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Vliv krize na fiskální stabilitu a udržitelnost
Petr Blažek*
1

Úvod

Finanční krize a následná hospodářská recese, která zasáhla podstatnou část globální ekonomiky
začátku nového milénia, vede k výraznému zhoršení fiskální pozice většiny postižených zemí.
Cílem příspěvku je analyzovat dopady finanční a hospodářské krize na fiskální stabilitu a
udržitelnost.
Příznivý ekonomický vývoj v letech, které předcházely začátku krize, nebyl využit k potřebné
fiskální konsolidaci. V období vytváření evropské měnové unie je patrné fiskální úsilí
motivované požadavkem na splnění konvergenčních kritérií, ale po vstupu zemí do měnové unie
toto úsilí polevuje. Hluboký otřes, k němuž dochází v souvislosti s vypuknutím finanční krize,
vede k prudké eskalaci veřejného zadlužení. Realitou se pro některé evropské země stává hrozba
defaultu, které je v případě vyspělých ekonomik zcela novým fenoménem.
Ve druhé části textu jsou popsány vývojové fáze soudobé krize, analyzovány její dopady na
fiskální ukazatele vybraných evropských zemí a změněny kanály, jejichž prostřednictvím
dochází k fiskalizaci nákladů krize. Třetí část obsahuje stručné separátní hodnocení vlivu krize
na fiskální pozici ČR. Závěr příspěvku naznačuje možné perspektivy budoucího vývoje.

2

Vývojové fáze soudobé krize

2.1 Nástup globální finanční krize
V ekonomické literatuře lze najít různá vymezení pojmu finanční krize. Musílek et al.(2004)
finanční krizi definuje jako “výrazné zhoršení velké většiny finančních indikátorů, projevující se
nedostatečnou likviditou finančního systému, rozsáhlou insolventností finančních institucí,
nárůstem volatility výnosových měr, podstatným poklesem hodnoty finančních a nefinančních
aktiv a snížením míry rozsahu alokace úspor ve finančním systému“. Tyto definiční znaky byly
v průběhu soudobé finanční krize zcela naplněny. Její globální rozsah předurčil vysoký stupeň
integrace finančních trhů. Počátek nebo předstupeň představuje hypoteční krize v USA.
Prasknutí realitní bubliny vedlo k masivnímu nárůstu nesplácení hypotečních úvěrů.1 Zhroucení
trhu nemovitostí způsobilo vážné problémy americkému bankovnímu sektoru, ale teprve bankrot
Lehman Brothers, jedné z největších investičních bank, prohloubil nejistotu na finančních trzích
natolik, že vedl k rychlému lavinovitému šíření krize do dalších částí světa. Pád Lehman
Brothers v září 2008 můžeme považovat za začátek globální systemické finanční krize. Zárodky
budoucí cenové bubliny na americkém trhu nemovitostí je přitom možné spatřovat již mnohem
dříve při vzniku jiné spekulativní bubliny týkající se internetových technologických firem. K
jejímu prasknutí došlo na počátku roku 2000, kdy se zhroutily ceny těchto akciových titulů.
Měnová politika FED, která následovala, zabránila, aby se ekonomika propadla do recese, ale
dle názoru řady autorů přímo vedla k vytváření další cenové bubliny na trhu nemovitostí.
Uvolněná monetární politika, resp. extrémně nízké úrokové sazby způsobily masivní úvěrovou
expanzi, která je učebnicovou příčinou vzniku následné bankovní krize. V literatuře najdeme
řadu názorů na další příčiny vzniku soudobé finanční krize. Řadí se mezi deregulace finančních
trhů, produktové inovace finančního trhu zvyšující míru rizika,2 ale také další vývojové
tendence jako např. zvyšování koncentrace v odvětví. Jejím důsledkem jsou finanční instituce,
*

Petr Blažek, katedra veřejných financí, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze. Email:
<xblap07@vse.cz>
1
Sub-prime hypotéky poskytované s proměnlivou úrokovou sazbou méně bonitním klientům.
2
Např. finanční deriváty, které pracují s pákovým efektem.
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které jsou významným systémovým rizikem již svou velikostí. Zdůrazňováno je také fatální
selhání ratingových agentur. Reakcí je volání po kvalitativně nové a rozsáhlejší regulaci
finančního sektoru a prevence opakování krize je spatřováno spíše ve zdůraznění role státu. Jiní
autoři naopak vidí právě na straně státu vážné příčiny vzniku krize. Standardní fungování
finančních trhů bylo negativně ovlivněno prostřednictvím vládních programů na podporu
vlastnického bydlení. Za zdánlivě iracionálním chováním bank, které spočívalo v poskytování
hypoték nebonitním klientům,3 stál mechanismus, který umožňoval bankám přenášet kreditní
riziko na vládní hypoteční agentury. Ve vzniku soudobé finanční krize potom můžeme spatřovat
také dimenzi vládního selhání. Hodnocení vlivu různých faktorů na vznik krize jde nad rámec
tohoto příspěvku.
2.2 Recese v reálné ekonomice
Propojení finančních trhů v éře globalizace umožnilo rychlé šíření nákazy do dalších zemí.
Toxická aktiva byla ve větší či menší míře přítomna v bilancích bank po celém světě. Nastávají
pády bank a finančních institucí nejdříve v USA a posléze v dalších zemích. Vlády zasahují ve
snaze zabránit úplnému kolapsu světového finančního systému. Jejich pomoc má jak podobu
poskytování chybějící likvidy formou půjček, tak přímého majetkového vstupu do finančních
institucí, tj, jejich faktického zestátnění. Velmi devastující je dopad finanční krize na Islandu,
silně zasažen je finanční systém Velké Británii, Irska i dalších evropských zemí. Série vládních
intervencí se týká nejdříve finančního sektoru, ale s přeléváním krize do reálné ekonomiky se
postupně rozšiřuje na další významná odvětví. Tváří v tvář prohlubující se recesi přistupují
vlády k masivním programům fiskální stimulace celé ekonomiky. Na scénu se vrací vládní
podpora agregátní poptávky jako jeden z důležitých nástrojů keynesiánské hospodářské politiky.
Dílem proto, že současná hospodářská porucha je svou hloubkou a rozsahem srovnávána s
Velkou hospodářskou krizí 30 let minulého století, která byla pro tuto ekonomickou doktrínu
přímým východiskem. Příklon ke keynesiánské ekonomii navíc logicky nastává v situaci, kdy se
tradiční nástroje monetární politiky jeví být neúčinné a ekonomika se nachází v situaci podobné
stavu pasti likvidity.
Obr. 1: Vývoj nezaměstnanosti v USA, 1948-2010

Zdroj: Bureau of Labor Statistics

Prioritou politických elit je zabránit zhroucení finančního systému a hlubokému propadu ve
výstupu ekonomiky. Podobně naléhavě je vnímán boj s vysokou nezaměstnaností, která je
jedním z vážných symptomů krize. Následující graf zachycuje vývoj nezaměstnanosti v USA v
3

Skupina klientů označovaná zkratkou Ninjas = No Income, No Job, No Assets.
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období 1948-2010 a dokládá, že současná míra nezaměstnanosti dosahuje rekordních hodnot.
Navíc se ukazuje, že současná nezaměstnanost bude mít přinejmenším dlouhodobější charakter
a že na trhu práce dochází k vážným strukturálním změnám - zvyšuje se zaměstnanost ve vyšším
věku na úkor ztráty pracovních míst mladších věkových skupin. Tyto změny jsou jednou z
okolností, která může mít podstatný vliv na budoucí ekonomické oživení. Vysoká a přetrvávající
nezaměstnanost způsobuje sílící tlak na státní intervence. Náklady protikrizových opatření jsou
enormní, jejich dopad na zvyšování veřejného zadlužení je v danou chvíli vnímán jako
druhořadý. Nastává trade-off mezi náklady na krátkodobé zmírnění dopadů recese a
dlouhodobým zvyšováním úrovně veřejného zadlužení.
2.3 Suverénní dluhová krize
V minulosti byly náklady krizí cestou zvýšení veřejného zadlužení bez dalších zásadních
komplikací absorbovány. Dvořák (2010) hovoří o fiskalizaci nákladů krize a označuje tři hlavní
kanály, které způsobují zvyšování veřejného dluhu:


negativní vliv finančního otřesu a následné recese na daňové příjmy



negativní vliv na výdajovou stranu rozpočtu, způsobený vynucenou fiskální expanzí a
zvýšením úrokových plateb z rostoucího státního dluhu



fiskální a quasi fiskální náklady oddlužení postřižených bank a firem

Rozsah nákladů soudobé krize je ovšem takový, že krize dospěla do své další fáze, která je
označována jako suverénní dluhová krize. Zvýšená výpůjční potřeba vlád a tedy přetlak na trhu
vládních obligací omezuje emisní možnosti zemí s nižším ratingem. Dochází ke zvyšování
rizikové prémie, tudíž nákladů na obsluhu dluhu. Investoři začínají mít pochybnosti o tom, jestli
jsou vlády schopné dluhové břemeno splácet. Naplno se projeví ztráta důvěry finančních trhů a
zemi reálně hrozí riziko defaultu. Takový scénář je pro rozvinuté ekonomiky kvalitativně novou
situací. V průběhu roku 2010 eskalují problémy Řecka a Irska, obě země jsou odkázány na
záchranu ze zahraničí. EU vytváří stabilizační fond na pomoc dalším potenciálním obětem
dluhové krize.
V následující tabulce je vidět expozice bankovního sektoru EU na vládním dluhu nejvíce
problémových zemí. Existovala-li na začátku evropské dluhové krize volba mezi poskytnutím
půjčky a řešením situace v podobě restrukturalizace dluhu (tj. faktickým vyhlášením defaultu),
pak byla vysoká angažovanost evropských (zejména německých) bank jedním z relevantních
důvodů pro odmítnutí restrukturalizace dluhu. Tato expozice je nižší v případě Irska, ale zda
zase hraje roli vysoká účast zahraničních bank v bankovním sektoru. Srovnání také naznačuje
rozsah problémů evropského hospodářství v případě rozšíření dluhové krize do Španělska, které
je jednou z největších evropských ekonomik.
Tab. 1: Veřejný dluh zemí PIGS dle věřitelů, r. 2010

Dluh vlády celkem
Domácí banky
Banky eurozóny
Ostatní banky
Nefinanční instituce
ECB
MMF, EU

Řecko

Irsko

325
68
52
6
119
50
32

153
11
14
9
97
22
0

Portugalsko Španělsko Celkem

Zdroj: Darvas et al. (2011)
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142
19
33
5
64
21
0

677
227
79
24
347
0
0

1297
336
166
43
627
93
32

Program finanční pomoci Řecku (110 mld. Euro) a Irsku (85 mld. Euro) dosahuje 48% řeckého
a 54% irského HDP roku 2010. Projekce IMF počítá s tím, že podíl veřejného dluhu na HDP
dosáhne v roce 2013 hodnoty 374% v Řecku, resp. 211% v Irsku. Tyto údaje naznačují, že
program finanční pomoci Řecku a Irsku podle všeho finanční problémy těchto zemí nevyřešil,
spíše jejich řešení odsunul na pozdější dobu.
Ke splácení půjček existujících závazků, resp. ke stabilizaci úrovně svého zadlužení potřebují v
následujících letech dosahovat vysoký přebytek primární bilance. Řecko by ke stabilizaci dluhu
na úrovni 160% HDP potřebovalo při pozitivním scénáři do roku 2015 dosáhnout (a dále
udržovat) přebytek bilance primární bilance alespoň na úrovni 4% HDP. Další scénáře jsou
uvedeny v následujícím grafu.4
Obr. 2: Změna primární bilance do roku 2015 ke stabilizaci, resp. ke snižování dluhu

Očekávat dosažení odhadovaných přebytků primární bilance není realistické. Proto je na místě
tvrzení, že riziko defaultu těchto zemí nebylo zdaleka zažehnáno. Jsou diskutovány některé
kroky (snížení úroků, prodloužení splatnosti půjček) ke zmírnění jejich dlužnické pozice, přesto
se stále jako pravděpodobné řešení, zejména v případě Řecka, jeví restrukturalizace dluhu. Lze
očekávat radikalizaci nálad ve společnosti a vznik politických turbulencí. Příkladem je drtivá
porážka dosud vládnoucí strany v Irsku v únoru 2011.
Vývoj salda primární bilance v letech 2007-2009 dokládá celkově výrazné zhoršení fiskální
stability. Primární bilance vzniká očištěním celkové bilance rozpočtu o náklady na obsluhu
existujícího dluhu. Jak poznamenává Izák (2008), přebytky primární bilance pomáhají tlumit
negativní vliv úrokových plateb na celkovou rozpočtovou bilanci. To v praxi platilo do začátku
krize. V roce 2009 nastává výrazný deficit primární bilance většiny zemí a celkový deficit
akcelerují rostoucí úroky vládních dluhopisů.

4

Stabilizace dluh/HDP: na úrovni 160% - Řecko, 123% - Irsko, 98% - Portugalsko a 84% - Španělsko.
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Tab. 2: Vývoj primární bilance vybraných evropských zemí, 2007-2009

EU27
EU16
GE
IR
GR
IT
UK
PO
FR
BE
NL
AU
CZ

2007
1,8
2,3
0,5
1,1
-1,9
3,5
-0,5
0
0
3,5
2,4
2,3
0,5

2008
0,4
1
-1,6
-5,9
-4,5
2,5
-2,7
0
0,5
2,4
2,8
2,1
-1,6

2009
-4,2
-3,4
-4,6
-12,2
-10,1
-0,6
-9,3
-4,6
-5,2
-2,4
-3,2
0,8
-4,6

Zdroj: Eurostat, Government Finance Statistics

Ke zvyšování veřejného zadlužení ovšem dochází nejen prostřednictvím rozpočtového deficitu.
V souvislosti s finanční krizí je patrný velký vliv zvyšování dluhu mimorozpočtovou cestou, což
je obvyklý důsledek sanace bankovního sektoru. Dvořák (2010) schematicky znázorňuje kanály
prosakování nákladů veřejné krize do veřejných financí takto:
Tab. 3: Náklady veřejné krize vs. veřejné finance
Rychlý
Viditelný Rozpočtový deficit
Skrytý SFA5

Pomalý
Růst státního dluhu vlivem deficitu
Mimorozpočtový růst státního dluhu

Tab. 4 zachycuje dynamiku debt/HDP ratio vybraných evropských zemí v letech 2007-2009.
Tab. 4: Vývoj veřejného zadlužení v zemích EU

EU16
GE
IR
GR
IT
PO
BE
NL
AU

2007
66,2
64,9
25
105
103,6
62,7
84,2
45,3
59,3

2008
69,4
66,3
44,3
110
106,3
65,3
89,6
58,2
62,5

2009
78,7
73,4
65,5
126,8
116
76,1
96,2
60,8
67,5

Zdroj: Eurostat, Government Finance Statistics.

5

Stock-flow adjustment , přizpůsobení dluh-deficit
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3

Česká republika v době krize

V letech 2004-2008 podíl veřejného dluhu na HDP přes existenci trvale deficitních rozpočtů
stagnoval. Pozitivní vliv v tomto období sehrával především robustní ekonomický růst. V roce
2007, kdy hospodářský růst dosáhl 6,6% a ekonomika při existenci kladné produkční mezery
operovala nad svým potenciálem, vykázal státní rozpočet deficit 66 mld. Kč. Lze tudíž
konstatovat, že ekonomicky velmi příznivé období do začátku finanční krize nebylo využito k
fiskální konsolidaci a k realizaci nutných strukturálních reforem.
Česká republika nebyla zasažena krizí bankovního sektoru, ale rozhodně se jí týkají další dvě
fáze - tj, ekonomická recese a dluhová krize. Recese do české ekonomiky vstoupila na podzim
2008 přes prudký propad zahraniční poptávky. V roce 2009 se výstup ekonomiky snížil o více
než 4%. Státní rozpočet roku 2009 skončil s rekordním deficitem přesahujícím 190 mld. Kč. Na
počátku roku byly navíc do státního rozpočtu zapojeny zůstatky rezervních fondů ve výši
přesahující 30 mld. Kč. Rozpočet roku 2009 schválený s deficitem ve výši 38 mld. Kč byl
postaven na zcela nerealistické makroekonomické predikci, která počítala pětiprocentním
růstem HDP. České ekonomice se povedlo z recese „vyexportovat“. I v době propadu
ekonomiky v roce 2009 vyprodukoval tuzemský automobilový průmysl rekordní počet osobních
automobilů. Podpora poptávky v okolních zemích zabránila ještě hlubší recesi ekonomiky
vyplývající ze silné závislosti na automobilovém průmyslu. České republice celkově pomohla
především silná závislost na německé ekonomice, která je v současnosti motorem evropského
ekonomického oživení.
Tab. 5: Plánový a skutečný deficit státní rozpočtu ČR, plánovaný a skutečný HDP

Deficit - ex ante ,mld. Kč
Deficit - ex post, mld. Kč
HDP - ex ante, % s.c.
HDP - skutečnost, % s.c.

2007
91,3
66
4,9
6,6

2008
70,8
20
5
2,7

2009
38
192
4,8
-4,1

2010
162
156
0,3
2,3

2011
135
3,7

Zdroj: návrhy státního rozpočtu a plnění státního rozpočtu ČR.

Tabulka zachycuje vývoj deficitů státního rozpočtu a hospodářský růst v jednotlivých letech.
Deficitem ex ante je deficit schválený zákonem o státním rozpočtu na příslušný rok a HDP ex
ante je ekonomický růst predikovaný v rámci makroekonomické prognózy v době přípravy
rozpočtu. Do celkového deficitu sektoru vlády se promítají také deficity dalších veřejných
rozpočtů a veřejných fondů.
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Obr. 3: ČR, vývoj veřejný dluh/HDP, 2000-2009

Zdroj: Eurostat, Government Finance Statistics.

V letech 2009-2011 se dluhová kvóta ČR zhorší o více než 10 p.b. V porovnání s evropským
průměrem je podíl dluhu na HDP nízký a tento ukazatel v období 2009-2011 zřejmě navíc
poroste pomaleji než průměr EU. Strašení řeckou krizí je v podmínkách ČR iracionální, přesto
je v souvislosti se zvyšováním dluhové kvóty relevantní otázka, jaká úroveň zadlužení je pro
českou ekonomiku bezpečná. Většina autorů se shoduje, že z více důvodů nelze stanovit žádnou
bezpečnou zónu. Vzhledem k pozici ČR jako relativně malé ekonomiky mimo evropskou
měnovou unii je přes současnou relativně příznivou situaci doporučována velká obezřetnost v
dalším zvyšování veřejného zadlužení.

4

Závěr

Okolnosti vzniku soudobé finanční krize a její průběh nasvědčují, že se nejedná o jednu z
epizodních krizí, ale o kvalitativně novou situaci, která způsobuje dalekosáhlé změny ve
fungování globální ekonomiky. Stejně tak můžeme sledovat vliv krize na utváření nového
hospodářsko-ekonomického paradigmatu.
Finanční a následně ekonomická krize má tentokrát svou další fázi ve vzniku suverénní dluhové
krize. Dochází k podstatnému zhoršení fiskálních ukazatelů, prohlubující se nerovnováha
blokuje přesun dluhového břemene přetrvávajícího ve finančním sektoru a dále způsobuje tlak
na přechod k restriktivní fiskální politice. Fiskální restrikce v době křehkého hospodářského
oživení může přitom strhávat ekonomiku zpět do recese. Toto nebezpečí je zvláště patrné
zejména u zemí zasažených dluhovou krizí, kde rychle došlo k extrémnímu nárůstu veřejného
zadlužení. Podmínky záchranných programů, které těmto zemím diktují tvrdá úsporná opatření,
oddalují nástup ekonomického oživení a mají nebo budou mít výrazné politické dopady. Nelze
očekávat, že zejména v případě Řecka je reálné plnit za stávajících podmínek existující závazky.
Současná dluhová krize je vyústěním dlouhodobého uplatnění deficitního modelu, který vytváří
persistentní rozpočtové deficity. Ke zvyšování dluhu navíc docházelo i v době konjunktury, což
je v přímém rozporu s principy keynesiánské stabilizační politiky. Postupné narůstání veřejného
dluhu vedlo k situaci, že fiskální politika ztratila v době krize účinný manévrovací prostor.
Vlády jsou nuceny provádět úsporná opatření a fiskální politika působí opět procyklicky. Jako
potřebné řešení se proto jeví implementace takového institucionálního rámce, která by dalšímu
pokračování deficitního rozpočtového modelu zabránila.
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Impacts of Financial Crisis on Fiscal Stability and Sustainability
Summary
The period from the beginning of a financial crisis is related to a dramatic deterioration of fiscal
position of a number of highly developed countries. Therefore a theme of the contribution is an
analysis of impacts of the financial and economic crisis on fiscal stability and sustainability. The
onset of a systemic financial crisis has brought a huge increase of the government indebtedness
which comes after a period when the development of the debt/GDP ratio was principally stable.
The costs of crisis, either in form of damping the impacts of recession of the government fiscal
stimulation or socialisation of losses in private sector, are extreme in some countries. A deficit
budget model that has been dominating the economic praxis in most countries for a number of
years is reaching an indeterminate situation. Moreover, the development in Europe represents a
serious threat of the common currency and the European integration project as such.
In connection to the European debt crisis it is argued that at the beginning of 2011 we are more
likely to expect yet another phase of the crisis rather than the crisis ending. The journey towards
fundamental consolidation can in this case be long and grievous
Key words: Position; Budget deficit; Public debt; European crisis; Euro.
JEL classification: H60, E62.

