

Stavba prezentace struktura prezentace 
logika 
srozumitelnost 
svěžest projevu 

Schopnost argumentace přesvědčivost 
argumentace 
nadšení tématem 
reakce na dotazy publika 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Jak je vidět z uvedené tabulky, v hodnocení jsou zastoupeny jak prvky verbální (technika řeči, 
schopnost argumentace) a neverbální (neverbální komunikace), tak i další komunikační 
okolnosti. 

Jednotlivé aspekty v rámci dimenzí byly tedy hodnoceny na připravených pětistupňových 
škálách. Tyto škály jsou chápány jako kontinuum. Pro následné kvantitativní zpracování byl 
jednotlivým hodnotám na škálách přiřazen koeficient 1 – 5, přičemž nejnižší koeficient (1) v 
sobě zahrnoval nejhorší hodnocení, nejvyšší koeficient pak nejlepší hodnocení (5). 

Jednotlivé aspekty byly přesně definovány. Například aspekt: 
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 navázání kontaktu s posluchači – zahrnuje již samotný příchod před publikum, oslovení 
posluchačů, vyvolání zájmu posluchačů o dané téma hned v úvodu, 

 struktura prezentace – zahrnuje přítomnost ucelených částí prezentace – úvodu, hlavní části 
a závěru. Je zde zajištěna rovněž logická návaznost a propojenost jednotlivých celků výstupu 
a reflektování cíle, hlavní myšlenky po celou dobu prezentace. 

Jednotlivé hodnoty na škálách byly také detailně obsahově vymezeny. Na ukázku slouží 
následující dvě tabulky s vybranými aspekty hodnocení týkajícími se navázání kontaktu 
s posluchači a struktury prezentace. 

Tab. 2:  Příklad škály – navázání kontaktu s posluchači 

Hodnocený aspekt: Navázání kontaktu s posluchači 
Hodnocení A B C D E 
Přiřazený 
koeficient 

1 2 3 4 5 

Obsahové 
hodnocení 

kontakt 
s posluchači 

v úvodu 
projevu 

prakticky 
chybí 

snaha o 
navázání 
kontaktu, 
ale úvod 
se příliš 

nevydařil 

standardní a 
ne příliš 
výrazný 
úvod a 

navázání 
kontaktu 

poměrně 
zdařilý úvod 
a navázání 
kontaktu 

výborný 
úvod, 

okamžité 
získání 
přízně 
publika 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Tab. 3:  Příklad škály – struktura prezentace 

Hodnocený aspekt: Struktura prezentace 
Hodnocení A B C D E 
Přiřazený 
koeficient 

1 2 3 4 5 

Obsahové 
hodnocení 

zcela 
chybějící 
struktura 

snaha o 
strukturu, 
ale lze se 
v ní jen 
těžko 

orientovat 

standardní a 
poměrně 
přehledná 

struktura, ale 
existují zde 

rezervy 

vhodná a 
přehledná 
struktura 

struktura je 
precizní 

Zdroj: Vlastní tvorba 

Po samotném hodnocení a přiřazení koeficientů k jednotlivým stupňům na škálách došlo ke 
kvantitativnímu zpracování škál, a to způsobem, kdy za všechny studenty v dané skupině a v 
rámci každého jednotlivého aspektu byl vypočten aritmetický průměr, který poukazoval právě 
na úroveň dané skupiny z hlediska konkrétního aspektu komunikace.  

Následně byl vypočten rovněž průměr obsahově souvisejících aspektů za každou dimenzi. V 
konečné fázi tedy u každé skupiny bylo dosaženo celkem šesti výsledků (za každou zmiňovanou 
dimenzi).  

Výsledky této úvodní fáze výzkumu rétorických a komunikačních dovedností na jednotlivých 
institucích jsou patrné z následujících grafů: 
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Obr. 1: Výchozí úroveň rétorických a komunikačních dovedností na gymnáziu 
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Zdroj: Vlastní výpočty 

Jak je patrné z výše uvedeného grafu, ve vybrané skupině studentů střední školy (gymnázia) je 
velký prostor pro rozvoj rétorických a komunikačních dovedností. Nejhůře dopadly aspekty 
týkající se organizace prezentace (zejména schopnosti užívat názorné příklady z praxe či jiné 
prostředky přednes oživující, které by jej mohly posluchačům přiblížit, ale problematické bylo 
například i časové rozvržení prezentace) a dále orientace na posluchače (týkající se prakticky 
všech aspektů náležejících do této dimenze, což v konečném důsledku vedlo k nepozornosti 
většiny spolužáků). Velké rezervy byly ale prakticky ve všech dalších aspektech. Zmínit lze 
častou monotónnost projevu a nedbalou výslovnost, mnohdy i nespisovnost. Rozpačitá byla i 
neverbální komunikace, zejména postoj (mnohdy například s rukama v kapsách), či často zcela 
absentující nadšení tématem a chybějící svěžest projevu. 

Obr. 2: Výchozí úroveň rétorických a komunikačních dovedností na vyšší odborné škole 
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Zdroj: Vlastní výpočty 

Zde je opět patrný slabší výsledek týkající se organizace prezentace (zejména opět nevyužívání 
prostředků pro přiblížení posluchačům, příkladů z praxe apod., kdežto dodržování stanoveného 
času při výstupu již bylo méně problematické). Na rozdíl od gymnázia ale byla orientace na 
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posluchače, zejména zahájení projevu a udržení pozornosti spolužáků, na relativně dobré úrovni. 
Tu lze ale přikládat také větší celkové ukázněnosti vybrané skupiny studentů na vyšší odborné 
škole a poměrně vyhraněnému zájmu o daný předmět. Co se týče techniky řeči, i zde se velmi 
často vyskytovala monotónnost (výsledek týkající se intonace za všechny studenty ve skupině 
byl na úrovni 2,90, což značí, že tam sice snaha o jistou melodii řeči byla, ale spíše výjimečně a 
ne během celého projevu). Výslovnost se jevila jako průměrná, o něco slabší to bylo již se 
spisovností. Co se týče neverbální komunikace, i v tomto aspektu jsou velké prostory pro 
zlepšování, zejména co se týče pohybu ve vymezeném prostoru či vhodných doprovodných gest. 