Shrnutí
Období od počátku globální finanční krize je spojeno s dramatickým zhoršením fiskální pozice
řady vyspělých zemí. Tématem příspěvku je proto analýza dopadů finanční a hospodářské krize
na fiskální stabilitu a udržitelnost. Nástup systematické finanční krize přinesl zejména
jednoznačnou změnu trendu ve vývoji veřejného zadlužení, jehož úroveň vyjádřená relativním
378

podílem veřejného dluhu k HDP byla v předchozích letech v zásadě stabilní.
Náklady krize, ať již ve formě tlumení dopadů recese vládní fiskální stimulací, tak socializací
ztrát soukromého sektoru, jsou v některých zemích extrémní. Do bezvýchodné situace se
dostává deficitní rozpočtový model, který řadu let dominuje hospodářské praxi většiny zemí.
Vývoj v Evropě je navíc vážným ohrožením společné měny a projektu evropské integrace
vůbec.
V souvislosti s evropskou dluhovou krizí je argumentováno, že na počátku roku 2011 jsme spíše
v očekávání dalšího dějství této krize, než že by díky dosavadnímu postupu politických elit byla
krize zažehnána. Cesta k nezbytné fiskální konsolidaci může být v tomto případě dlouhá a
bolestná.
Klíčová slova: fiskální pozice, deficitní rozpočtový model, veřejný dluh, evropská dluhová
krize, Euro.

379

380

Role suverénních fondů v měnové politice Číny
Miroslav Langer*
1

Úvod

Hospodářství Čínské lidové republiky v současnosti prochází dramatickým rozvojem. Pozornost
na sebe přitahuje zejména akumulace devizových rezerv. Ta však není pouze čínským
specifikem a vykazuje jí celá řada států, které tradičně drží tyto rezervy ve formě
„bezrizikových“ likvidních cenných papírů, tedy pokladničních poukázek nebo dluhopisů
zahraničních vlád. V současné době je však trendem, že státy disponující přebytkem rozpočtu a
současně dostatečným množstvím deviz, jako například Norsko, Spojené arabské emiráty,
Singapur a další, vyčlení část prostředků a vytvoří tzv. suverénní fond (Sovereign Wealth Fund,
SWF), který je investuje v zahraničí za účelem většího zhodnocení. Základními znaky SWF jsou
právě hospodaření se státními prostředky oddělené od rozpočtu země, jistá rozhodovací
autonomie o investiční strategii a investování těchto prostředků v zahraničních zemích.
Cílem tohoto článku je odhalit postavení suverénních fondů v rámci čínské ekonomiky včetně
jejich vzájemných vazeb a zjistit, jakými způsoby Čína své prostředky alokuje. Na téma
suverénních fondů byla napsána řada článků. Z domácího prostředí se problematice obecně
věnoval například Sedláček (2010). Čínské situaci se pak týká rovněž řada studií, které se
zaměřují konkrétně na fondy (Zhang, 2009) nebo na problematiku devizového režimu obecně
Goldstein (2008). Oproti těmto pracím by měl tento článek seznámit čtenáře s různými cestami,
které Čína pro své zahraniční investice a alokaci devizových rezerv využívá.
Struktura článku je následující. Nejprve je stručně představen čínský monetární systém a
analyzován vývoj platební bilance. Následuje analýza možností Číny alokovat své devizové
rezervy a poté jsou představeny instituce, které se svým charakterem blíží definici suverénního
fondu a jejich postavení je následně analyzováno.
Ještě před samotným začátkem je třeba učinit poznámku ke zdrojům dat a informací. Oficiální
dokumenty čínských institucí obsahují většinou jen kusé informace. Statistiky, které jsou
publikované čínskými úřady nebo reportované mezinárodním organizacím, nejsou sice přesné,
ale jsou tím nejlepším, co je k dispozici. Většina údajů použitých v tomto článku, pochází z
internetových stránek oficiálních čínských institucí. Co se týče suverénních fondů, je zde ochota
zveřejňovat informace ještě menší, což platí o SWF’s obecně a čest patří výjimkám jako
například Norsko. Kompletní informace o jejich portfoliu tedy získat není možné a jsme
odkázáni jen na to, co unikne do médií při oficiálním vstupu či vytvoření společného podniku s
jinou společností. Další informace je pak možné získat, pokud investice SWF podléhají nějaké
dílčí informační povinnosti. Příkladem jsou údaje z formuláře 13f, který jsou povinni vyplňovat
institucionální investoři držící podíl větší než 100 mil. USD v registrovaných akciích u americké
komise cenných papírů (SEC).

2

Měnová a obchodní politika Číny

2.1 Měnová politika
Nejprve je třeba suverénní fondy zasadit do kontextu čínské měnové politiky a zahraničního
obchodu, neboť to umožní pochopit jednak zdroj jejich prostředků a především jejich postavení


Tento příspěvek byl zpracován jako jeden z výstupů projektu Interní grantové agentury VŠE v Praze (registrační
číslo IG106030).
*
Miroslav Langer, katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická
v Praze. Email: <xlanm18@vse.cz>
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v rámci čínského systému.
Orgánem majícím na starosti tvorbu měnové politiky je Čínská lidová banka (PBoC), což je
vlastně centrální banka. Jejím cílem je udržovat „stabilitu hodnoty měny“ a tím podporovat
ekonomický růst. Tato formulace je samozřejmě vágní, neboť neurčuje, zda se jedná o stabilitu
cenové hladiny či směnného kurzu. Není ale pochyb o tom, že je to právě PBoC, respektive její
Výbor pro měnovou politiku, který má monetární politiku na starosti. K dispozici má všechny
standardní nástroje, jejichž použití však není výslovně specifikované a zůstává jen na rozhodnutí
BPoC. Guvernéra jmenuje prezident na návrh předsedy vlády a po schválení stálým výborem
parlamentu. Další členové Výboru pro měnovou politiku jsou náměstci ekonomických ministrů,
předsedové dohledových orgánů a zástupce akademické sféry. Žádný z členů výboru není
členem politbyra Komunistické strany Číny.
Páteří finančního trhu je bankovní sektor, který tvoří státem kontrolované velké komerční
banky, banky mající politicky stanovený cíl1 a řada menších regionálních bank. Zejména velké
státem ovládané banky mají zvláštní vztah ke státem vlastněným podnikům (SOE), které
úvěrují. Kvalita těchto úvěrů ovšem není valná a prostřednictvím bankovního sektoru tak
probíhá subvence ztrátovým podnikům. Příčinou této subvence může být fakt, že hlavním cílem
státem vlastněných podniků nemusí být zisk. Motiv úvěrování ale může být také uvnitř
samotných bank, neboť neustálým úvěrováním drží podniky při životě a platební schopnosti a
nemusí stávající úvěry vykazovat jako problémové.
2.2 Režim směnného kurzu a akumulace devizových rezerv
Měnovou jednotkou Číny je čínský jüan, nazývaný též Renminbi (RMB), neboli lidová měna.
Od roku 1997 do roku 2005 byl kurz RMB fixován k USD v poměru 8,28. Poté nechala PBoC2
kurz řízeně posilovat až do druhé poloviny roku 2008, kdy dosáhl 6,83. Čína od té doby
proklamuje svůj měnový režim jako řízený floating s povoleným oscilačním pásmem okolo koše
měn, jejichž váhy však nejsou explicitně zveřejněny.3 Ve skutečnosti ale má stále nejsilnější
vazbu na americký dolar a oscilační pásmo je velice úzké. Čínská centrální banka oznámila jeho
rozšíření, ale prohlásila, že hodlá zabránit nadměrnému posilování, což vedlo ke zhodnocování v
druhé polovině roku 2010. V důsledku takovéto politiky nemohlo RMB apreciovat dostatečně,
což vede k podhodnocení směnného kurzu,4 a to činí čínské zboží relativně levnějším a zvyšuje
jeho konkurenceschopnost na zahraničních trzích.
Pro držbu devizových rezerv je možné najít řadu důvodů. Podle Nugeé (1999) jsou tyto důvody
zejména: formální krytí měny, nástroj řízení devizového kurzu a monetární politiky, krytí
závazků v cizí měně, zdroj pro platby vládních výdajů v zahraničí, rezerva proti katastrofám a
nenadálým událostem, investiční nástroj. Držba deviz ovšem znamená náklady, které jednak
vznikají při posilování domácí měny a dále je možné mezi tyto náklady zařadit tzv. náklady
obětované příležitosti, tedy ušlý zisk, který by vznikl, kdyby byly rezervy alokovány
výnosnějším způsobem. Od těchto potřeb a nákladů se pak odvíjí optimální množství
devizových rezerv. Rovněž jsou různé způsoby jak devizové rezervy získat. Těmi mohou být
půjčka, swap deviz a domácí měny,5 nebo přímá směna za domácí měnu.

1

To znamená, že jejích cílem není dosahování zisku, ale výkon politiky, jako je podpora exportu, nebo zemědělství.
Těmito bankami jsou Export Import Bank of China a Agricultural Bank of China.
2
Rozhodnutí o výši kurzu a šíři oscilačního pásma náleží PBoC, praktické provedení této politiky včetně
devizových intervencí má za úkol Vládní výbor pro správu deviz, neboli SAFE (viz níže).
3
Legislativní normou upravující režim směnného kurzu je Regulation No. 532, viz seznam literatury.
4
Např IMF odhaduje podle PPP pro rok 2010 kurz 3,922 RMB/EUR.
5
Takovýto swap poskytne obvykle nějaká mezinárodní instituce, jako například Mezinárodní měnový fond, nebo
centrální banka spřátelené země.
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Obr. 1: Objem čínských devizových rezerv (mld. USD, běžné ceny)

Zdroj: SAFE

Pokud vezmeme v úvahu čínský směnný režim, je zřejmé, že objem akumulovaných rezerv
závisí především na vývoji platební bilance. Dochází li k přebytku běžného nebo finančního
účtu (resp. přebytku na účtu maximální likvidity), roste poptávka po RMB, kterou centrální
banka, respektive SAFE absorbuje, což znamená, že koupí zahraniční měnu a tím emituje nové
RMB. Pokud si centrální banka nepřeje nárůst měnové báze, který tato operace vyvolá, musí jí
sterilizovat, což obvykle provede prodejem vlastních dluhopisů.6 V každém případě je ale
důsledkem této politiky akumulace devizových rezerv v rukách SAFE.
Čína vykazuje přebytek platební bilance, který je často dokonce dvojitý – tj. jak přebytek
běžného tak finančního účtu.7 V pozadí obou těchto přebytků je konkurenční výhoda v nízkých
mzdových nákladech, díky níž jsou čínské výrobky konkurenceschopné na světových trzích, a
Čína se tak současně stává lákavým místem pro zahraniční investory. Stejně tak hlavním
faktorem přebytku běžného účtu je exportní orientace ekonomiky. Jak je zřejmé z grafu, jevem
posledních let je skutečně masivní nárůst přebytku. Takovéto přebytky jsou umožněny vysokou
mírou úspor domácností i podniků, kterou analyzuje např. Kuijs (2006).
K platební bilanci je třeba učinit ještě několik poznámek. Přímé zahraniční investice se na
přebytku platební bilance podílejí jen menší měrou, avšak zde je třeba poukázat na fakt, že Čína,
ač méně vyspělá země, téměř 70 % přímých investic na oplátku investuje v zahraničí. Druhá
poznámka se týká finančního účtu, který jako celek vykazuje přebytek zejména díky přímým
investicím, v jehož rámci se vyskytuje i položka ostatní investice, která v roce 2008 dosáhla
nezanedbatelné výšky -120 mld. USD (-69 v roce 2007, 679 v roce 2009, SAFE8). Pod tímto
údajem se skrývají zejména krátkodobé úvěry, které Čína poskytuje zahraničním subjektům a
tímto způsobem umisťuje část svých aktiv. Tato položka tvoří většinu obratu i výkyvů
finančního účtu. Další poznámka se týká akumulace devizových rezerv, která nezachycuje
nárůst zlata, což ale nevypovídá o skutečném nárůstu Čínských zlatých zásob, neboť ty Čína
hromadí z vlastní těžby. Ač je ale množství čínských zlatých zásob velké, tvoří jen asi 1,5 % z
jejích měnových rezerv.
Zbývá si položit otázku do jaké míry je tvorba přebytků udržitelná? Pokud nebudeme brát v
úvahu vliv nepravděpodobných událostí, je zde několik hlavních faktorů, které mohou ovlivnit.
Je to jednak růst poptávky čínských domácností, který přichází s růstem jejich příjmů. Část této
poptávky bude směřovat do zahraničí a o tom jak velká bude, rozhodne mezní sklon k importu.
Obtížně predikovatelný vliv zahraniční poptávky bude záviset na vývoji hospodářského cyklu.
6

Tento krok vyvolává zvýšení úrokové míry a vzhledem k domácí ekonomice působí kontrakčně.
Srovnatelná data jsou až po roce 1999, kdy Čína začala data sledovat podle BPM5.
8
<http://www.safe.gov.cn/model_safe/tjsj/tjsj_list.jsp?ct_name=%D6%D0%B9%FA%B9%FA%BC%CA%CA%D
5%D6%A7%C6%BD%BA%E2%B1%ED&id=5&ID=110500000000000000>
7
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Spolu s ním bude vývoj poptávky záviset na růstu konkurence, především ze strany zemí
jihovýchodní Asie a Indie. Nejdůležitějším faktorem ovšem zůstává směnný kurz, jehož úroveň
závisí na rozhodnutí PBoC.
Obr. 2: Vývoj vybraných položek platební bilance (mil. USD, běžné ceny)

Zdroj: OECD

Možná ještě zajímavější než údaje o platební bilanci jsou údaje o investiční pozici vůči
zahraničí, které publikuje SAFE. Ač jsou tato data mírně problematická, zejména přímé
zahraniční investice nejsou oceněny reálnými cenami a tento údaj je zřejmě získán jen kumulací
údajů z platební bilance, lze si z této tabulky učinit představu o objemu rezerv, které Čína
spravuje.
Tab. 1: Investiční pozice Číny (mld. USD)
Čínská zahraniční aktiva Investice v Číně (pasiva)
2009
2004
2009
2004
229,6
52,7
997,4
369
1. Přímé zahraniční investice
242,8
92
190
56,6
2. Portfoliové investice
536,5
165,8
450,8
227,1
3. Ostatní investice
2451,3
618,6
4. Rezervní aktiva
Zdroj: SAFE9

Určit, jaké je optimální množství devizových rezerv pro Čínu, je obtížné. Pokud si dáme
dohromady údaje o importu za rok 2009, což bylo 954,3 mld. USD10 a stav rezerv na konci
tohoto roku (2450 mld. USD, SAFE), vyjde nám, že objem rezerv pokrývá více jak 30 měsíců
dovozu, což samozřejmě potřeby Číny vysoce přesahuje, tím spíše, že vývoj platební bilance je
příznivý a objem krátkodobého kapitálu v Číně relativně malý. Čína proto hledá způsoby, jak
své rezervy vhodně diverzifikovat.

3

Použití čínských devizových rezerv

Nyní se detailně podívejme na to, jak jsou čínské devizové prostředky využívány a jakými
způsoby jsou alokovány. V zásadě můžeme rozdělit investice soukromých osob a investice
státu. Pokud chce soukromá osoba investovat v zahraničí, musí k tomu získat devizové
prostředky buď na trhu, nebo od státu a může se tak jednat o jednu z cest, jak by mohly být
9

<http://www.safe.gov.cn/model_safe_en/news_en/new_detail_en.jsp?ID=30100000000000000,240&type=&id=2>
<http://www.safe.gov.cn/model_safe/tjsj/tjsj_detail.jsp?ID=110500000000000000,39&id=5>
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devizové rezervy využity. Pokud jde o investice soukromých osob, tak ty jsou ovšem zatím ještě
limitovány. Na rozdíl od víceméně plné směnitelnosti pro transakce na běžném účtu, jíž bylo
dosaženo mezi léty 1994-96, podléhají operace na finančním účtu, tedy i čínské investice v
zahraničí četným omezením. (OECD Economic Survey: China 2010, box 3.6) Nákup zahraniční
měny je pro čínské investory možný pouze na schválené investiční projekty. Rovněž ke zřízení
bankovních účtů v zahraničí je třeba svolení SAFE. Transakce na finančním účtu jsou rozděleny
do několika kategorií a každá je regulována zvlášť. Zahraniční společnosti nesmějí emitovat
akcie v Číně a investice do nástrojů zahraničního kapitálového trhu jsou umožněny pouze
prostřednictvím zvláštních institucí. Lze tak učinit závěr, že všechny investice čínských
rezidentů v zahraničí jsou pod nějakou kontrolou vlády.
3.1 Kvalifikovaní domácí institucionální investoři
Možnosti čínských domácností investovat na zahraničních trzích jsou doposud značně
regulované. Umožnit takovéto investice se čínská vláda rozhodla v roce 2006. Bylo stanoveno,
že investice budou probíhat prostřednictvím vybraných institucí, takzvaných Kvalifikovaných
domácích institucionálních investorů (QDII), mezi kterými jsou společnosti zabývající se
managementem investičních fondů, domácí banky, pobočky zahraničních bank i čínské
investiční společnosti.11 Regulace vyžaduje po QDII poměrně jasné a striktní podmínky, které
jsou zaměřeny na dostatečnou kvalifikaci a stabilitu. Povinností rovněž je zvolit si domácí
čínskou banku jako custodiana. Dohled nad těmito investory spadá pod Komisi pro regulaci
cenných papírů a limitován je jak celkový objem takto investovaných prostředků, tak každý z
QDII má určen strop. (Decree No. 46) Celkový limit dosáhl, podle údajů SAFE k 30.6.2010,
výše 64 mld. USD.
3.2 Investice čínských podniků
Dalším kanálem pro alokaci Čínských devizových rezerv jsou přímo čínské podniky a banky. V
kontextu tohoto článku stojí za pozornost fakt, že doposud značná část čínských podniků je v
rukách státu (SOE). V tomto ohledu je situace v Číně značně komplikovaná, neboť vedle
centrálně spravovaných SOE, které spadají pod vládní komisi pro dohled a správu (State-owned
Assets Supervision and Administration Commission of the State Council, SASAC), je zde celá
řada podniků pod správou regionálních vlád nebo dalších složek vládní moci, a navíc je zde řada
dceřiných společností nebo společností ve kterých má vláda jen částečný podíl.
Pokud jde o konečné vlastnictví investovaných prostředků, je z tohoto hlediska stejné, zda je
majetek držen v portfoliu suverénního fondu nebo se stane součástí státem kontrolovaného
podniku. Z hlediska investiční strategie zde ale rozdíl je. Investice podniků mají spíše charakter
fúzí a akvizic nebo joint venture, což znamená, že podniky se snaží získat významný nebo
kontrolní podíl, a proto jejich investice přímo ovlivňují management cílových společností.
Příkladem takovéto transakce může být akvizice společnosti Addax, registrované ve Švýcarsku,
zabývající se těžbou ropy v severním Iráku a Nigérii. Tuto společnost získala čínská ropná
společnost Sinopec, pomocí řetězce transakcí přes kanadskou společnost Mirror Lake Oil & Gas
Co., kterou kontroluje. (Reuters, 2009a). Toto je rozdíl oproti strategii, kterou veřejně deklarují
SWF, podle které preferují držbu menšinových podílů a nesnaží se zasahovat do faktického
řízení společností. Že tato strategie je záměrem, nikoliv však pravidlem uvidíme na
následujících řádcích.
3.3 Čínské SWF
Pokud chceme identifikovat čínské SWF, měli bychom si ujasnit jejich definici. Problémem je,
že žádná obecně platná neexistuje a tak se využije definičních znaků, které jsou v souladu s
11

V Číně neexistují investiční banky jako takové, a jejich úlohu přebírají právě tzv. investiční společnosti, které ale
mohou být kontrolované komerčními bankami.
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intuitivním chápáním tohoto druhu organizace. Znaky SWF (a) je agenturou vlády a spravují
státní prostředky, (b) je nezávislé na ostatních vládních institucích, (c) investuje do finančních
aktiv, tj. jejich cílem není např. podnikání ve výrobní sféře,12 (d) v rámci diverzifikace aktiv
investují v zahraničí.
Co se týče cílů suverénních fondů, jako hlavní bývá u všech uváděna snaha o diverzifikaci
devizových rezerv. Ta může být prováděna buď pouze technikami portfolio-managementu, které
uplatňují i soukromé investiční fondy, nebo k ní může být přistupováno ze širšího strategického
hlediska. Příkladem tohoto vyššího strategického stupně alokace investic mohou být země, které
vyvážejí ropu, jako Norsko, nebo Spojené arabské emiráty, které budou investovat své
prostředky spíše do jiných odvětví. Naopak u zemí, v nichž je vysoká poptávka po surovinách,
lze předpokládat, že budou spíše investovat do těžebního průmyslu. Nad tímto druhým stupněm
ovšem mohou být ještě vyšší politické cíle, jako například získání kontroly nad určitou částí
hospodářství v určité zemi nebo z důvodu zisku politického vlivu. I tyto charakteristiky bychom
měli sledovat.
Nyní se podívejme jak SWF zapadají do čínského legislativního systému. Obecně existují tři
možnosti založení suverénního fondu. Jednou možností je vyčlenění části vládních prostředků a
jejich investice, která však zůstává v přímém majetku vlády. Takový SWF nemá právní
subjektivitu a fondem se tak stává jen podle názvu a deklarovaného zájmu určitou sumu po
nějakou dobu spravovat odděleně od rozpočtu. Druhou možností je založení zvláštním zákonem,
kterým tento fond získá svou právní subjektivitu. Konečně poslední možností je založit
společnost podle stávajícího právního rámce (například obchodního zákoníku) a do ní část
prostředků vyčlenit.
Tato třetí možnost se čínské vládě přímo nabízí, neboť její obchodní zákoník (oficiálně
přeložený do angličtiny jako The Company Law of the People's Republic of China) zná pojem
„plně státem vlastněná společnost“ (Wholly State-Owned Company), což je speciálně upravená
společnost s ručením omezeným vlastněná státem a jmenování správní rady je v gesci zvláštní
komise, která je podřízená vládě. Management takové společnosti je vybírán až správní radou.
Důsledkem toho je teoreticky oddělena od vlády a armády.
Obr. 3: Bilanční sumy čínských SWF 2010 (mld. USD)

Zdroj: Data pocházejí z oficiálních internetových jednotlivých SWF, údaj o Central Huijin je odhad založený tržní
kapitalizaci spravovaných podílů
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Tento bod definice je poměrně sporný, protože většina investic (s výjimkou investic do čistých uchovatelů
hodnoty, jako drahých kovů) směřuje k aktivům, které slouží k podnikání. Zde jde ale o oddělení činnosti kontroly
a správy, kterou mohou SFW vykonávat a činností provozních, které zůstávají doménou podniků.
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V komplikované struktuře čínské ekonomky, kdy je část podniků vlastněna státem, vzniká
otázka, co vlastně za suverénní fond považovat. Na paměti je třeba mít, že faktický úkol fondu,
tedy alokaci státem vlastněných aktiv, mohou provádět i výrobní podniky při zahraničních
akvizicích a fůzích.
Nyní si představíme několik čínských institucí, které hrají významnou roli při správě státních
aktiv a mohly by být považovány za suverénní fond, a pokusíme se odhalit jejich postavení v
rámci čínského systému a poodkrýt jejich investiční strategii.
SAFE
Úlohou SAFE (The State Administration of Foreign Exchange), jak už její název napovídá, je
správa čínských zahraničních rezerv. Jejím hlavním úkolem je dbát na záležitosti týkající se
devizové oblasti, hladké fungování devizového trhu. Ovšem jako jedním z dalších úkolů,
kterými je pověřena, je správa devizových rezerv, zlatých rezerv a ostatních zahraničních aktiv.
Zdá se, že většinu rezerv, které spravuje, drží ve formě hotovosti nebo pokladničních poukázek
a dluhopisů. Postavení samotné SAFE v rámci Čínského systému je pozoruhodné. Formálně se
jedná o součást čínské vlády, kde působí jako samostatný úřad, takže nemá vlastní právní
subjektivitu. Na druhou stranu ale vykonává úlohy, které jí zadá PBoC, respektive jsou určeny
její měnovou politikou v devizové oblasti. Koneckonců ředitel SAFE je současně
viceguvernérem PBoC. Z těchto hledisek SAFE nevypadá jako klasický suverénní fond, je
ovšem třeba vzít v úvahu, že v rozhodování o složení, respektive umístění rezerv je mu
ponechána určitá autonomie. K tomuto účelu byla zřízena pobočka, SAFE Investment Company
Ltd. Jedná se o společnost registrovanou v roce 1997 v Hongkongu, která však znaky
suverénního fondu naplňuje. Tento fond ovšem není příliš transparentní a informace o jeho
investicích i o objemu čínských devizových prostředků, které má k dispozici, je obtížné získat a
ověřit. Oficiálně se k této pobočce mateřská SAFE příliš nehlásí a její existenci až do roku 2008
oficiálně nepřipouštěla. Příkladem investice, kterou média zaznamenala, je nákup podílů v
několika Australských bankách (Financial Times, 2008).
China Investment Corporation
China Investment Corporation (CIC) byla ustanovena jako investiční společnost mající za úkol
alokovat čínské devizové rezervy. Tato společnost nejvíce naplňuje definici suverénního fondu a
též byla k účelům obsaženým v definici zřízena.13 Založena byla v roce 2007 vkladem 1 550
mld. RMB (200 mld. USD). Podle oficiálního prohlášení jsou její investice prováděny na
striktně komerčním základě, kde jediným kritériem je naplnění ekonomických kritérií, tedy
dosažení zisku s ohledem na postupované riziko. Dále se podle svého prohlášení nesnaží
vykonávat kontrolu ve společnostech, do kterých investuje a ani jinak ovlivňovat jejich provoz.
Ve svých investicích není omezena geograficky ani druhem investičních aktiv. Vrcholné orgány
CIC jsou představenstvo, které má výkonnou roli a formuluje investiční strategii, a dozorčí rada,
která je hlavním kontrolním orgánem.
CIC však neprovádí všechny svoje transakce vlastním jménem a má pro tyto účely zřízeno
několik dceřiných společností. Příkladem může být Terrific Investment Corporation nebo Best
Investment Corporation o jejichž existenci víme díky povinným zprávám pro americkou Komisi
pro cenné papíry. V několika málo známých transakcích postupovala CIC tak, že nákup akcií
rozdělila mezi sebe a dceřinou společnost, takže na první pohled sama vypadala jako minoritní
akcionář. Takovýto postup sice není v rozporu s pravidly, ale k transparentnosti fondu zrovna
nepřispívá.
Ve své výroční zprávě (CIC, 2009) nezveřejňuje kompletní přehled ani detailní charakteristiky
13

Samotné čínské právo nezná pojem suverénní fond, proto byla založena jako „plně státem vlastněná společnost“ s
tím, že její cíle odpovídající definici SWF byly veřejně deklarovány.
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svého portfolia. Některé údaje však k dispozici jsou. Ze svého dvousetmiliardového kapitálu
investovala v zahraničí 79 mld. USD, což označuje jako své „globální portfolio.“ Jako equity
(investice do vlastního jmění) bylo alokováno 36 %, dlouhodobé cenné papíry s fixním příjmem
tvořili 26 %, krátkodobé likvidní aktiva 32 % a alternativní nástroje 6 %. Přibližně 12,4 mld.
USD bylo investováno jako přímé investice, 41,4 mld. jako portfoliové, přičemž 59 %
portfoliových investic bylo spravováno externími manažery. Co se týče geografické lokalizace
investic, 43,9 % připadlo na severní Ameriku, 28,4 % na Asii a 20,5 % na Evropu. Pokud jde o
odvětví, zaměřuje se CIC na investice do těžby přírodních zdrojů, infrastruktury a na finanční
sektor. Roční výnos portfolia byl 11,4 % oproti ztrátě -2,1 % v roce 2008.
Tab. 2: Příklady investic CIC podle podílu na základním jmění
Název společnosti
Teck Resources Limited, Canada
JSC KazMunaiGas, Exploration Production
Nobel Oil Group LTD
AES Corporation
Blackrock Inc
Morgan Stanley
VISA

Země

Obor podnikání

Kanada
Kazachstán
Rusko
USA
USA
USA
USA

těžba minerálů
ropa a zemní plyn
ropa a zemní plyn
elektrická energie
finance
finance
finance

Podíl (%)
17,2
10,6
45
15
2
10
0,7

Zdroj: CIC Annual report 2009; CIC-Form 13F (SEC 2009)

Central Huijin Investment
Další organizací, kterou je třeba zmínit, je Central Huijin Investment, kterou média i odborná
veřejnost mezi Čínské SWF občas řadí. Ač nesplňuje klasické definice SWF, zejména
neprovádí přímo žádnou alokaci aktiv do zahraničí, je dobré na ni upřít pozornost a to z řady
důvodů. Jedním z nich je fakt, že Central Huijin je formálně dceřinou společností CIC, pod
kterou byla roku 2007 převedena. Do té doby byla od svého vzniku v roce 2003 pod správou
PBoC a jejím úkolem je výkon vlastnických práv ve státem vlastněných finančních institucích.
Mezi nimi jsou největší banky (CIBC 35,41 %, Agricultural Bank of China 50 %, Bank of
China 67,53 %, China Construction Bank 48,23 %, China Development Bank 48,7 %),
zajišťovna, investiční společnost a obchodníci s cennými papíry. V menších regionálních
bankách Central Huijin podíl nemá, ale své podíly v těch velkých udržuje i účastmi na
navyšování kapitálu, na což získává prostředky emisí vlastních dluhopisů.
China International Trust and Investment Company (CITIC)
Tato společnost byla založena na počátku reforem, v roce 1978, a měla sloužit jako jakási brána
mezi Čínou a světem. Jejím hlavním úkolem bylo, být prostředníkem mezi zahraničními
investory, kteří chtěli do Číny přijít, a domácími ekonomickými subjekty. Ač je zaměřena
především na správu domácích aktiv a provádění investičních projektů v pevninské Číně a v
Hongkongu, některé její pobočky provádějí akvizice v zahraniční. Jedná se například o investici
do ropných ložisek v Kazachstánu a Indonésii, uhelných dolů v Austrálii. CITIC v roce 2008
spravovala aktiva v hodnotě 240 mld. USD, což je ale poněkud zavádějící údaj, jelikož jejich
většina je tvořena úvěry. Pokud budeme sledovat pouze fixní aktiva a dlouhodobé investice,
dostáváme se zhruba na desetinu tohoto čísla. Většina těchto aktiv byla alokována v Číně.
Pobočka zabývající se komerčním bankovnictvím, CITIC financial holding, obhospodařuje asi
17 mld. USD aktiv, z čehož většina je alokováno v Hongkongu (CITIC, 2007). Z těchto hledisek
se nejedná o klasický suverénní fond, ale o státní společnost spravující významné množství
investičních projektů. Jejím prostřednictvím je ale možné zahraniční akvizice a investice
provádět. Této infrastruktury využívá i CIC, která má podíl CITIC Capital, což je investiční
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společnost, která je součástí koncernu. Za pozornost jistě stojí, že CITIC Capital investuje vedle
USA a Japonska i v domácí Číně.
China Africa Development fund (CADF)
Čínsko-Africký rozvojový fond byl ustanoven v roce 2007 a jeho cílem je podporovat čínské
společnosti při jejich operacích v Africe. Fond je financován a řízen přes čínskou rozvojovou
banku (China Development Bank, CDB), což byla původně státem provozovaná banka s
politickými cíly, jejímž hlavním zdrojem prostředků je emise dluhopisů denominovaných jak v
RMB, tak v USD nebo EUR, které končí na čínském i mezinárodním finančním trhu. Kromě
CADF investovala CDB ještě do dalších šesti zahraničních fondů, suma těchto investic však
nepřesáhla 0,5 mld. USD.
V metodách investování není CADF nikterak omezen a celkový zamýšlený objem prostředků,
které má fond spravovat, má dosáhnout 5 mld. USD. Jejím hlavním cílem ale není akvizice a
správa aktiv v Africe, ale spíše podpora čínských investorů, včetně státem kontrolovaných. Z
tohoto hlediska se nejedná o suverénní fond.
Národní fond sociálního zabezpečení (NSSF)
Jedná se o organizaci na úrovni ministerstva, která má za úkol obhospodařovat prostředky
akumulované vládou, které by měly sloužit k pokrytí budoucích očekávaných výdajů na sociální
služby. Nejde však o klasický státní důchodový fond v průběžném systému, neboť takový v
Číně nefunguje a důchodové spoření je na individuální bázi, s výjimkou státních zaměstnanců,
jejichž důchody vyplácí stát. Z tohoto důvodu zde nejsou žádní pojištěnci a ani neexistuje přímý
nárok z jejich strany a tento fond tedy fakticky spravuje volné státní prostředky.
Zdrojem prostředků fondu jsou příjmy z prodejů účastí ve státem vlastněných podnicích, nebo
jejich převod pod správu fondu. NSSF spravoval ke konci roku 2009 v přepočtu 114,6 mld.
USD. Management tohoto fondu má jasné zadání, a tím je ve středním a dlouhodobém horizontu
překonat inflaci měřenou indexem spotřebitelských cen o 2 % přičemž by maximální roční
ztráta neměla, s 90 % pravděpodobností, přesáhnout 10 %. Ke správě svého portfolia využívá
služeb externích správců fondů.
Složení portfolia, které NSSF zveřejňuje, udává, že cenné papíry s fixním příjmem tvoří
40,67%, domácí akcie (jako portfoliová investice) 25.91%, zahraniční akcie 6,54%, hotovost
6,34% a 20,54% tvoří investice do akcií s významným podílem. Průměrný roční výnos mezi lety
2000-2007 dosáhl 8,98 %.

4

Závěr

Čína, díky kombinaci svého kurzového režimu a příznivého vývoje platební bilance v
posledních letech akumulovala velké množství devizových rezerv, pro které hledá uplatnění a
alokuje tímto způsobem na světových finančních trzích velké množství aktiv. Na druhou stranu
možnosti investovat v zahraničí jsou pro čínské rezidenty doposud omezené a vláda je tak do
jisté míry supluje.
Pokud nás zajímá mezinárodní vliv, který Čína získává svými zahraničními investicemi, není
možné se omezit pouze na sledování SWF. Ačkoliv jsou investice čínských suverénních fondů
do majetkových cenných papírů, co se týče absolutní velikosti, pozoruhodné, z celkového
pohledu se jedná jen o jednu z cest, kterými se snaží Čína své devizové rezervy diverzifikovat,
dalším způsobem jsou investice čínských státem vlastněných podniků.
Z hlediska investiční strategie není možné říci, že zde nějaká jednotná existuje. Ač jsou zde jisté
známky vychýlení směrem k těžebnímu a finančnímu odvětví, lze říci, že každá instituce
obhospodařující investice s čínskými státními prostředky má jistou rozhodovací autonomii. Je
dokonce možné, že některé instituce, jako například suverénní fondy SAFE Investment
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Company a CIC, si navzájem konkurují ve snaze získat pod správu další prostředky, a tím zde
vzniká motivační tlak na zvyšování výkonnosti fondů.
Čínské suverénní fondy také neodpovídají představě suverénního fondu jako instituce, která
investuje volné prostředky v zahraničí a je v podstatě oddělena od domácí hospodářské situace.
Naopak, jsou sami součástí Čínské monetární politiky (SAFE), finančního systému (Central
Huijin, CIC) i domácích investic a správy domácích podniků (CITIC, NSSF, částečně i CIC).
Co se týče transparentnosti, nejsou Čínské fondy zrovna zářným příkladem. Samy o sobě
poskytují hlavně obecné informace a detaily o jejich aktivitách je možné získat z nepřímých
zdrojů, takže to jsou údaje o podílech ve veřejně obchodovaných společnostech a nikoliv tedy
investice typu private equity. Část svých akvizic také provádějí přes různé formace svých
dceřiných společností a část investic dokonce nechávají obhospodařovat externími
portfoliomanažery. Nicméně z dostupných zdrojů se zdá, že většina jejich investic má
portfoliový charakter a nesnaží se nad svými cíly získat kontrolu.
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The Role of Sovereign Funds in Monetary Policy of China
Summary
This work deals with a stand of the Sovereign Wealth Funds in Chinese economy. It is partly
concerned with the resource of Chinese foreign exchange funds and the way of its allocation.
We find out, that SWFs are only one of several channels of its utilisation. Subsequently are
identified some institutions which can be considered as SWF. Finally, the role of these
organizations in Chinese system is analysed.
Key words: Sovereign Wealth Fund; Balance of Payment; Foreign exchange reserves.
JEL classification: F21, F5, G32, H82.

Shrnutí
Tato práce pojednává o postavení suverénních fondů v rámci Čínské ekonomiky. Zabývá se
jednak zdrojem devizových prostředků, které Čína hromadí, a způsoby jakými je alokuje.
Zjišťuje, že suverénní fondy jsou jen jedním z kanálů užití těchto prostředků. Dále pak tento
článek identifikuje několik institucí, které by mohly být označeny za suverénní fondy.
Klíčová slova: Čína, suverénní fond, platební bilance, devizové rezervy.
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Existuje v systému podpory financování vývozu ČR
místo pro státem zřízenou banku?
Jiří Nakládal*
1

Úvod

Systém podpory financování vývozu v České republice sestává ze dvou institucí. Exportní
garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) pojišťuje komerční a teritoriální rizika
související s obchodními transakcemi českých exportérů. Naproti tomu Česká exportní banka,
a.s. (ČEB) poskytuje českým vývozcům a jejich zahraničním partnerům financování těchto
transakcí. Obě instituce vznikly v první polovině devadesátých let, od té doby se určitým
způsobem vyvíjely a zásadně se měnilo také prostředí, v němž se pohybovaly a dodnes
pohybují. V rámci transformačního období české ekonomiky měly obě instituce svůj
opodstatněný význam. Otázkou je, zda důvody vedoucí k jejich založení jsou relevantní i v
současné době resp. zda by dané instituce neměly být reformovány nebo postupně zrušeny.
Současné ekonomické a právní prostředí exportních úvěrů v ČR je třeba zásadně rozlišovat na
oblast financování a pojišťování. EGAP od počátku své existence účetně odděloval komerčně
zajistitelnou část rizik a tržně nezajistitelná rizika. V roce 2005 zahájil proces vyčlenění
komerční části do dceřiné společnosti, jejíž majoritní část byla následně privatizována. Dále
závazná legislativa Evropské unie striktně definuje tržně zajistitelná rizika jako pojištěné
pohledávky se splatností do dvou let v rámci teritorií vyspělých zemí. Z výše uvedených důvodů
si v současnosti komerční úvěrové pojišťovny s EGAPem zásadním způsobem nekonkurují.
Na trhu exportního financování je situace zcela odlišná. Striktní a jasná legislativa oddělující
oblast komerčního a podporovaného financování prakticky neexistuje. ČEB z vlastní aktivity
žádný mechanismus zajišťující její čistě komplementární roli v exportním financování
nevytvořila. Úspěšné zatím nebyly ani opatrné stížnosti komerčních bank. Na poli exportního
financování tak již řadu let ČEB překračuje komplementární úlohu, jež jí přísluší dle obecných
legislativních norem a dlouhodobě představuje podstatnou konkurenci pro komerční banky.
Tato práce se soustředí na ČEB a její úlohu v rámci podpory exportního financování. V druhé
kapitole nejprve stručně osvětluji historický vývoj ČEB a okolního prostředí a na jejich základě
stručně analyzuji aktuální postavení ČEB na trhu českého exportního financování. V další
kapitole hlouběji analyzuji příčiny dominantního postavení ČEB na trhu. Poslední kapitola se
zabývá vymezením optimální role ČEB a nastavením mechanismu, kterým by se zabránilo
narušování tržního prostředí v daném oboru.