Obr. 3: Úroveň rétorických a komunikačních dovedností na vysoké škole 
(předmět zaměřen na osvojování těchto dovedností) 
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Zdroj: Vlastní výpočty 

Na vysoké škole se jednalo o předmět související s osvojováním rétorických a komunikačních 
dovedností studentů. To je patrné i na výsledcích. Například technika řeči studentů (zahrnující 
zejména výslovnost, spisovnost, intonaci či frázování) byla vesměs velmi dobrá. Monotónní 
projev se tedy vyskytoval pouze ojediněle. Studenti, kteří si daný kurz rétorických a 
komunikačních dovedností zvolili a problematikou prošli, dokázali svůj projev velmi dobře 
přizpůsobit vybranému tématu a přiblížit jej posluchačům. Proto i orientace na posluchače byla 
značná. S navázáním kontaktu ani udržením pozornosti prakticky nebyl žádný problém. Opět 
zde ale hraje svou roli i větší ukázněnost studentů vysoké školy a obvykle velmi velký zájem o 
daný předmět a problematiku. O něco horší to bylo, stejně jako v předchozích případech, s 
organizací prezentace (málo byly využity prostředky pro přiblížení posluchačům, například 
tabule, různé obrázky, předměty pro názornou ukázku a podobně). 

Celkově lze shrnout, že provedený předvýzkum poukázal na fakt, že ačkoli mezi jednotlivými 
skupinami i jedinci v rámci dané skupiny byly rozdíly, je třeba na rozvíjení rétorických a 
komunikačních dovedností pracovat. Některé velmi zdařilé projevy (hodnocené velmi pozitivně 
obvykle v rámci téměř všech 24 hodnocených aspektů) u několika jedinců (zejména na vysoké 
škole, ale i vyšší odborné škole) vyvolaly mnohem větší zájem u posluchačů o probírané téma, 
jejich větší odezvu a aktivitu. Rovněž byly tyto projevy hodnoceny ostatními studenty velmi 
kladně. 

Všechny skupiny vykazují v odlišné míře určitý prostor pro zvyšování a zlepšování 
komunikačních a rétorických dovedností. 
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6 Závěr 

Příspěvek se zabývá otázkami významu rétorických a komunikačních dovedností v procesu 
ekonomického vzdělávání a rovněž poukazuje na současnou úroveň těchto aspektů a na potřebu 
jejich zvyšování.  

Potřeba ovládat vhodné prostředky komunikace a oplývat rétorickými dovednostmi je zřejmá. 
Pomáhá vzbudit zájem posluchačů a umožňuje jim hlouběji proniknout do předkládaného 
tématu. Díky působivému formulování myšlenek lze získávat posluchače na svou stranu.  

Předpokladem úspěchu je mít vždy předem stanoven cíl svého výkladu a zvolit takové jazykové 
prostředky, aby bylo dosaženo maximálního účinku na posluchače.  

I když se současné osvojené komunikační a rétorické dovednosti studentů, jak vyplynulo z 
provedeného předvýzkumu, značně liší, je zde velká potřeba na mnoha aspektech komunikace 
pracovat a do budoucna je zlepšovat. Nutností je se zejména zaměřit na odstranění monotónnosti 
projevu, dále na větší orientaci na posluchače, na umění přizpůsobit jim projev, ale zároveň je 
třeba pracovat i na neverbální komunikaci, která by měla být vždy v souladu s projevem 
verbálním. Nutno zmínit, že rezervy byly shledány také v organizaci prezentace, v dodržení 
stanoveného času, v navázání kontaktu s posluchači a udržení jejich pozornosti vůbec. 

Vhodně osvojené rétorické a komunikační dovednosti mohou velmi silně přispět ke zvýšení 
celkově úrovně profesního i osobního vystupování každého jedince a tím i k dosažení jeho cílů. 
A díky pozvednutí kulturní úrovně komunikace, snazšímu a efektivnějšímu předávání informací, 
tak mohou tyto dovednosti prospět celé společnosti.   
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The Importance of Rhetoric and Communication Skills in the Process 
of Economic Education in the Czech Republic  

Summary 

The article reflects the problems of rhetoric and communication skills involving mainly their 
importance for graduates and fundamental aspects that should be the essential part of economic 
education. In the same time there is a focus on contemporary quality of these skills by students. 
The main aim of this article is to point out the need of increasing and developing 
communication and rhetoric skills quality in the educational process.  

Key words: Rhetoric; Communication; Performance; Presentation.. 
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JEL classification: A29. 

Shrnutí 

Příspěvek reflektuje problematiku komunikačních a rétorických dovedností, jejich význam pro 
profesní uplatnění absolventů a zejména zásadní aspekty, které by se měly stát součástí vzdělání 
každého ekonoma. Současně obrací pozornost také k aktuální úrovni těchto dovedností u 
studentů. Hlavním cílem příspěvku je poukázat na potřebu zvyšování a rozvíjení úrovně 
komunikačních a rétorických dovedností v procesu vzdělávání.  

Klíčová slova: rétorika; komunikace; výstup; prezentace. 

 

 

 