2

Historický vývoj a současná situace

Praxe současných ECAs ve světě včetně platné mezinárodní legislativy1 rozlišuje v rámci
systému podpory vývozních úvěrů tři základní oblasti – pojištění, poskytování přímých úvěrů a
úrokové zvýhodnění.
2.1 Historický vývoj
Klíčovým článkem systému podpory vývozních úvěrů je jejich pojištění, což odpovídá i vývoji
v ČR, kdy byl v roce 1992 založen EGAP. Ten měl nejprve zprostředkovávat i úroková
zvýhodnění, ale za tímto účelem byla v roce 1995 založena ČEB, do níž byla daná agenda
*

Jiří Nakládal, katedra bankovnictví a pojišťovnictví, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická
v Praze. Email: <nakladal@vse.cz>
1
Zde se jedná především o gentlemanskou dohodu vyjednávanou za podpory sekretariátu OECD: Arrangement on
Oficially Supported Export Credits (v praxi ČR často zmiňovanou jako tzv. Konsensus OECD).
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vyčleněna. V ČEB se postupně rozvinul i třetí pilíř systému státní podpory, tj. poskytování
přímých úvěrů.2
V počátcích mělo přímé úvěrování podniků i dorovnávání úrokových sazeb formou refinančních
úvěrů komerčním bankám svoje opodstatnění. Česká ekonomika procházela obdobím, kdy
komerční banky měly omezený přístup k devizám. Dále jejich rating mohl být příčinou dražšího
financování ve srovnání se získáváním zdrojů prostřednictvím instituce se státní zárukou. Je
rovněž bez pochyb, že řada komerčních bank měla nízkou znalost a zkušenosti s exportním
financováním. V neposlední řadě finanční bonita českých podniků představujících typické
klienty ECAs byla častokrát v rozporu s rizikovým apetitem komerčních institucí.
2.2 Charakteristika současného stavu
Současná situace na trhu exportního financování v ČR je ovšem zcela odlišná. České komerční
banky udělaly v daném oboru obrovský pokrok v odborné úrovni, jsou silně kapitálově
vybavené a jejich rating je na úrovni ratingu ČR či se k němu blíží. Při pojistném krytí EGAPu u
hlavních produktů ve výši 95% mají i relativně dostatečný rizikový apetit, jsou ochotny
poskytovat dlouhodobé vývozní úvěry a akceptují i vývoz do nejrizikovějších teritorií jako např.
Ukrajina či Bělorusko. Nejčastěji uváděné důvody podporující úlohu ČEB v současném
systému, tj. poskytování dlouhodobých úvěrů do rizikových teritorií, tak v praxi nemusí být těmi
nejzávažnějšími.
Obr. 1: Teritoriální struktura úvěrů ČEB k 31. 12. 20093
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Z Grafu č. 1 je zřetelné, že dvě třetiny celkové angažovanosti ČEB se nalézá v teritoriích, která
jsou středně nebo málo riziková. S Ruskou federací, která představuje celou polovinu
angažovanosti, komerční banky více angažované v exportním financování obvykle nemívají
větší problém i s desetiletým tenorem úvěrů. Při pohledu na komoditní strukturu angažovanosti
bychom zjistili, že problém zřejmě nebude ani v odvětvových limitech komerčních bank.
Z výročních zpráv EGAPu a ČEB lze odhadovat, že poměr angažovanosti ČEB na
angažovanosti celého bankovního sektoru v exportním financování v současnosti dosahuje
okolo dvou třetin. Role ČEB na trhu je zcela dominantní. Otázkou zůstává, proč tomu tak je,
když nejčastěji zmiňované důvody existence ČEB jsou z velké části liché.

3

Nadměrná pozice ČEB

Dominantní role ČEB v oblasti exportního financování není podle mého názoru dána
2
3

K přímému úvěrování opravňoval ČEB Zákon č. 58/1995 Sb., který stál u jejího zrodu.
Celková angažovanost ČEB ke konci roku 2009 činila CZK 40,8 mld.

394

nedostatečnými znalostmi, zkušenostmi či averzí k angažovanosti v rizikových teritoriích
komerčními bankami, ale pramení především z její nadměrné úlohy v daném oboru a
neexistenci transparentního mechanismu na kooperaci s komerčními bankami. Existuje řada
faktorů, které lze považovat za hlavní příčiny významného postavení ČEB na trhu.
3.1 Nižší averze ke komerčním rizikům
Po vzniku EGAP a ČEB se většina významných obchodů odehrávala s dlužníky benefitujícími
ze státní záruky své země za přijatý úvěr. V posledních letech je ovšem zcela běžné, že se
projekty pojišťují EGAPem bez požadavku na státní garance dlužnických zemí a jejich
rizikovost je ovlivněna pouze finanční bonitou dlužníka a ohodnocením business plánu často
značně závislého na pojišťované transakci. Značný apetit ČEB na tento druh transakcí, často
charakterizovaných nemalým komerčním (a nikoliv jen teritoriálním) rizikem, považuji za jeden
z hlavních důvodů zvýšení jejího podílu na trhu v posledních letech.
3.2 Objem transakcí
Další z hlavních příčin nadměrné angažovanosti ČEB je schopnost akceptovat projekty
značného rozsahu (v řádech stovek milionů euro) bez nutnosti kooperace s jinými bankami.
Většina komerčních bank na českém trhu by na podobně velké projekty zpravidla hledala
partnery a snažila se tak snížit svoji celkovou angažovanost. ČEB začíná více spolupracovat s
komerčními bankami až v posledních měsících, což je spíše důsledek příliš rychlé a víceméně
neřízené vlastní expanze než dlouhodobější systematický přístup a určitá snaha o plnění
výhradně komplementární úlohy v ekonomice.
3.3 Jednoduchost a rychlost
Není žádným tajemstvím, že většina českých bank je v rukou zahraničních vlastníků a každý
větší objem (zpravidla překračující limit v řádu pár desítek milionů euro) musí schvalovat i
příslušné vyšší instance bankovní skupiny v zahraničí. Přičteme-li k tomu další zpoždění, které
by mohlo vzniknout z důvodu hledání dodatečného zajištění transakce sloužícího k uspokojení
méně rizikově averzních komerčních bank, je angažmá ČEB pro vývozce i zahraničního
dlužníka relativně jasnou volbou – rychlost a pohodlnost jednání s jedním subjektem
představuje značnou výhodu.
3.4 Tlak velkých vývozců
Ekonomická teorie zabývající se ECAs není detailně rozpracovaná a je jí relativní nedostatek.
Prakticky všichni autoři se ovšem shodnou, že jedním z hlavních neduhů činnosti ECAs je silná
podpora několika málo velkých exportních firem. Velké firmy zpravidla dokážou vyvíjet silný
politický tlak na svou ECA při prosazování svých obchodů. Jelikož ČEB může podléhat stejným
tlakům jako EGAP, je její dosavadní politika zvláště na pováženou. Velký exportér přinášející
rozsáhlý a značně rizikový projekt prakticky ani nemůže zamířit jinam než do ČEB resp. ČEB
bude vždy minimálně jednou z oslovených bank.
Sečteme-li výše uvedené, tj. relativně nízká averze k riziku, schopnost financovat dodávky
obrovských investičních celků bez nutnosti hledání optimální struktury zajištění s dalšími
bankami a podléhání obdobným tlakům jako EGAP, má ČEB v rukou dostatek trumfů, aby
mohla být dominantní bankou na trhu. Výčet jejích výhod ve srovnání s komerčními bankami
však zdaleka nekončí.
3.5 Monopol na zvýhodněné fixní sazby
Další značnou výhodou, kterou komfortně disponuje pouze ČEB, je možnost nabízet své
dlouhodobé úvěry za zvýhodněné fixní sazby. Komerční banky poskytují naprostou většinu
svých dlouhodobých úvěrů za sazby stanovované na pohyblivé bázi odvozené od LIBORu,
EURIBORu apod., protože riziková prémie u dlouhodobých fixních sazeb je zpravidla relativně
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vysoká. Chtějí-li využít státem podpořené úrokové zvýhodnění, musí požádat správce tohoto
systému, tj. ČEB, o tzv. refinanční úvěr, který je administrativně i časově náročný na vyřízení.
To vše v době, kdy komerční banky mají volnou likviditu. Zásadním otazníkem nad značně
zastaralým a neefektivním systémem je i jeho cena, kdy ČEB dostává prémii od Ministerstva
financí ve výši 100 b.b., ale komerčním bankám tu samou službu nabízí (dle vlastního uvážení)
za pouhých 50 b.b.. Celkově shrnuto, zvýhodněné CIRRy4 dlouhodobě využívá téměř výhradně
ČEB a přes mnohaletou snahu komerčních bank i EGAPu se dodnes nepodařilo uvést v život
nový efektivnější systém.5
3.6 Renomé státní banky
Navzdory prostředí 21. století může ČEB v řadě zemí využívat výhody z důvodu reprezentace
českého státu. Zvláště při jednání se suverénními a veřejnými dlužníky má státní banka stále
svůj význam a v některých situacích jsou její služby dokonce vyžadovány.
3.7 Mylná očekávání vývozců
V praxi se často můžeme setkat s menšími vývozci (bez možnosti významněji ovlivnit
management ECA – viz bod 3.3), kteří využívají služeb ČEB, protože si myslí, že zde budou
obslouženi vstřícněji a zároveň levněji. Jedná se přece o banku, jejímž cílem není maximalizace
zisku, nýbrž by měla především podporovat jejich tržby. Zde dochází k evidentní informační
asymetrii, neboť ČEB dle mezinárodních právních norem nemůže nabízet své služby levněji než
komerční instituce. Úroveň služeb je také diskutabilní - řada komerčních bank zřejmě nabízí
přinejmenším stejně kvalitní servis, navíc může zohlednit i křížový prodej s jinými bankovními
produkty. Na druhou stranu je třeba brát v úvahu i skutečnost, že na ČEB (stejně jako na EGAP)
si může každý exportér stěžovat např. u „svého“ poslance, což je určitá forma všudypřítomného
každodenního nátlaku na dotyčné státní úředníky.
3.8 Volné interní limity
Výhodou ČEB je i relativně velmi volná politika interních limitů. Polovinu portfolia eviduje v
Ruské federaci a zjevně neaplikuje konzervativní portfolio risk management, což je při jejím
poslání pochopitelné. Další výhodou je možnost nabízení dlouhých tenorů, i když komerční
banky v současnosti také nemají problém poskytovat i desetileté úvěry pojištěné EGAPem.
Jinak tomu může být u limitů odvětvových, kde jednotlivé komerční banky mohou být
limitovány více.
3.9 Finanční krize
Pro zvýšení objemu angažovanosti ČEB v posledních letech byla prospěšná i finanční krize,
poněvadž se s EGAPem stala často zmiňovanou institucí, která by měla pomoci českým
exportérům v těžkých dobách. Tyto populistické výroky mnoha politiků, z nichž řada se naučila
opakovat víceméně pouhé dvě tři věty o prospěšnosti ČEB v krizi, jistě pomohly k již
uskutečněným a také plánovaným dotacím pro ČEB. V této souvislosti je třeba zmínit
skutečnost, že v krizi bylo zcela klíčové rozhodnutí EGAPu navýšit pojistné krytí na 99%, což
bylo tak atraktivní, že komerční banky mohly financovat některé značně rizikové projekty, které
by za jiných okolností nepodpořily.
3.10 Finanční kovenanty
Specifické klauzule a/nebo finanční kovenanty dávané do úvěrových smluv, které nedovolují
4

CIRR - z angl. Commercial Interest Reference Rate.
Více k tématu aktuálně nevhodného sytému úrokového zvýhodnění např. viz Kypetová (2007). K nejnovějšímu
vývoji je vhodné uvést, že nově může úrokové zvýhodnění poskytovat Ministerstvo financí ČR, které se ovšem z
důvodů nedokonalosti novelizace příslušného zákona a vyhlášky zdráhá uvést systém do reálného života a zřejmě
budeme muset počkat na další novelizaci příslušných právních norem. ČEB tak stále zůstává jedinou bankou v ČR,
která financování s CIRRy může efektivně využívat.
5
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dlužníkovi významně zvýšit svoje zadlužení bez souhlasu banky, mají za následek „věrnost“
dlužníka vůči ČEB. Žádá-li zahraniční importér o úvěr na další svou investici, musí se ČEB
nejprve zeptat na možnosti navýšení svého zadlužení a v konečném důsledku vzít nový úvěr z
novu od ní. Komerční banky se tak u větších opakujících se zakázek se stejnými odběrateli
nemají šanci prosadit.
3.11 Politika ČEB
ČEB mohla ve své historii více spolupracovat s komerčními bankami na syndikovaných úvěrech
a zřejmě také poskytla celou řadu úvěrů, které mohly a měly být poskytnuty komerčními
bankami. Tento trend má celou řadu příčin. V první řadě lze uvést, že management ČEB nemá
mnoho důvodů, proč snižovat svou dominantní roli na trhu. Každý manažer bývá přirozeně
motivován poskytnout co nejvíce úvěrů, řídit co největší instituci apod. K tomu ho většinou
podporuje i interní bonusový systém.
Vnější tlaky na změnu politiky ČEB také nebyly úspěšné. Ministerstvo financí (MF) a
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které společně mají na řízení ČEB největší vliv,
zjevně nepovažovaly danou problematiku za dostatečně důležitou. Na nátlak komerčních bank
občas z jejich strany zazní obecné prohlášení o větší spolupráci mezi ČEB a komerčními
bankami, ale to je víceméně vše. Tlak samotných komerčních bank má své limity. Důvodů je
několik. Při větším tlaku hrozí zhoršení vztahů s ČEB, která je nejen konkurentem, ale i
potenciálním partnerem při poskytnutí syndikovaných úvěrů. Dále by zprostředkovaně mohly
být zhoršeny i neformální vazby s EGAPem a/nebo českými vývozci, což by pro angažovanější
banky mohlo mít dodatečné nepříjemné důsledky. Skutečností je, že i rizikovější projekt
podpořený ČEB může přinést v budoucnu obchod pro samotné komerční banky. Některé banky
ani nemusejí mít zájem na změně a raději neformálně jednat o vybraných syndikovaných
úvěrech s ČEB a za přispění ČEB zvyšovat svůj podíl na úkor ostatních komerčních bank.
Komerční banky sdružené v asociaci tak mohou být ve výsledku relativně pasivní a preferovat
dlouhodobě opatrnou strategii zvyšování podílu komerčních bank na trhu.

4

Optimální role ČEB na trhu

Liberálně smýšlející ekonomové by ČEB nejraději zrušili, v čemž je může podpořit řada
argumentů zmíněných v předchozí kapitole. Podle mého názoru však existují důvody, proč by
měla být spíše reformována a její existence v určité podobě zachována.
4.1 Optimální role
Mezi důvody hovořící pro existenci ČEB jednoznačně patří možnost syndikovaných úvěrů a
doplnění chybějících zdrojů a/nebo rizikové averze komerčních bank u projektů značného
rozsahu. Státní banka vystupující v zahraničních delegacích na podporu zúčastněných českých
exportérů má stále svůj význam a ČEB je tak nositelem nových obchodů. Dále existují teritoria,
kam se komerční banky obávají vstoupit nebo na ně mají pouze krátkodobé či jinak omezené
limity. ČEB také může zohlednit kritéria národního zájmu, která komerční banky zpravidla
nezajímají. Významným plusem bude vždy možnost překlenutí období různých krizí, kdy čeští
vývozci potřebují stabilní financování nejvíce. Dalším z důvodů by mohla být také podpora
malých a středních podniků.6
Ideální role ČEB spočívá v hledání nových obchodů a plně komplementární funkci na trhu, tj.
doplňování komerčních bank všude tam, kde aktuálně nejsou ochotny nebo schopny plně
uspokojit smysluplné obchodní aktivity českých exportérů. Na druhé straně by se měla
vyvarovat financování obchodů, které jsou v možnostech komerčních bank. K opravdové
6

Pro úplnost je vhodné uvést, že některé důvody by se daly do jisté míry kompenzovat zavedením 100% pojistného
krytí teritoriálních a/nebo komerčních rizik EGAPem.
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podpoře MSP (které v současnosti reálně nepatří mezi hlavní cíle ČEB) by bylo zapotřebí
přijmout řádově více zaměstnanců a zásadně navýšit náklady na její provoz. Negativní projevy
zvýšených nákladů na provoz státní instituce by musely být kompenzovány pozitivy ze zvýšené
pružnosti a expanze MSP.
4.2 Mechanismus spolupráce s komerčními bankami
Komplementární role ČEB na trhu představuje oblíbenou učebnicovou formulaci. Její zajištění v
praxi je však složitější. Například na trhu podpořeného úvěrového pojištění platí striktní zákaz
ECAs poskytovat úvěry se splatností do dvou let do zemí s vyspělým finančním trhem
reprezentovanými především zeměmi OECD. Tato rizika jsou legislativou Evropské unie
považována za tržně plně zajistitelná a určité výjimky se povolily pouze v souvislosti s právě
doznívající finanční krizí. Definice samozřejmě není perfektní a vždy budou existovat případy,
kdy by při delších splatnostech bylo riziko akceptovatelné pro komerční úvěrové pojistitele a
naopak případy s kratšími splatnostmi, kde se daný obchod nerealizuje, ačkoliv je z pohledu
ECAs ještě akceptovatelný. Těchto případů je v praxi relativně málo a daná legislativa přes
určité výhrady plní svou roli.
Jednoduchý systém fungující na trhu podporovaného úvěrového pojištění však nelze okopírovat
a zavést na trhu podporovaného úvěrového financování. Dané trhy jsou zcela odlišné zvláště z
důvodu, že primárním faktorem rozhodujícím u bank o přijetí rizik je pojištění téměř celé výše
úvěru EGAPem. Banky následně nemají problém poskytovat dlouhodobé úvěry i do
rizikovějších teritorií. Nemožnost aplikace obdobného systému ovšem neznamená, že by neměl
existovat žádný mechanismus bránící ČEB poskytovat všechny poptávané úvěry bez ohledu na
aktuální možnosti komerčních bank tyto úvěry poskytnout. Bohužel přesně taková je situace v
ČR. V současné praxi může ČEB bez problémů podporovat tržně zajistitelné projekty a
soukromé banky se to nemusí vůbec dozvědět. Žádný transparentní mechanismus zajišťující
komplementární roli ČEB neexistuje.
Náprava neuspokojivé situace v ČR může být relativně jednoduchá. Stačilo by například
ustanovit podmínku, aby přílohou žádosti o úvěr ČEB byly minimálně dvě potvrzení
komerčních bank aktivních v daném oboru, že o daný obchod nemají zájem. Nemohlo by se tak
stát, že ČEB podpoří projekt, aniž by musela zohlednit, zda o něj (ne)mají zájem komerční
banky. Důležitou podmínkou takového mechanismu je samozřejmě jeho technická
propracovanost. Princip potvrzení by musel být komfortní pro vývozce a určitě by neměl
zásadním způsobem omezovat či významněji zdržovat uzavírání vývozních kontraktů. Oslovené
komerční banky by musely obchod akceptovat či odmítnout v relativně krátké lhůtě po obdržení
potřebných podkladů pro analýzu. Jelikož sami žádají o pojištění EGAP a mají dlouhodobé
zájmy v oboru, lze systém nastavit tak, aby reálně fungoval a banky potvrzení opravdu
vydávala.7 Manažeři ČEB by v dané systému byli efektivněji nuceni monitorovat dění na trhu a
je zřejmé, že méně rizikové projekty by sami odmítali s odůvodněním, že je téměř jisté jejich
schválení některou z komerčních bank. U rizikovějších projektů, kdy komerční banky mají
zájem o daný obchod, ale je velmi nejisté, zda bude ve finále schválen jejími risk manažery, by
mohla ČEB pracovat na obchodu paralelně. Cílem je minimalizace souvisejícího zdržení; aby
ČEB nezačala pracovat na předmětném projektu až poté, co vyprší lhůta na předložení
zmíněných potvrzení. Ve chvíli, kdy se rizikový obchod v některé komerční bance přeci jen
schválí, může ČEB vykazovat daný obchod jako „stínovou“ podporu českého exportu. Stínová
podpora českého exportu by mohla být veličinou, která na jedné straně zajistí plynulost celého
systému a zároveň ospravedlní úsilí ČEB podpořit export v případech, kde bude vývozce
7

Podobný systém by nemohl být aplikován na trhu úvěrového pojištění, kde by v podobném systému komerční
pojišťovny nebyly efektivně nuceny spolupracovat. V bankovním sektoru by však žádná komerční banka
neriskovala vyřazení z komplexně propracovaného systému státní podpory, kdyby jí např. hrozilo, že nevydáním
rozhodnutí ztratí nárok na pojištění EGAP.
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nakonec financovat některá z komerčních bank.
Z výše uvedeného je zřejmé, že by se daný systém musel důsledně propracovat za účasti všech
dotčených institucí, poněvadž praxe v daném oboru je velice pestrá a každá ze zúčastněných
stran má odlišné zájmy. V návaznosti na konkrétní praktické případy by se pak pravděpodobně
musel nadále průběžně zdokonalovat.
4.3 Prosazení potřebných změn
Prosazení výše uvedeného nebo jiného systému zajišťujícího komplementární úlohu ČEB na
daném trhu zjevně není v zájmu ČEB. V takovém případě by nějaký transparentní mechanismus
již dávno fungoval. Největší zájem na změně mají přirozeně komerční banky, ale jejich tlak je
značně limitován (podrobněji viz kapitola 3.11). Dalšími ze zainteresovaných by mělo být
především MF a v konečném důsledku i MPO a čeští vývozci. Vyšší averze k rizikům
komerčních bank při strukturování rozsáhlých projektů může podpořit dlouhodobě stabilní
hospodaření EGAPu, jeho případné nároky na státní záruku a udržitelnost tohoto druhu podpory
i v budoucnu. Rizikové případy strukturované dvěma státními institucemi podléhajícími
obdobným politickým tlakům mohou pro státní rozpočet představovat skrytý problém, protože
problémy u již uzavřených případů se mohou projevit až za několik let. Je třeba si uvědomit, že
nároky na státní rozpočet mohou být značné a při dvou až třech rozsáhlých pojistných
událostech by byla vážně ohrožena udržitelnost a efektivnost daného druhu podpory v ČR. Dle
mezinárodních dohod totiž musí být ECAs dlouhodobě neztrátové, tzn. při větších ztrátách musí
každá ECA zvýšit své příjmy, aby splnila kritérium dlouhodobě vyrovnaného hospodaření.
Nucené zvýšení pojistných prémií EGAP by následně mohlo mít negativní vliv na
konkurenceschopnost nabízených podmínek v budoucnu. Především MF a MPO by si tak měly
včas uvědomit závažnost dané situace a ve spolupráci s komerčními bankami zásadně usměrnit
aktivity ČEB.

5

Závěr

ČEB v současnosti hraje na trhu exportního financování dominantní roli, což je důsledkem celé
řady faktorů, z nichž několik je v rozporu s její ryze komplementární úlohou v ekonomice.
Udělat radikální řez a ČEB zrušit by ovšem podpoře českého vývozu uškodilo. Stále existují
důvody, proč její činnost v určité podobě zachovat. Samotná ČEB však není přirozeně
motivována vzdát se svého jedinečného postavení na trhu a více spolupracovat s komerčními
bankami. Je především na příslušných ministerstvech, aby více naslouchaly opatrným
stížnostem angažovaných komerčních bank a uvedly v činnost transparentní mechanismus, který
by aktivity ČEB zásadním způsobem usměrnil. Mechanismus omezující aktivity ČEB a
zajišťující její čistě komplementární úlohu v ekonomice by nejen minimalizoval možnosti
narušování tržního prostředí, ale větší angažovanost komerčních bank na podporovaném trhu
vývozního financování by mohla zlepšit i strukturu zajištění podporovaných projektů. Relativně
vyšší rizikové averze, nepodléhání politickým tlakům a zapojení širšího know-how by, zvláště u
financování vývozu rozsáhlých investičních celků se značnými komerčními riziky, mohla
rovněž podpořit stabilitu a dlouhodobou udržitelnost daného druhu podpory v ČR.
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Is a State Owned Bank Welcomed at the Czech Export Credit Market?
Summary
The article is at first concerned with the analysis of Czech Export Bank´s dominant share at the
Czech state supported export finance market. As a result of several factors CEB is operating
beyond the line respecting its complementary role in the economy. On the other side there are
still strong reasons for its existence. It is clear that CEB activities should be substantially
streamlined. Author presents also one of the possible mechanisms that would ensure optimal
situation at the market.
Key words: ECA; Czech Export Bank; Export Finance.
JEL classification: G21.

Shrnutí
Práce se nejprve zabývá analýzou příčin dominantního postavení České exportní banky na trhu
podpořeného exportního financování v České republice. ČEB z řady důvodů zjevně překračuje
ryze komplementární úlohu v ekonomice, na druhé straně stále existují argumenty pro zachování
její existence. Je zřejmé, že by činnost ČEB měla být zásadním způsobem usměrněna. Autor
navrhuje i jeden z možných mechanismů, kterým by bylo možné optimálního stavu na daném
trhu dosáhnout.
Klíčová slova: ECA; Česká exportní banka; financování vývozu.
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Kvantitativní uvolňování číslo 2 a obavy z deflace,
která nepřichází
Rostislav Plíva*
1

Úvod

Inspirací k napsání tohoto článku bylo pro mne aktuální dění v měnové politice největší
ekonomiky světa, Spojených států amerických. V USA za poslední 3 roky došlo k naprosto
bezprecedentnímu zvyšování tak zvaných „mocných peněz“. Zvýšení měnové báze, ke kterému
došlo, nemá v historii v mírovém období ve vyspělých zemích obdoby. Rád bych se proto
zaměřil na důvody, které k takto radikálnímu rozhodnutí a konání nejvyšší měnovou autoritu v
USA - Federální rezervní systém - vedly. Chtěl bych analyzovat situaci, která je údajně tak
hrozivá, že přiměla Fed k takovýmto dramatickým krokům. Rád bych se zaměřil na
opodstatněnost takovýchto opatření, zejména na jeho takzvanou druhou část, která v současnosti
stále běží a jež by měla být ukončena koncem května 2011.

2

Kvantitativní uvolňování

Pro aktuální zvyšování měnové báze se vžil termín „kvantitativní uvolňování“ (Quantitative
Easing; QE), které budu dále v textu v tomto tvaru používat. Toto uvolňování probíhalo ve dvou
hlavních fázích. První započalo na sklonku roku 2008. Došlo tedy k němu v době vrcholící
krize, v období, kdy docházelo k likvidaci velkého množství špatných úvěrů a chybných
investic. V době kontrakce peněžní nabídky a v důsledku narůstajícího rizika i ve chvíli, kdy
docházelo ke zvyšování dobrovolných rezerv bankovních institucí. Cílem takzvaného
kvantitativního uvolňování, kterému dnes byla přiřazena číslice 1, bylo pomoci sanovat finanční
sektor. Ten se právě kvůli financování velkého množství rizikových a chybných investic
nacházel na pokraji bankrotu a v mnohých případech ke krachům různých typů finančních
institucí skutečně došlo. Krach celého systému byl brzděn snad jen existencí věřitele poslední
instance.
President Fedu Ben Bernanke obhajoval tehdy bezprecedentní zvyšování peněžní báze s tím, že
se jedná pouze o nouzové a mimořádné opatření, které, až to nejhorší bude za námi, bude
sterilizováno prostřednictvím zpětného prodeje a sníží tak velikost rozvahy centrální banky na
předkrizovou úroveň.
Po schválení tohoto záchranného plánu začala měnová báze růst opravdu bezprecedentním
tempem a zvýšila se od konce roku 2008 do ledna roku 2010 z cca 800mld USD na 2 100mld
USD. Na počátku roku 2010 skutečně začalo docházet k postupnému snižování až na úroveň 1
960mld USD ke konci prvního čtvrtletí.
Kvantitativní uvolňování číslo dvě, jehož rozbor jak úvod napověděl, by mělo být hlavním
tématem této práce, mělo již jiný důvod a opodstatnění. Měnová „injekce“ pro ekonomiku byla
dle nejvyšších měnových a ekonomických autorit USA nutná z důvodu zabránění deflaci. Ta by
údajně měla v případě svého propuknutí ještě zhoršit aktuální krizi. Z toho důvodu se Fed
rozhodl na konci srpna 2010 k dalším nákupům dluhopisů na volném trhu za rekordně nízké
úrokové sazby. Později bylo schváleno a zveřejněno, že celková suma těchto opatření, a tedy
objem onoho „kvantitativního uvolňování číslo dvě“, má být 600 mld USD plus znovupoužití
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části, která byla již v kvantitativním uvolňování číslo jedna a která se blížila ke svému konci v
důsledku končící splatnosti. Časový harmonogram byl nastaven na postupné uvolňování tohoto
objemu až do května 2011.

3

Hrozba deflace

Důvodem pro další expanzivní opatření v měnové politice byla již zmiňovaná deflace. Obhájci
tohoto opatření argumentovali různými statistickými údaji a ukazateli, které měly naznačit, jak
ceny nerostou, či spíše dokonce klesají. Mezi jinými to byl například i nositel Nobelovy ceny za
ekonomii Paul Krugman, který v říjnu 2010 uveřejnil na svých stránkách článek, který se
specielně tomuto problému věnoval a jehož jsem si vybral jako typického a známého obhájce
tohoto opatření. Krugman argumentoval klesající křivkou CPI a přirovnával situaci v USA k
situaci Japonska během takzvané „Ztracené dekády“ z úvodu devadesátých let.
Obr. 1: Graf CPI

Zdroj: Krugman (2010)

Mám-li vyjádřit svůj dojem, tak takováto argumentace k ospravedlnění něčeho tak
mimořádného, jako bylo kvantitativní uvolňování č. 2, je podle mého názoru dost laická a
povrchní. Spíše se jednalo o vysvětlení pro laickou veřejnost a politické ospravedlnění daného
kroku. To Paulu Krugmanovi vůbec nevyčítám, nečekám, že bude psát do veřejně populárního
článku cokoli výrazně složitého, ale bohužel, celé ospravedlnění a zdůvodnění kvantitativního
uvolňování se neslo v podobném duchu a nikdo nepřikročil k hlubší analýze či rozboru
statistických ukazatelů a to ani z vyšších oficiálních míst, která by něco takového měla jistě
udělat. Celý rozbor byl bohužel podle mého názoru stejně povrchní a udělaný v „populárním“
duchu jako Krugmanův článek.
3.1 Vypovídací schopnost statistik1
Krugman, podobně jako představitelé Fedu, argumentoval klesající křivkou jádrového CPI.
Jenže co je to za jádro, když tento „Jádrový ukazatel“ neobsahuje ceny energií a potravin.
Uvědomuji si, že Fed úmyslně nezaznamenává ceny energií a potravin s odůvodněním, že jejich
1

Všechny statistické údaje jsou převzaty ze stránek Fedu v St. Louis Monetary Statistics, Washington, D.C.:
Federal Reserve System,: http://fraser.stlouisfed.org
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cenu není schopen ovlivnit. Jejich ceny mají být dle Fedu více pod vlivem „nabídkových šoků“
než pod vlivem samotné měnové politiky. Fed tak činí v obavě, aby „nešlápl na brzdu“ v
okamžik, kdy ceny rostou kvůli snížení nabídky a ne v důsledku přehřívání ekonomiky. Rozdíl
mezi poptávkovou a nabídkovou inflací. Ale to je zjevný nesmyl. Spotřebitelé nedokážou
oddělit, které peníze mají zvlášť na energie a potraviny a zvlášť na něco jiného. Navíc při růstu
ekonomiky o více než 3 %, jak uvádí oficiální údaje vlády USA, je pravděpodobnost nabídkové
recese dosti nerealistická.
Bohužel jsou to ale právě ceny potravin, které dle vládních statistik vzrostly za posledních 12
měsíců o 1,4 %. To je jistě malé číslo, ale stejně tak jistě to není ukázka deflace. Zároveň je toto
číslo o více než půl procentního bodu vyšší, než jádrové CPI, kterým bylo tak mohutně
argumentováno. V zápisu cen potravin je ale další faktor, který tuto statistiku podhodnocuje. Je
jím změna spotřebního koše. V tom došlo k růstu podílu tzv. levnějšího zboží horší kvality a k
nárůstu zastoupení nákupů v tzv. „Dolar Stores“. V důsledku toho jsou údaje nárůstu cen zboží
podhodnocené, protože došlo zároveň k snížení jakosti prodávaného zboží.
Další problém se týká nezahrnovaných energií. Ceny energií za posledních dvanáct měsíců
vzrostly o více než 5 %. Tento údaj by opět přispěl k nárůstu CPI. Z tohoto důvodu nepovažuji
argumentaci klesající křivkou jádrového CPI za jakkoli výmluvnou a v dané situaci relevantní.
3.2 Ekonomická logika příchodu deflace
Je zjevné, že ceny nijak závratně neklesají a už vůbec ne ty, které by dle Fedu klesat měly a
jejichž pokles by měl roztočit onu deflační spirálu a skončit deflační pastí, jíž se všichni tak bojí.
Pokud by totiž klesala cenová hladina v důsledku „nedostatečné agregátní poptávky“, jak tvrdí
oficiální místa, tak by primárně měly klesat ceny obsažené v koši v konečné spotřebě, což jsou
právě například již zmiňované potraviny a energie.
Peníze od Fedu určené k podoře ekonomického růstu do ekonomiky již proudí a jejich dopad by
měl někde být začít vidět. Buď na ekonomickém růstu ekonomiky, nebo na růstu cen
v ekonomice.
Vzhledem k tomu, jak bylo naznačeno výše, že mnoho cen není do oficiálních indikátorů
započítáváno, může ovšem docházet i k cenovému růstu v oblastech, které zůstávají pro
„oficiální oči“ skryty.
Ekonomický růst měřený indikátorem HDP v USA skutečně je. Při rozboru tohoto čísla ale
dojdeme k závěru, že růst je dosti malý na takto mimořádný objem měnové stimulace. Navíc
velká část z tohoto růstu je ještě navíc tvořena nárůstem vládních výdajů. Ještě hůře bude
vypadat tento údaj ve světle toho, kolik z celkového nárůstu HDP lze přičítat cenovému vývoji a
kolik lze přičítat vývoji reálné ekonomiky.
Měřit inflaci pomocí jádrového CPI bylo již v úvodu kapitoly zavrhnuto, protože nezahrnuje
velkou část spotřebního koše. Měřit inflaci pouze pomocí indexu růstu cen konečné spotřeby z
vypočteného spotřebního koše totiž nezahrnuje velkou a lze dokonce říci, že většinovou část
ekonomiky. Pokud ale přidám ještě fakt, že při příchodu nových peněz do ekonomiky se musí
začít zvyšovat i ceny, které nejsou vůbec zahrnuty ve spotřebním koši, bude situace vypadat
ještě hůře.
Vypovídací schopnost se zlepší použitím indikátoru PPI, který za posledních dvanáct měsíců
roste více než 4% tempem. Je tedy vidět, že peníze do ekonomiky proudí a že ceny, které si
mezi sebou platí producenti, v žádném případě deflaci nenaznačují. Výrobci tedy také jistě
netrpí nedostatečně vysokými prodejními cenami. Dále od konečné spotřeby je situace ještě
výmluvnější. Ceny „surových vstupů“2 vzrostly za stejné období o více než 20 %, tedy jednu
2

Definice používaná Fedem.
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pětinu, což je naprosto mimořádný skok. Vysvětlení lze hledat snad jen v tom, že od spotřeby
vzdálenější a tedy kapitálově náročnější odvětví jsou více ovlivněny měnovou stimulací. Nižší
náklady financování díky nižším úrokovým měrám se na těchto odvětví podpisují jedním ze
dvou možných způsobů. Buď prosperitou a rozvojem investic, nebo tvorbou cenových bublin. O
variantě mimořádné prosperity lze s ohledem na současnou ekonomickou situaci stěží hovořit.3
3.3 Cenové bubliny (na trzích aktiv)
Odraz měnové stimulace existencí cenových bublin je dosti pravděpodobný. Již po prvním
kvantitativním uvolňování, tj. po první měnové stimulaci, přestaly ceny komodit, domů či akcií
klesat a začaly razantně růst. Nárůst cen akcií a komodit, ke kterému došlo po oznámení záměru
odstartovat kvantitativní uvolňování číslo dvě, je ještě relevantnější, protože k němu došlo
přesně v ten samý den, kdy byl tento záměr oznámen a nikoli až se zpožděním, jako v prvním
případě. Investoři pravděpodobně zařadili tento faktor prakticky okamžitě do svých očekávání.
Zcela jistě tak trhy aktiv nenaznačují něco, co by se dalo nazvat deflační spirálou a tedy to, čeho
se představitelé nejvyšší měnové autority USA tolik obávají. Deflační spirála by jistě byla
poznat na trhu aktiv stejně rychle a vzhledem k možnostem reakce a dostupným technologiím
dokonce mnohem rychleji, než na trhu spotřebního zboží. Více než 30% nárůst hlavních
amerických akciových indexů za dané období, myšlen například index S&P 500, je jako
protiargument sám o sobě dosti výmluvný.
Nezahrnování aktiv jako jsou akcie,4 komodity či domy do indikátorů, pomocí kterých se měří
inflace, může zatemňovat skutečný stav věcí. Paradoxně právě tato aktiva dokážou díky
institucionalizaci a profesionalitě účastníků trhu inflační či deflační prostředí odhalovat poměrně
rychle.

4

Závěr

Výše popsaný rozbor ukázal, že argumentace deflačním nebezpečím není v současné chvíli
jakkoli oprávněná. Statistické údaje, které deflaci, respektive v současné chvíli „nedostatečnou
inflaci“, naznačují, nejsou nijak průkazné a mají vzhledem ke své konstrukci nedostatečnou
vypovídací schopnost. V důsledku toho není možné považovat závěry na nich postavené za
dostatečně kvalitní a odpovídající realitě.
V článku jsem se snažil ukázat, že při použití jiných indikátorů, jejichž opodstatněnost jsem se
rovněž snažil doložit, nelze pro tuto chvíli počítat s příchodem deflace vyjadřující všeobecný
pokles cen. Z rozboru vyplývá, že mnohem větším nebezpečím bude spíše hrozba inflace, kterou
nasvědčují ukazatele jako PPI či vývoj cen komodit a aktiv.
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Tím spíše, pokud by zde mimořádná prosperita byla, nebylo by třeba kvantitativního uvolňování.
Zahrnování akcií do těchto indikátorů by vydalo na samostatný článek stejně tak jako to, zda vyloučení
nemovitostí z indikátoru CPI nebylo jednou z možných příčin této krize, když znemožnilo Fedu včas rozpoznat
problémy.
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QE 2 and the Fear of Deflation That Is Not Coming
Summary
The paper analyses the legitimacy of the reasons leading to the approval of Quantitative Easing
2.
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Shrnutí
Příspěvek se snaží analyzovat opodstatněnost důvodů, které vedly ke schválení takzvaného
kvantitativního uvolňování číslo dvě.
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Aplikace indikátoru CLI jako nástroje pro predikce
budoucího vývoje ekonomiky USA
Soňa Poláková*
1

Úvod

Tato práce se zabývá možností predikce budoucího vývoje hospodářského cyklu americké
ekonomiky na základě zkoumání časové řady indikátoru CLI (Composite Leading Indicator) a
jedné z jeho komponent – akciového indexu S&P 500. Analytickým nástrojem použitým v této
práci byly umělé neuronové sítě. První kapitola se věnuje vysvětlení pojmu samotného
indikátoru CLI, druhá kapitola analyzuje vztah mezi indikátorem CLI, akciovým indexem S&P
500 a hospodářským cyklem v USA v krátkém a dlouhém období. Třetí kapitola pojednává o
predikcích budoucího vývoje ekonomiky pomocí analýzy indikátoru CLI, zatímco čtvrtá
kapitola sleduje budoucí vývoj ekonomiky ze strany analýzy akciového indexu S&P 500.
Poslední kapitolou je závěr, který shrnuje dosažené predikce budoucího vývoje hospodářského
cyklu.

2

Composite Leading Indicator (CLI)

Snaha vyhnout se opakování Velké deprese na počátku 20.stol. vedla ekonomy k potřebě
analyzovat hospodářský cyklus. Za tímto účelem byly postupně vybírány veličiny, které
ovlivňují budoucí vývoj ekonomiky charakterizovaný
hospodářským cyklem.
Nejvýznamnějšími z těchto veličin jsou např.: vývoj měnové zásoby, vývoj bankovních rezerv,
poměr deficitu běžného účtu k HDP, vývoj akciového trhu, vývoj reálného měnového kurzu,
objem nových objednávek ve stavebnictví a očekávání spotřebitelů. Některé z těchto ukazatelů
dokáží předstihnout vývoj hospodářského cyklu, jiné jeho vývoj kopírují a jiné ho následně
potvrzují. Od 80.let minulého století je mnohými statistickými úřady publikován index
(tzv. kompozitní
předstihový
indikátor,
dále
CLI,
data
dostupná
na
http://stats.oecd.org/index.aspx?datasetcode=MEI_CLI), který postihuje všechny nejdůležitější
determinanty předstihující vývoj hospodářského cyklu. Ukazatele zahrnuté do tohoto indexu
musí spolehlivě popsat vývoj klíčových odvětví ekonomiky a taktéž musí splňovat přísné
podmínky, zejm.:


existenci příčinného vztahu mezi indikátorem způsobujícím fluktuace a hospodářským
cyklem,



schopnost pokrýt a ovlivnit co největší oblast odvětví ekonomiky,



empirickou verifikovatelnost kvality predikcí daného indikátoru,



rychlé reakce na změny ostatních veličin a



kvality dat, časové konzistentnosti a minimalizaci chybějících dat časové řady.

CLI publikovaný OECD, splňující vyjmenovaná kritéria, obsahuje tyto dílčí indikátory:
průměrnou výši odpracovaných hodin, nové objednávky průmyslových podniků, nové povolení
ve stavebnictví, akciový index S&P500, vývoj peněžního agregátu M2, spready mezi úrokovými
měrami na výnosové křivce a index spotřebitelského chování. CLI zachycuje jak objektivní, tak
subjektivní přístup zastoupený očekáváním spotřebitelů o budoucím vývoji ekonomiky a
očekáváním investorů obchodujících na akciovém trhu, které se promítá do volatility akciového
trhu, potažmo celého akciového indexu. Váhy dílčích indikátorů zahrnovaných do ukazatele CLI
*
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jsou pravidelně revidovány a dílčí ukazatele upravovány. Na rozdíl od vývoje ekonomiky
reprezentovaném ukazatelem HDP publikovaném čtvrtletně a následně revidovaném, je ukazatel
CLI publikován měsíčně. OECD konstruuje ukazatel CLI z meziměsíčních indexů dílčích
indikátorů. Jednotlivé časové řady jsou statisticky upravovány (očišťovány, vyhlazovány a
normalizovány).

3

Hospodářský cyklus USA v krátkém a dlouhém období

Na Obr. 1 je znázorněn vztah mezi vývojem ekonomiky, reprezentovaným ukazatelem HDP
(silná křivka, funkční hodnoty vynášeny na levou osu), a předstihovým indikátorem CLI
(čárkovaná křivka, funkční hodnoty vynášeny na pravou osu) jako procentní změny. Je patrné,
že indikátor CLI svými hodnotami signalizoval pokles ekonomiky již od začátku roku 2007,
tedy přibližně o 6 měsíců dříve, než došlo ke skutečnému poklesu v míře růstu HDP.
Obr. 1: Předstihový indikátor CLI ve vztahu k vývoji HDP

Zdroj: vlastní výpočty v s využitím dat z http://stats.oecd.org/index.aspx?datasetcode=MEI_CLI a
http://research.stlouisfed.org/fred2/

Obr. 2: Předbíhání indexu S&P 500 vývoj HDP v krátkém období

Zdroj: vlastní výpočty s využitím dat z http://research.stlouisfed.org/fred2/series/SP500/downloaddata?cid=32255 a
http://research.stlouisfed.org/fred2/

Na Obr. 2 je patrné předbíhání křivky indexu S&P 500 křivku vývoje HDP v krátkém období
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přibližně o 3 až 6měsíců v závislosti na aktuální pozici v rámci hospodářského cyklu – expanzi
či recesi – viz vyznačené kolmice na časové ose grafu. Akciové trhy dokáží reagovat rychleji
než ekonomika zejména v důsledku existence očekávání investorů a davového chování na trhu,
které se projeví ve volatilitě a pohybu kurzu indexu akciového trhu. Optimistické očekávání
jedinců na akciovém trhu se projeví rychlejším oživením akciového trhu. Naopak, existují-li na
trhu negativní očekávání ohledně budoucího vývoje ekonomiky, akciový trh zareaguje poklesem
rychleji než samotná ekonomika. Očekávání jedinců o budoucím vývoji ekonomiky se promítají
do aktuálních hodnot akciového indexu téměř v reálném čase v závislosti na rychlosti
vstřebávání nových informací do kurzů jednotlivých obchodovaných titulů v souvislosti s
otázkou efektivnosti daného akciového trhu.
Vzájemný vývoj akciového indexu S&P 500 a hospodářského cyklu v USA byl sledován od
roku 1970 do současnosti. Následně byla stanovena období, ve kterých dochází k předbíhání
indexu S&P 500 vývoj ekonomiky. Výsledky tohoto zkoumání jsou shrnuty v následující
tabulce 3.1.
Akciový index přinesl v 10 analyzovaných případech 2 špatné signály, avšak ve zbývajících
dokázal úspěšně predikovat budoucí vývoj ekonomiky minimálně na 3 měsíce dopředu.
Akciový index S&P 500 tedy prokázal, že v 80 % případů dokáže správně určit směr budoucího
vývoje ekonomiky – zda nastane útlum ekonomiky, či oživení, a to i přes velice odlišnou míru
volatility v jednotlivých analyzovaných obdobích (viz poslední sloupec Tab. 1).
Tab. 1: Časový předstih indexu S&P 500 vývoj HDP v období od roku 1970 do 2010

Zdroj : vlastní výpočty z dat http://research.stlouisfed.org/fred2/series/SP500/downloaddata?cid=32255 a
http://research.stlouisfed.org/fred2/

Doposud byla věnována pozornost krátkodobým předpovědím hospodářského cyklu, nicméně
některé z ekonomických teorií zkoumají dlouhodobý ekonomický růst spojovaný s termínem
konvergence ekonomiky do stálého stavu. Z tohoto hlediska jsou Spojené státy spolu s ostatními
nejvyspělejšími ekonomikami světa jakýmsi benchmarkem, ke kterému méně vyspělé státy
směřují. Ekonomika USA vykazuje od roku 1970 dlouhodobou rostoucí trajektorii
hospodářského cyklu (Ob. 3, silná křivka, funkční hodnoty vynášené na pravou osu). I přes
zřetelné cykly nedochází k dlouhodobému oddalování od rostoucího trendu. Na témže obrázku
je současně znázorněn vývoj akciového indexu S&P 500 (čárkovaná křivka, funkční hodnoty
vynášené na levou osu) spolu s trendovou linií tohoto indexu (silná přímka). Je patrné, že trend
růstu HDP je velice podobný trendu vykazovaném S&P 500 (linie jsou téměř rovnoběžné). V
dlouhém období dochází k růstu ekonomiky z důvodu růstu ekonomické úrovně obyvatelstva.
Křivka akciového kurzu v dlouhém období již nepředbíhá vývoj reálné ekonomiky, ale vykazuje
stejný trend, ačkoli je vystavena vyšší volatilitě.
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Obr. 3: Kopírování vývoje HDP USA indexem S&P 500 v dlouhém období

Zdroj: vlastní výpočty s využitím dat z http://research.stlouisfed.org/fred2/series/SP500/downloaddata?cid=32255 a
http://research.stlouisfed.org/fred2/

4

Analýza indikátoru CLI

Hlavním cílem CLI je napomoci analyzovat budoucí vývoj ekonomiky, předvídat případné body
obratu v cyklu a monitorovat stávající vývoj hospodářského cyklu. Nespornou výhodou
kompozitního indikátoru je jeho architektura sestávající z několika dílčích indikátorů. Tyto
indikátory samy o sobě mohou vysílat falešné signály, ale jsou-li spojeny do souhrnného indexu
a jsou-li jim přiřazeny váhy dle jejich důležitosti v daném celku, jejich chyby se částečně
vzájemně eliminují a zároveň dojde ke snížení výskytu falešných signálů. Pomocí této statistické
konstrukce je ukazatel CLI schopen podávat jako první informace o blížícím se obratu ve vývoji
ekonomiky. Interpretace CLI, jakožto souhrnného indexu, se může jevit snazší než interpretace
všech jeho dílčích složek, nicméně je důležité zvážit relevantnost jednotlivých složek.
Nevýhodou CLI je obtížnost stanovení vah jednotlivých dílčích indikátorů, které významně
ovlivňují predikční schopnost, dále pouze krátkodobá predikční schopnost na 3 až 6 měsíců a
volba mezi vyšší vypovídací schopností (komplexností) indikátoru na úkor rychlosti získávání
dílčích dat. Předstihové indikátory nejsou schopny určit, o kolik procentních bodů poklesne
výkon ekonomiky v následujících 3 až 6 měsících. Dokáží však včas upozornit na blížící se
pokles ekonomiky a umožní institucím řídícím měnovou politiku na blížící se obrat v
hospodářském cyklu rychleji zareagovat.
Z důvodu obtížnosti při určování bodů obratu v hospodářském cyklu je úřadem Conference
Board v USA využíváno tzv. palcové pravidlo. Dochází-li k poklesu indikátoru CLI po 3 měsíce
za sebou, jedná se o signál budoucího zpomalení růstu ekonomiky. Dojde-li k více než 1%
poklesu hodnoty CLI po dobu 3 měsíců za sebou a klesá-li více než polovina dílčích indikátorů,
jedná se o další z možných interpretací budoucího negativního vývoje ekonomiky.
Na základě aplikace výše zmíněných pravidel byly stanoveny první signály budoucího poklesu
ekonomiky USA přibližně od října roku 2007 (3 po sobě jdoucí poklesy CLI). Oživení
ekonomiky se začalo objevovat od července 2009, kdy se hodnoty indikátoru CLI dostaly nad
nulovou linii a pokračovaly v nastalém trendu. Z Obr. 4 je patrná krátkodobá predikční
schopnost indikátoru CLI ve vztahu k vývoji ekonomiky.

410

Obr. 4: Znázornění vztahu mezi vývojem CLI a HDP

Zdroj: vlastní výpočty s využitím dat z http://stats.oecd.org/index.aspx?datasetcode=MEI_CLI a
http://research.stlouisfed.org/fred2/

Krátkodobě je možné interpretovat aktuální trend vývoje indikátoru CLI (z konce roku 2010)
jako rostoucí, tudíž i v následujících několika měsících by měl ukazatel relativní změny HDP
USA vykazovat rostoucí tendenci.

5

Predikce budoucího vývoje ekonomiky pomocí S&P 500

Z Obr. 5. je patrná vysoká korelace indexu S&P 500 a indikátoru CLI (85%). Vycházím z teze,
že index S&P 500 je významnou součástí publikovaného indikátoru CLI a zároveň bylo
prokázáno, že ukazatel CLI disponuje kvalitní predikční schopností pro vývoj ekonomiky. Na
rozdíl od indexu S&P 500, jehož hodnoty jsou dostupné v reálném čase, je ukazatel CLI
publikován v měsíčních intervalech. Nebylo by tedy možné pomocí krátkodobé predikce
akciového indexu S&P 500 na denních datech získat informace o budoucím vývoji ekonomiky s
předstihem před indikátorem CLI a tento indikátor následně použít pro potvrzení správnosti
budoucího trendu HDP?
Obr. 5: Znázornění vztahu mezi indikátorem CLI a indexem S&P 500

Zdroj: vlastní výpočty s využitím dat z http://stats.oecd.org/index.aspx?datasetcode=MEI_CLI a
http://research.stlouisfed.org/fred2/series/SP500/downloaddata?cid=32255

Z důvodu vysoké provázanosti obou ukazatelů je možné předpokládat, že dokážeme-li stanovit
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budoucí trend vývoje akciového trhu, budeme schopni s určitou pravděpodobností predikovat
krátkodobý budoucí vývoj trendu CLI, potažmo HDP.
Pro predikce budoucího vývoje akciového indexu S&P 500 byla využita umělá inteligence,
přesněji řečeno, umělé neuronové sítě. Tento algoritmus je v odborné literatuře popisován jako
black-box model, poněvadž neznáme přesný algoritmus, který predikci vytvořil. Architektura
neuronových sítí (synapsemi navzájem propojené neurony) umožňuje paralelní výpočet
predikcí, který dokáže zrychlit analýzu dat v reálném čase. Neuronové sítě jsou schopny nalézt v
zadané časové řadě specifické vztahy mezi jednotlivými údaji, které není možné vyjádřit
jednoduchými matematickými funkcemi. Jednotlivá data časové řady jsou v neuronové síti
procházena a jsou mezi nimi hledány vzájemné vazby. Následně, poté, co se neuronová síť
naučí „funkční závislost“ mezi zadanými daty časové řady, je schopna, na základě znalosti této
závislosti predikovat do budoucnosti nejvíce pravděpodobné hodnoty této časové řady. Aby
mohla být otestována kvalita predikcí budoucí časové řady vysokofrekvenčních dat pomocí
neuronových sítí pouze ze znalosti historické časové řady, musela být zvolena analýza ex-post.
Analyzovaná časová řada akciového indexu S&P 500 byla rozdělena na dvě období. Delší
časový úsek byl předložen síti, aby dokázala odhalit a naučit se funkční závislosti dané časové
řady. V okamžiku, kdy poklesly chyby v učení, síť začala predikovat do budoucnosti. Její
predikce prováděné ze znalosti delšího časového úseku byly porovnány s kratším úsekem
časové řady, který byl pro síť neznámý. Chybovost jejích predikcí je znázorněna v Tab. 2.
Tab. 2: Úspěšnost predikcí vývoje S&P 500 pomocí umělých neuronových sítí

Zdroj: Vlastní úpravy dat z programu Statistica Neural Network

Je možné konstatovat, že po dokončení fáze učení na delší časové řadě (prvních 92% časové
délky dané časové řady, tj. od ledna 2010 do poloviny listopadu) byly vybrané neuronové sítě
schopny predikovat na následujících 8% časového úseku (od poloviny listopadu do poloviny
prosince 2010) s průměrnou chybou predikce budoucí hodnoty kurzu akcie v poslední den
sledované časové řady (v absolutní hodnotě) 1,88%. Všechny analyzované neuronové sítě
predikovaly správný budoucí (ex-post vyhodnocený - rostoucí) trend indexu S&P 500.
Zobecníme-li tuto metodu, je možné ji přijmout jako predikční nástroj nejenom pro obchodování
na finančních trzích (s průměrnou 1,88% chybou v predikci budoucí hodnoty akciového indexu
za měsíc!), ale také jako předstihový indikátor, který nás dokáže prostřednictvím analýzy
predikovaného trendu indexu S&P 500 informovat o budoucím vývoji ekonomiky v krátkém
období.
Ze získaných výsledků je možné, souhlasně s ukazatelem CLI analyzovaném v předešlé
kapitole, usoudit na budoucí růst americké ekonomiky.

6

Predikce budoucího vývoje ekonomiky pomocí indikátoru CLI

Jako poslední analyzovaná časová řada byla zvolena řada samotného ukazatele CLI. Tento
ukazatel je složen z několika složek, které jsou publikovány měsíčně, tedy s nižší frekvencí než
akciový index. Zároveň proti této analýze nasvědčuje i fakt, že tyto jednotlivé dílčí časové řady
(vývoj měnové zásoby, nové objednávky v průmyslu a další) nesplňují předpoklady technické
analýzy, tedy předpoklady, které by umožňovaly hledání příčinného vztahu mezi minulostí a
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budoucností. Nicméně, neuronové sítě dokáží nalézt vztahy, které není možné popsat klasickými
matematickými formulemi, a proto byl tento analytický nástroj použit pro predikce budoucího
vývoje indikátoru CLI.
Průběh analýzy pomocí neuronových sítí byl obdobný s předcházející analýzou. Taktéž v tomto
modelu byly neuronové sítě schopny se naučit vztahy mezi jednotlivými daty v předložené
časové řadě CLI a do budoucna predikovat správný trend vývoj se 100% úspěšností (z časové
řady od ledna 2007 do června 2010) na následujících 5 měsíců. Tab. 3 znázorňuje výsledky
dosažené při učení neuronové sítě a testování spolu s úspěšností predikcí.
Tab. 3: Úspěšnost predikcí vývoje indikátoru CLI pomocí umělých neuronových sítí

Zdroj: Vlastní úpravy dat z programu Statistica Neural Network

Zvolené neuronové sítě svými predikcemi na 5 měsíců dopředu „podstřelovaly“ skutečnou
hodnotu indikátoru CLI v průměru o 0,2% (v absolutní hodnotě), což názorně zobrazuje Obr. 6.
Obr. 6: Zobrazení odchylky predikce indikátoru CLI na období 5 měsíců

Zdroj: vlastní úpravy na základě dat z programu Statistica Neural Networks

Z provedené analýzy je možné vyvodit závěr, že predikovaný budoucí růst indikátoru CLI
signalizuje budoucí růst ekonomiky v následujícím období.

7

Závěr

Cílem této práce bylo prokázat, zda je možné predikovat budoucí vývoj ekonomiky
prostřednictvím souhrnného ukazatele CLI publikovaném OECD. Jednou z dílčích komponent
tohoto ukazatele je akciový index S&P 500, který je s vývojem časové řady CLI korelován z
85%. Analýzou časového období od začátku 70. let do současnosti bylo prokázáno, že akciový
index S&P 500 dokázal správně predikovat budoucí vývoj americké ekonomiky v 8 z 10
sledovaných hospodářských fluktuacích nezávisle na výši volatility daného indexu.
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Analýzou časových řad pomocí umělé inteligence (software Statistica Neural Network) bylo
prokázáno, že je možné predikovat budoucí vývoj akciového indexu S&P 500 na následujících
20 obchodních dní s přesností odchylky 1,88% od skutečné hodnoty indexu poslední den
predikce (vyhodnoceno ex-post). Současně byla provedena analýza časové řady CLI s
úspěšností predikce budoucí hodnoty indikátoru CLI na následujících 5 měsíčních údajů do
budoucnosti s chybou predikce pouze 0,2%.
Pomocí zvoleného analytického aparátu byla dosažena 100% úspěšnost predikcí budoucího
vývoje trendu každé analyzované časové řady. Přijmeme-li za správnou tezi zastávanou zde v
této práci, z kvalitní predikce indexu S&P 500 je možné usoudit na budoucí vývoj trendu růstu
ekonomiky USA. Na základě ex-post vyhodnocení výsledků byly obě dvě časové řady velice
kvalitním predikčním nástrojem.
Nevýhodou analýzy založené na souhrnném indexu je její relativně obtížná interpretovatelnost a
zejména zkreslení, ke kterému dochází z důvodu neustálého zpřesňování a upravování hodnot
dílčích ukazatelů zahrnutých do CLI. Otázkou zůstává, zda není role indexu S&P 500 v
souhrnném indikátoru CLI podceňována a zda by ji neměla být přiřazena vyšší váha na úkor
některé z ostatních dílčích složek.
Ačkoli se výsledky predikcí indikátoru CLI a akciového indexu S&P 500 jeví jako kvalitní,
predikční schopnost umělých neuronových sítí nemusí být vždy 100%, mohou se objevit jak
falešné signály tak náhlé exogenní šoky stejně jako v 70. letech, které není možné dopředu
předpovídat.
V této analýze bylo abstrahováno od ostatních dílčích indikátorů zahrnovaných do CLI pro
predikce budoucího vývoje HDP. Do budoucna by bylo možné se soustředit na analýzu
ostatních dílčích komponent (ukazatel deficitu běžného účtu/HDP, změna M2, změna reálného
kurzu a další) a jejich vztahu k budoucímu vývoji ekonomiky.
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The Prediction of Future US Business Cycle by Using CLI Indicator
Summary
Proving the short-term prediction ability of the US business cycle using the CLI (Composite
Leasing Indicator published by OECD) and the share index S&P 500 time series is the main
goal of this paper. The accent is applied to short-term and long-term relationship between CLI,
share index S&P 500 and the business cycle (represented by GDP) and lately the success of their
future forecasts of the business cycle in comparison with the real data (ex-post analysed). More
than 98% success in prediction of future CLI and share index movements was proved. This
result leads to a possibility of short-term business cycle forecasts based on high frequency
financial market data.
Key words: CLI (Composite Leading Indicator); S&P 500; US Business Cycle; Forecast;
Artificial Neural Networks.
JEL classification: G17, C45, E32.

Shrnutí
Hlavním cílem této práce bylo prokázat existenci vztahu mezi indikátorem CLI a vývojem
hospodářského cyklu spolu s možností predikce založené na předbíhání indikátoru CLI vývoj
reálné ekonomiky. Byla prokázána více než 98% kvalita predikcí založených na analyzování
časových řad indikátoru CLI a akciového indexu S&P 500 pomocí umělých neuronových sítí ve
vztahu k budoucímu krátkodobému vývoji ekonomiky reprezentovaném HDP.
Klíčová slova: CLI (Composite Leading Indicator); S&P 500; hospodářský cyklus USA;
predikce; umělé neuronové sítě.
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Riziková přirážka ve finanční krizi a důsledky pro
měření refinančního rizika
Jan Šedivý*
1

Úvod

Cílem tohoto textu je analyzovat pozici banky či jiné finanční instituce, která hodlá v budoucnu
emitovat vlastní dluhopisy, aby získala dodatečné zdroje. Důraz je kladen zejména na analýzu
refinančního rizika této instituce, tedy rizika, že se zvýší náklady na budoucí emise. V
souvislosti s proběhlou finanční krizí se jedná zejména o riziko prudkého zvýšení kreditních
marží, které tvoří vedle tržní úrokové sazby část úrokových nákladů na upsání emise. Pojem
kreditní marže může být zavádějící, ačkoli je v této souvislosti často používaný. Myslí se jím
rozdíl ve výnosnosti mezi vládními a korporátními dluhopisy, který však nemusí být tvořen
výhradně úvěrovým rizikem.
Stanovením části rizikové přirážky, která přísluší úvěrovému riziku, se v minulosti zabývalo
mnoho autorů. V oblasti modelování úvěrového rizika se rozvíjely především dvě skupiny
modelů. Strukturální (nebo také asset value based) modely, které vycházejí z myšlenky, že na
dluh společnosti lze nahlížet jako na opci, kde aktiva společnosti jsou podkladovým
instrumentem této opce. Základy těchto modelů položil v roce 1973 R. C. Merton a další autoři
tzv. opční přístup dále rozvíjeli (např. Black a Cox, 1976, Longstaff a Schwarz, 1995). Druhou
skupinu přístupů k modelování úvěrového rizika tvoří redukované (nebo také intensity based)
modely, které vycházejí především z práce R. Jarrowa a S. Turnbulla z roku 1995.
Následující kapitola bude věnována právě shrnutí teoretických přístupů k modelování úvěrového
rizika. Zároveň zde budou zmíněny další determinanty rizikové prémie. V další části pak bude
poskytnut pohled na český trh s korporátními dluhopisy a na to, jakými změnami prošel v
důsledku proběhlé finanční krize. V třetí části pak bude představen teoretický rámec pro
management refinančního rizika, jehož vyústěním bude využití upraveného modelu Value at
Risk jako míry refinančního rizika.

2

Determinanty rizikové přirážky

Důležitou složkou rizikové přirážky je přirážka za úvěrové riziko. Úvěrové riziko je v poslední
době odhadováno zejména prostřednictvím modelů defaultu, které se snaží úvěrové riziko
odhadnout tím, že modelují proces defaultu firmy. Dvě hlavní skupiny modelů defaultu –
modely strukturální a redukované – se liší právě v přístupu k modelování tohoto procesu.
Redukované modely modelují jednotlivé vstupní parametry exogenně a hledají
pravděpodobnost, při které nastane default firmy. Tento přístup chápe okamžik selhání firmy
jako nepředvídatelný, který je dán do modelu zvnějšku. Redukované modely vycházejí oproti
strukturálním modelům z užších informačních předpokladů, které odpovídají pohledu investorů.
Na druhou stranu tyto modely postrádají fundamentální přístup přes jednotlivé determinanty
úvěrového rizika, protože ty jsou většinou dány exogenně.
Strukturální modely oproti tomu využívají k odhadu úvěrového rizika modelování procesu aktiv
firmy, který je obvykle vyjádřen ve formě stochastické diferenciální rovnice:
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Jan Šedivý, katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze.
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kde

dAt  At dt  At dWt ,
= hodnota aktiv firmy v čase t,
At
= parametr driftu,
μ
= směrodatná odchylka náhodné složky hodnoty firmy,
σ
dWt = Wienerův náhodný proces.

(1)

Default firmy v těchto modelech nastává, pokud aktiva firmy poklesnou pod určitou kritickou
úroveň, za kterou již firma není schopna dostát svým závazkům. Hlavním předpokladem
struktruálních modelů je znalost náhodného procesu aktiv firmy. Právě hodnota aktiv je ale
obtížně pozorovatelná veličina, která je známa spíše managementu firmy než případným
investorům. Pro odhad hodnoty aktiv a její volatility se využívá hodnota a volatilita akcií firmy.
V analýze strukturálního přístupu jsou determinanty úvěrového rizika hodnota a volatilita aktiv
firmy (zprostředkovaně akcií), bezriziková úroková sazba, zadluženost firmy a doba do
splatnosti závazků. Tyto modely nahlížejí na dluh společnosti jako na opci vypsanou na aktiva
této společnosti. Potom je ohodnocení dluhu totožné s hodnotou této opce.
Empirické studie, např. Huang (2003), však ukazují, že úvěrové riziko může určovat pouze část
rizikové prémie, v závislosti na ratingu dluhopisů. Podle J. Huanga (2003) pro dluhopisy s
ratingovým stupněm vyšším než Baa je to kolem 20 %, pro dluhopisy s ratingovým stupněm
Baa kolem 30 %. Pro hůře hodnocené dluhopisy je vliv úvěrového rizika větší. Mezi další
faktory, které determinují rizikovou prémii patří snížená likvidita na trzích s korporátními
dluhopisy, asymetrie v regulaci jednotlivých emitentů nebo možné daňové efekty na rozdílné
typy investic. Podle studie H. Xinga (2010) může dynamiku kreditních spreadů, zejména v
období finanční krize, ovlivňovat také objem zdrojů, které hodlá emitent v určitém období získat
na trhu. Firmy s potřebou refinancovat během jednoho roku více než 20 % svého dluhu byly
během finanční krize nuceny zaplatit investorům na rizikové přirážce o několik desetin
procentního bodu více. Tyto ostatní složky rizikové přirážky, které přímo nevycházejí z modelů
úvěrového rizika, jsou hůře měřitelné a analýzu rizikové marže tak komplikují.

3

Emitentni korporátních dluhopisů v ČR

Pohyby v rizikových přirážkách vyvolávají dodatečné náklady u jejich emitentů, kteří jsou tak
nuceni řídit rizika s emisí dluhopisů spojená. V pozici emitentů dluhopisů jsou v prostředí
českého dluhopisového trhu především některé české banky, které pomocí dluhopisových emisí
získávají dodatečné zdroje financování. Tabulka č. 1 obsahuje přehled hlavních emitentů v ČR a
objemy jejich emisí v letech 2006-2010. Pro emitenty dluhopisů je klíčová cena zdrojů, které
emisí získávají. Cenu těchto zdrojů můžeme rozložit na tržní úrokovou sazbu a kreditní
přirážku, která je pro každou emisi a emitenta specifická. Investor ohodnocuje riziko, že emitent
zdefaultuje a půjčené peníze mu nebudou splaceny. Do výše kreditního spreadu také zahrnuje,
jak bylo zmíněno výše, další faktory, např. likviditu na trhu.
Tab. 1: Objem emisí hlavních emitentů (v mld. CZK)
Název emitenta
Česká Exportní Banka a. s.
Česká Spořitelna a. s.
Hypoteční Banka a. s.
Komerční Banka a. s.
Raiffeisenbank a. s.
UniCredit Bank CR a. s.
Volksbank CZ a. s.
Wustenrot Hypotecni Banka a. s.

2006
1,29
11,50
8,00
0,15
1,37
0,55
0,50
1,00

2007
8,88
29,15
75,80
49,46
15,20
15,40
1,50
3,67

2008
4,13
0,55
0,00
0,00
5,00
4,30
0,00
0,00

2009
18,57
15,50
0,00
0,00
3,43
5,90
0,50
2,37

2010
19,97
7,90
0,67
0,00
0,00
0,57
0,80
1,63

Zdroj: Reuters, vlastní výpočty

Dynamika rizikových přirážek se výrazně změnila s příchodem finanční krize. S přibývajícími
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problémy na hypotéčním trhu v USA v roce 2008 považovali investoři investice do dluhopisů
finančních institucí za více rizikové a požadovali vyšší výnos v podobě zvýšené rizikové marže.
Dalším faktorem, který vedl k růstu kreditní přirážek, byl také zvýšený objem emisí státních
dluhopisů v USA a Evropských zemí. Investoři preferovali méně rizikové investice do státních
dluhopisů a za nákup korporátních dluhopisů žádali vyšší výnos. Tyto problémy se přenesly i na
český dluhopisový trh, který byl v krizovém roce 2008 značně utlumen. Dopad finanční krize na
český dluhopisový trh ilustruje také obrázek č. 1, který ukazuje rozložení emisí výše uvedených
emitentů v čase.
Obr. 1: Emise významných českých emitentů v čase
mld. CZK
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Z obrázku je vidět kulminace v počtu i objemu emisí v roce 2007 a značný útlum v roce 2008,
kdy některé finanční instituce (např. Komerční Banka) zcela zastavily financování
prostřednictvím dluhopisového trhu, jiné emise co nejvíce odložily. V roce 2009 pak můžeme
pozorovat částečný nárůst v objemu upsaných emisí tažený zejména Českou Exportní Bankou a
Českou Spořitelnou.

4

Měření refinančního rizika

Pro banky a jiné finanční instituce, které získávají zdroje emisí dluhopisů, je v kontextu poslední
finanční krize řízení refinančního rizika nezbytností. Z neočekávaného růstu kreditních přirážek
mohou emitentům plynout dodatečné náklady na refinancování své činnosti. Prvním krokem v
procesu řízení rizika je schopnost spolehlivě riziko změřit. Formulujme tedy model, který bude
popisovat potřebu refinancování banky či jiné finanční instituce.
Předpokládejme diskrétní hodnoty času t, plynoucí od 1 do N. Dále předpokládejme plochou
výnosovou křivku. Banka má uzavřený určitý objem obchodů, z nichž jsme schopni vypočítat
očekávané peněžní toky v budoucnosti. Veličina cft vyjadřuje peněžní tok v čase t, ať již kladný
či záporný. Kumulovaný součet jednotlivých cash-flow v čase t (značíme lt) vyjadřuje likvidní
pozici banky v čase t. V případě, že lt je kladné, má v banka v čase t přebytek zdrojů. V případě,
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že lt je záporné, má banka zdrojů nedostatek. Při přebytku zdrojů ukládá banka přebytek své
likvidity lt na dané období na trhu za tržní sazbu it. Při nedostatku zdrojů je banka nucena si na
dané období likviditu lt naopak vypůjčit za součet tržní sazby it a kreditní přirážky cst.
Předpokládáme tedy, že banka přebytečné peníze ukládá do bezrizikových instrumentů, za které
nemůže požadovat rizikovou prémii. Úročení přebytků a nedostatků ve zdrojích dále ovlivňuje
likvidní pozici banky. Po zohlednění úročení nabývá likvidní pozice lt podoby rovnice (2).
t

lt   cf i  l t 1  it 1  cst 1  ,

(2)

i 1

přičemž platí, že pokud je lt-1 kladné, pak cst-1 je rovno nule.
Veličiny it i cst jsou náhodnými veličinami a podstupují určitý náhodný proces. Oblastí našeho
zájmu je refinanční riziko, čili chceme zjistit, jaký náklad může bance vzniknout výhradně z
výše kreditní přirážky cst. Proto od pohybu it abstrahujeme. Ekvivalentně můžeme zavést
předpoklad, že banka chce minimalizovat volatilitu svého výkazu zisků a ztráty a na budoucí
přebytky či nedostatky likvidity uzavře forwardové kontrakty, které bance zafixují úrokovou
sazbu it. Abychom ohodnotili refinanční riziko, potřebujeme znát potřebu zdrojů v čase (tedy
všechna lt < 0) a náhodný procesu, který určuje kreditní spread cst. Formálně náklady na
vyvolané výší kreditního spreadu lze vyjádřit rovnicí (3).

ref _ risk   l t  cst ,

(3)

tM

přičemž M  x : l x  0.
Pro odhad refinančního rizika vycházím z předchozího modelového rámce a použiji upravený
model Value at Risk využívající metodu historické simulace. V tomto modelu se odhaduje na
dané hladině pravděpodobnosti a při dané délce období nejhorší možná ztráta z přecenění
portfolia, přičemž rizikovým tržním faktorem je pro nás pouze změna kreditních spreadů. Tímto
je možno odhadnout refinanční riziko odděleně od ostatních rizik. Nejhorší možná ztráta je
spočtena na základě pohybů kreditních spreadů v minulosti, metoda historické simulace
předpokládá, že minulost se bude opakovat a pro odhad rozdělení pravděpodobnosti využívá
právě historické časové řady. Důležitou otázkou je, jaké vstupy použít pro rizikové tržní faktory
kreditního spreadu. Jednou možností je využít některého z existujících strukturálních modelů a
do historie spočítat kreditní přirážky na základě tohoto modelu. Jak ale bylo popsáno v druhé
části tohoto textu, klíčovým vstupem těchto modelů je volatilita aktiv, často odhadovaná pomocí
volatility obchodovaných akcií. Toto je samozřejmě v rozporu s realitou nerozvinutého
akciového trhu v České Republice. Navíc úvěrové riziko nemusí determinovat celou výši
rizikové marže.
Jako náhradní vstup historické časové řady kreditních spreadů jsou tedy v našem modelu využita
data ze zahraničních trhů. Model společnosti Reuters dává k dispozici časovou řadu výnosových
křivek se zahrnutým kreditním spreadem v členění pro různý rating a různé odvětví. Tyto
výnosové křivky jsou odvozeny z realizovaných emisí s odpovídajícími charakteristikami
(rating, odvětví). Porovnáním těchto výnosových křivek s bezrizikovou treasury výnosovou
křivkou dostaneme časovou řadu kreditního spreadu, kterou ukazuje obrázek č. 2. Využitím
těchto křivek zohledňujeme vlivy, které nejsou specifické pro konkrétní banku, ale které jsou
společné pro danou skupinu finančních institucí, např. prémie za sníženou likviditu.
Základní předpoklad metody historické simulace selhává v turbulentních dobách finančních
krizí, je tedy důležité systém řízení refinančního rizika doplnit o stresové testování. Nabízí se
využít data získaná z právě proběhlé finanční krize a počítat Value at Risk na historické časové
řadě z období finanční krize. Výsledky tohoto výpočtu poskytnout dobrou představu o možných
ztrátách v případě nenadálého nárůstu kreditních spreadů a mohou sloužit jako důležitý podklad
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pro minimalizaci refinančního rizika.
Dalším problémem může být využití výnosové křivky zahraničního trhu. U eurových či
dolarových emisí můžeme využít datovou základnu Reuters, pro korunové emise ale spolehlivé
časové řady kreditních spreadů chybí. Využití například eurové křivky se nabízí jako možná
aproximace, tento postup je ale potřeba podložit dalším výzkumem.
Obr. 2: Vývoj EUR kreditního spreadu pro finanční instituce s ratingem A
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Zdroj: Reuters, vlastní výpočty

4.1 Praktické použití modelu refinančního Value at Risk
Model refinančního Value at Risk byl použit na fiktivní společnost ABC s peněžními toky
uvedenými tabulce č. 2. Při uvažování forwardových sazeb vypočtených z výnosových křivek k
datu 31. 12. 2010 činí ztráta plynoucí z existence kreditního spreadu 1,88 mil. EUR. Peněžní
toky byly zadány do modelu Value at Risk s následujícími parametry: hladina pravděpodobnosti
95 %, časové období 1 měsíc, délka historické časové řady 2 roky. Byl proveden výpočet na
historické časové řadě ke konci roku 2010, na historické časové řady z období finanční krize
roku 2008 a historické časové řadě z období před finanční krizí. Výsledky výstupů z modelu
jsou shrnuty v tabulce č. 3. Vyplývá z nich, že v extrémních podmínkách finanční krize by
neměly náklady na emitování dluhopisů společnosti CBA během jednoho měsíce vzrůst o více
než 1,03 mil. Kč, při pravděpodobnosti 95 %. Tato informace může posloužit risk managementu
banky jako důležitý podklad pro rozhodnutí o plánování likvidity.
Tab. 2: Peněžní toky společnosti ABC (v mil. EUR)
Období

Peněžní tok

Úrok
(tržní sazba)

Úrok
(kreditní spread)

Likvidní
pozice

0

80,00

0,00

0,00

80,00

1

20,00

0,60

0,00

100,60

2

-130,00

0,95

0,00

-28,45

3

-40,00

-0,40

-0,63

-69,48

4

100,00

-1,80

-1,25

27,46

-0,66

-1,88

Součet

x

Zdroj: vlastní výpočty
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x

Tab. 3: Výsledky modelu Value at Risk (v mil. EUR)
Scénář

1denní VaR

Měsíční VaR

Před krizí 2008

-0,10

-0,45

Období krize

-0,23

-1,03

Současnost

-0,18

-0,82

Zdroj: vlastní výpočty

5

Závěr

Finanční krize roku 2008 ukázala, že z pohybu rizikových přirážek mohou emitentům dluhopisů
vznikat podstatné dodatečné náklady. Je proto výzvou řízení rizik a regulatorních orgánů být
schopen toto riziko věrohodně měřit a řídit. Jako míra refinančního rizika je navržen upravený
model Value at Risk používající jako vstupní rizikové faktory kreditní křivky platné pro
srovnatelné společnosti na trhu. Využití přístupu, kde hodnota v riziku je mírou refinančního
rizika, zajišťuje také dobrou možnost interpretace rizikové expozice banky vůči refinančnímu
riziku. Nedostatkem tohoto přístupu jsou omezená vstupní data kreditních křivek, které nejsou v
současnosti k dispozici pro korunové výnosové křivky.
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Risk Premium in Financial Crisis and Implications for Measuring
of Refinance Risk
Summary
This paper analyses credit spreads from the point of view of a bank or financial institution that
issues bonds. For the issuer increase in credit spreads means additional cost. Fierce moves of
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risk premium during the financial crisis showed the necessity to reliably measure and manage
refinance risk. As a measure of refinance risk there is proposed modified Value at Risk model,
which uses the credit spreads as inputs. With data from financial crisis this model can be used
for stress testing as well.
Key words: Risk premium; Refinance risk; Value at risk.
JEL classification: G18.

Shrnutí
Příspěvek analyzuje kreditní spready z pohledu bank a finančních institucí emitujících
dluhopisy, pro které zvýšení kreditních spreadů znamená dodatečný náklad. Prudké pohyby
rizikových přirážek během finanční krize vyvolaly nutnost spolehlivě měřit a řídit refinanční
riziko. Jako míra refinančního rizika je navržen upravený model Value at Risk, který pro vstupy
využívá právě kreditní spready. S využitím dat z období finanční krize může být model použit
také pro stresové testování.
Klíčová slova: riziková prémie; refinanční riziko; value at risk.
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Vliv kombinací oceňovacích technik při vyskladnění
zásob
Jindřich Činčura*
1

Úvod

Jednou z variabilních oblastí účetnictví je oblast oceňování zásob při vyskladnění. V České
republice je dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví § 25 odst. 4 váženým aritmetickým
průměrem (dále VAP) nebo způsobem, kdy první cena pro ocenění přírůstku majetku se použije
jako první cena pro ocenění úbytku majetku (dále FIFO). Další varianty ocenění samozřejmě
existují, ale v ČR jejich využití není zákonem povoleno. Mohli bychom jmenovat použití cen
posledního přírůstku (LIFO), či využití nejvyšší ceny skladovaných zásob (HIFO), atd. Stejné
možnosti máme při oceňování úbytku cenných papírů. Dopady těchto ocenění vzhledem k
běžnému mírně inflačnímu prostředí na ocenění stavu zásob a výši nákladů, potažmo
hospodářského výsledku je běžně známá. Vzhledem k tomu, že si ale účetní jednotka může
z těchto variant vybrat pro každou skupinu zásob zvlášť, nabízí se otázka, jaké dopady bude mít
kombinace těchto metod u zásob, které na sebe navazují. Část nakupovaných zásob je vstupem
pro tvorbu zásob vzniklých vlastní činností. Tím pádem jsou svojí hodnotou faktorem pro
stanovení ceny na úrovní vlastních nákladů výroby.

2

Výchozí předpoklady

Pro zkoumání jsem si vybral následující zjednodušující příklad pro zachování podmínky stálosti
ostatních podmínek. Podnik nakupuje materiál v kg za cenu pohybující se okolo 100,- Kč/kg.
Pro vytvoření jednoho výrobku jsou potřeba 2 kg materiálu a ostatní přímé náklady ve výši 80,Kč/ks. Předpokládám mírně inflační prostředí, ale pro srovnání dopadů totéž přepočítám i pro
stav deflace. Při předpokladu firmy pohybující se na českém trhu máme čtyři možnosti
kombinací:


materiál FIFO, výrobky FIFO



materiál FIFO, výrobky VAP



materiál VAP, výrobky FIFO



materiál VAP, výrobky VAP.

Pro pohyb materiálu jsem zvolil následující operace (pro inflační i deflační prostředí:
Tab. 1: Pohyb stavu materiálu
inflační prostředí
1. příjem 100 kg materiálu ā 100 Kč
2. příjem 200 kg materiálu ā 102 Kč
3. výdej 250 kg materiálu do výroby
4. příjem 150 kg materiálu ā 103 Kč
5. příjem 200 kg materiálu ā 104 Kč
6. výdej 350 kg materiálu do výroby
7. příjem 200 kg materiálu ā 106 Kč
8. příjem 150 kg materiálu ā 107 Kč

deflační prostředí
1. příjem 100 kg materiálu ā 100 Kč
2. příjem 200 kg materiálu ā 99 Kč
3. výdej 250 kg materiálu do výroby
4. příjem 150 kg materiálu ā 98,50 Kč
5. příjem 200 kg materiálu ā 98 Kč
6. výdej 350 kg materiálu do výroby
7. příjem 200 kg materiálu ā 97,50 Kč
8. příjem 150 kg materiálu ā 97 Kč

*

Jindřich Činčura, katedra finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola
ekonomická v Praze. Email: <j.cincura@email.cz>
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9. výdej 300 kg materiálu do výroby
10. příjem 150 kg materiálu ā 108 Kč
11. příjem 200 kg materiálu ā 109 Kč
12. výdej 350 kg materiálu do výroby

9. výdej 300 kg materiálu do výroby
10. příjem 150 kg materiálu ā 96,50 Kč
11. příjem 200 kg materiálu ā 96,50 Kč
12. výdej 350 kg materiálu do výroby

Na to navazující pohyby stavu výrobků pak jsou:
1. příjem na sklad 125 ks
2. výdej ze skladu 110 ks
3. příjem na sklad 175 ks
4. výdej ze skladu 170 ks
5. příjem na sklad 150 ks
6. výdej ze skladu 160 ks
7. příjem na sklad 175 ks
8. výdej ze skladu 170 ks
Jak jsem již předeslal, obojí jsem zpracoval pro nárůst i pokles cen vstupů a pro veškeré v ČR
povolené kombinace oceňovacích technik.

3

Výpočty

3.1 Pohyby na skladě materiálu
Tab. 2: FIFO, rostoucí ceny
kg
číslo

Kč
jednotková
cena
přírůstky

přírůstky úbytky stav
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

100
200
250
150
200
350
200
150
300
150
200
350

100
300
50
200
400
50
250
400
100
250
450
100

100 Kč
102 Kč

10 000 Kč
20 400 Kč

103 Kč
104 Kč

15 450 Kč
20 800 Kč

106 Kč
107 Kč

21 200 Kč
16 050 Kč

108 Kč
109 Kč

16 200 Kč
21 800 Kč
0 Kč

úbytky

25 300 Kč

36 150 Kč

31 750 Kč
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37 800 Kč

stav
10 000 Kč
30 400 Kč
5 100 Kč
20 550 Kč
41 350 Kč
5 200 Kč
26 400 Kč
42 450 Kč
10 700 Kč
26 900 Kč
48 700 Kč
10 900 Kč

Tab. 3: VAP, rostoucí ceny
kg

Kč

číslo přírůstky úbytky stav
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

100
200
250
150
200
350
200
150
300
150
200
350

jednotková
cena

100
300
50
200
400
50
250
400
100
250
450
100

přírůstky

úbytky

stav

100 Kč 10 000 Kč
102 Kč 20 400 Kč

prům. cena

10 000,00 Kč
30 400,00 Kč
5 066,67 Kč
20 516,67 Kč
41 316,67 Kč
5 164,58 Kč
26 364,58 Kč
42 414,58 Kč
10 603,65 Kč
26 803,65 Kč
48 603,65 Kč
10 800,81 Kč

25 333,33 Kč
103 Kč 15 450 Kč
104 Kč 20 800 Kč
36 152,08 Kč
106 Kč 21 200 Kč
107 Kč 16 050 Kč
31 810,94 Kč
108 Kč 16 200 Kč
109 Kč 21 800 Kč
37 802,84 Kč

100,00 Kč
101,33 Kč
101,33 Kč
102,58 Kč
103,29 Kč
103,29 Kč
105,46 Kč
106,04 Kč
106,04 Kč
107,21 Kč
108,01 Kč
108,01 Kč

Tab. 4: FIFO, klesající ceny
kg

Kč
jednotková
cena
přírůstky

číslo přírůstky úbytky stav
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

100
200
250
150
200
350
200
150
300
150
200
350

100
300
50
200
400
50
250
400
100
250
450
100

úbytky

100 Kč
99 Kč

10 000 Kč
19 800 Kč

99 Kč
98 Kč

14 775 Kč
19 600 Kč

98 Kč
97 Kč

19 500 Kč
14 550 Kč

97 Kč
97 Kč

14 475 Kč
19 300 Kč
0 Kč

stav

24 850 Kč

34 425 Kč

29 250 Kč

33 825 Kč

10 000 Kč
29 800 Kč
4 950 Kč
19 725 Kč
39 325 Kč
4 900 Kč
24 400 Kč
38 950 Kč
9 700 Kč
24 175 Kč
43 475 Kč
9 650 Kč

Tab. 5: VAP, klesající ceny
kg

Kč

číslo Přírůstky úbytky stav
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

100
200
250
150
200
350
200
150
300
150
200
350

100
300
50
200
400
50
250
400
100
250
450
100

jednotková
cena
přírůstky

úbytky

100 Kč 10 000 Kč
99 Kč 19 800 Kč
24 833,33 Kč
99 Kč 14 775 Kč
98 Kč 19 600 Kč
34 423,96 Kč
98 Kč 19 500 Kč
97 Kč 14 550 Kč
29 225,78 Kč
97 Kč 14 475 Kč
97 Kč 19 300 Kč
33 846,50 Kč
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stav
10 000,00 Kč
29 800,00 Kč
4 966,67 Kč
19 741,67 Kč
39 341,67 Kč
4 917,71 Kč
24 417,71 Kč
38 967,71 Kč
9 741,93 Kč
24 216,93 Kč
43 516,93 Kč
9 670,43 Kč

prům. cena
100,00 Kč
99,33 Kč
99,33 Kč
98,71 Kč
98,35 Kč
98,35 Kč
97,67 Kč
97,42 Kč
97,42 Kč
96,87 Kč
96,70 Kč
96,70 Kč

Zatím jsme si ověřili známý fakt, že v inflačním prostředí vede FIFO ke snížení hodnoty
spotřeby a snížení hodnoty skladu proti VAP a u deflačního vývoje cen naopak. Cíl je ale
srovnání kombinací. Pro výpočet vstupních cen hotových výrobků jsem použil ocenění
předchozích vyskladnění materiálu, to vynásobil dvěma (předpoklad 2 kg na výrobek) a přičetl
konstantní ostatní přímé náklady.
Tab. 6: Přepočet výstupu materiálu na vstup výrobků
Přepočet materiálu va vstupní cenu výrobků - FIFO, rostoucí ceny
úbytek
úbytek mat.
výrobky prům. cena mat.
prům. cena mat.
číslo mat.(kg)
(Kč)
(ks)
na kg
na ks
vl. náklady
3
250 25 300,00 Kč
125
101,20 Kč
202,40 Kč
282,40 Kč
6
350 36 150,00 Kč
175
103,29 Kč
206,57 Kč
286,57 Kč
9
300 31 750,00 Kč
150
105,83 Kč
211,67 Kč
291,67 Kč
12
350 37 800,00 Kč
175
108,00 Kč
216,00 Kč
296,00 Kč
Přepočet materiálu va vstupní cenu výrobků - VAP, rostoucí ceny
úbytek
úbytek mat.
výrobky prům. cena mat.
prům. cena mat.
číslo mat.(kg)
(Kč)
(ks)
na kg
na ks
vl. náklady
3
250 25 333,33 Kč
125
101,33 Kč
202,67 Kč
282,67 Kč
6
350 36 152,08 Kč
175
103,29 Kč
206,58 Kč
286,58 Kč
9
300 31 810,94 Kč
150
106,04 Kč
212,07 Kč
292,07 Kč
12
350 37 802,84 Kč
175
108,01 Kč
216,02 Kč
296,02 Kč
Přepočet materiálu va vstupní cenu výrobků - FIFO, klesající ceny
úbytek
úbytek mat.
výrobky prům. cena mat.
prům. cena mat.
číslo mat.(kg)
(Kč)
(ks)
na kg
na ks
vl. náklady
3
250 24 850,00 Kč
125
99,40 Kč
198,80 Kč
278,80 Kč
6
350 34 425,00 Kč
175
98,36 Kč
196,71 Kč
276,71 Kč
9
300 29 250,00 Kč
150
97,50 Kč
195,00 Kč
275,00 Kč
12
350 33 825,00 Kč
175
96,64 Kč
193,29 Kč
273,29 Kč
Přepočet materiálu va vstupní cenu výrobků - VAP, klesající ceny
úbytek
úbytek mat.
výrobky prům. cena mat.
prům. cena mat.
číslo mat.(kg)
(Kč)
(ks)
na kg
na ks
vl. náklady
3
250 24 833,33 Kč
125
99,33 Kč
198,67 Kč
278,67 Kč
6
350 34 423,96 Kč
175
98,35 Kč
196,71 Kč
276,71 Kč
9
300 29 225,78 Kč
150
97,42 Kč
194,84 Kč
274,84 Kč
12
350 33 846,50 Kč
175
96,70 Kč
193,41 Kč
273,41 Kč

3.2 Kombinace výsledných ocenění
Tab. 7: Materiál FIFO, výrobky FIFO, rostoucí ceny
ks
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8

Přírůstky

Kč

úbytky

125
110
175
170
150
160
175
170

Stav
125
15
190
20
170
10
185
15

jednotková
cena

přírůstky

úbytky

282,40 Kč 35 300,00 Kč

stav

35 300,00 Kč
4 236,00 Kč
286,57 Kč 50 150,00 Kč
54 386,00 Kč
47 221,71 Kč 7 164,29 Kč
291,67 Kč 43 750,00 Kč
50 914,29 Kč
46 564,76 Kč 4 349,52 Kč
296,00 Kč 51 800,00 Kč
56 149,52 Kč
50 276,67 Kč 5 872,86 Kč
Σnákladů=
175 127,14 Kč
31 064,00 Kč
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Tab. 8: Materiál FIFO, výrobky VAP, rostoucí ceny
ks

Kč

jednotková
č. přírůstky úbytky stav
cena
1
2
3
4
5
6
7
8

125

125
15
190
170
20
170
160
10
185
170
15

282,40 Kč

přírůstky

úbytky

35 300,00 Kč

110
175
150
175

stav
35 300,00 Kč
4 236,00 Kč
54 386,00 Kč
5 724,84 Kč
49 474,84 Kč
2 910,28 Kč
54 710,28 Kč
4 435,97 Kč

31 064,00 Kč
286,57 Kč

50 150,00 Kč

291,67 Kč

43 750,00 Kč

296,00 Kč

51 800,00 Kč

48 661,16 Kč
46 564,56 Kč
50 274,32 Kč
176 564,03 Kč

Σnákladů=

prům. cena
282,40 Kč
282,40 Kč
286,24 Kč
286,24 Kč
291,03 Kč
291,03 Kč
295,73 Kč
295,73 Kč

Tab. 9: Materiál VAP, výrobky FIFO, rostoucí ceny
ks

Kč

číslo Přírůstky úbytky
1
2
3
4
5
6
7
8

125
110
175
170
150
160
175
170

stav
125
15
190
20
170
10
185
15

jednotková
cena
282,67 Kč

přírůstky

úbytky

stav

35 333,33 Kč
31 093,33 Kč

286,58 Kč

50 152,08 Kč

292,07 Kč

43 810,94 Kč

296,02 Kč

51 802,84 Kč

47 227,50 Kč
46 621,88 Kč
50 283,32 Kč
175 226,03 Kč

Σnákladů=

35 333,33 Kč
4 240,00 Kč
54 392,08 Kč
7 164,58 Kč
50 975,52 Kč
4 353,65 Kč
56 156,48 Kč
5 873,16 Kč

Tab. 10: Materiál VAP, výrobky VAP, rostoucí ceny
ks
č. přírůstky úbytky
1
2
3
4
5
6
7
8

125
110
175
170
150
160
175
170

Kč
stav
125
15
190
20
170
10
185
15

jednotková
cena
282,67 Kč

přírůstky

úbytky

35 333,33 Kč
31 093,33 Kč

286,58 Kč

50 152,08 Kč

292,07 Kč

43 810,94 Kč

296,02 Kč

51 802,84 Kč

48 666,60 Kč
46 622,51 Kč

Σnákladů=
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50 280,25 Kč
176 662,70 Kč

stav
35 333,33 Kč
4 240,00 Kč
54 392,08 Kč
5 725,48 Kč
49 536,42 Kč
2 913,91 Kč
54 716,74 Kč
4 436,49 Kč

prům.
cena
282,67 Kč
282,67 Kč
286,27 Kč
286,27 Kč
291,39 Kč
291,39 Kč
295,77 Kč
295,77 Kč

Tab. 11: Materiál FIFO, výrobky FIFO, klesající ceny
ks

Kč

číslo Přírůstky úbytky
1
2
3
4
5
6
7
8

125
0
175
0
150
0
175
0

jednotková
cena

stav
125
15
190
20
170
10
185
15

110
170
160
170

278,80 Kč

Přírůstky

úbytky

stav

34 850,00 Kč

34 850,00 Kč
4 182,00 Kč
52 607,00 Kč
6 917,86 Kč
48 167,86 Kč
4 133,57 Kč
51 958,57 Kč
5 482,86 Kč

30 668,00 Kč
276,71 Kč

48 425,00 Kč

275,00 Kč

41 250,00 Kč

45 689,14 Kč
44 034,29 Kč
273,29 Kč

47 825,00 Kč
0,00 Kč
Σnákladů=

46 475,71 Kč
166 867,14 Kč

Tab. 12: Materiál FIFO, výrobky VAP, klesající ceny
ks

Kč

č. přírůstky úbytky
1
2
3
4
5
6
7
8

jednotková
cena

stav

125

125
15
190
20
170
10
185
15

110
175
170
150
160
175
170

přírůstky

278,80 Kč

34 850,00 Kč

276,71 Kč

48 425,00 Kč

úbytky

30 668,00 Kč
47 069,42 Kč
275,00 Kč

41 250,00 Kč

273,29 Kč

47 825,00 Kč

44 035,37 Kč

Σnákladů=

46 476,36 Kč
168 249,15 Kč

stav

prům.
cena

34 850,00 Kč
4 182,00 Kč
52 607,00 Kč
5 537,58 Kč
46 787,58 Kč
2 752,21 Kč
50 577,21 Kč
4 100,85 Kč

278,80 Kč
278,80 Kč
276,88 Kč
276,88 Kč
275,22 Kč
275,22 Kč
273,39 Kč
273,39 Kč

Tab. 13: Materiál VAP, výrobky FIFO, klesající ceny
ks
číslo přírůstky úbytky
1
2
3
4
5
6
7
8

125
110
175
170
150
160
175
170

Kč
stav
125
15
190
20
170
10
185
15

jednotková
cena
278,67 Kč

přírůstky

úbytky

34 833,33 Kč
30 653,33 Kč

276,71 Kč

48 423,96 Kč

274,84 Kč

41 225,78 Kč

45 686,25 Kč
44 011,56 Kč
273,41 Kč

47 846,50 Kč

Σnákladů=
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46 493,76 Kč
166 844,90
Kč

stav
34 833,33 Kč
4 180,00 Kč
52 603,96 Kč
6 917,71 Kč
48 143,49 Kč
4 131,93 Kč
51 978,43 Kč
5 484,67 Kč

Tab. 14: Materiál VAP, výrobky VAP, klesající ceny
ks
č. přírůstky úbytky
1
2
3
4
5
6
7
8

4

125
0
175
0
150
0
175
0

110
170
160
170

Kč
stav
125
15
190
20
170
10
185
15

jednotková
cena

přírůstky

278,67 Kč

34 833,33 Kč

276,71 Kč

48 423,96 Kč

274,84 Kč

41 225,78 Kč

273,41 Kč

47 846,50 Kč
0,00 Kč
Σnákladů=

Úbytky

30 653,33 Kč
0,00 Kč
47 066,70 Kč
0,00 Kč
44 012,27 Kč
0,00 Kč
46 494,78 Kč
168 227,09 Kč

stav

prům. cena

34 833,33 Kč
4 180,00 Kč
52 603,96 Kč
5 537,26 Kč
46 763,04 Kč
2 750,77 Kč
50 597,27 Kč
4 102,48 Kč

278,67 Kč
278,67 Kč
276,86 Kč
276,86 Kč
275,08 Kč
275,08 Kč
273,50 Kč
273,50 Kč

Výsledky

Výsledky můžeme opět srovnat do přehledné tabulky:
V prostředí rostoucích cen výsledky dopadly takto:
Tab. 15: Srovnání kombinací ocenění
materiál
FIFO
FIFO
VAP
VAP

výrobky
FIFO
VAP
FIFO
VAP

vl. náklady prodaných
výrobků
176 560,00 Kč
176 564,03 Kč
176 658,95 Kč
176 662,70 Kč

Konečný stav skladu
výrobků
4 440,00 Kč
4 435,97 Kč
4 440,24 Kč
4 436,49 Kč

konečný stav
zásob
15 340,00 Kč
15 335,97 Kč
15 241,05 Kč
15 237,30 Kč

Jak je vidět, pro úroveň výsledných nákladů je důležitější metoda použitá jako první (pro
ocenění spotřeby materiálu). Ocenění vyskladnění výrobků má také vliv, ale menší. Pak je
pořadí dle výše vlastních nákladů prodaných výrobků následující: kombinace FIFO-FIFO
nejnižší, pak FIFO-VAP, VAP-FIFO a VAP-VAP nejvyšší. Přesně opačné je pořadí, pokud
chceme kombinace seřadit podle výsledného stavu zásob celkem (materiál a výrobky
dohromady): VAP-VAP nejvyšší a FIFO-FIFO nejnižší.
Pokud metody seřadíme jen podle stavu skladu výrobků, tak nám vyjde následující pořadí
(abych co nejvíc zachoval původní informace, řadil jsem sestupně):
Tab. 16: Srovnání kombinací ocenění – dle stavu výrobků – sestupně
materiál
VAP
FIFO
VAP
FIFO

výrobky
FIFO
FIFO
VAP
VAP

vl. náklady prodaných
výrobků
176 658,95 Kč
176 560,00 Kč
176 662,70 Kč
176 564,03 Kč

Konečný stav skladu
výrobků
4 440,24 Kč
4 440,00 Kč
4 436,49 Kč
4 435,97 Kč

konečný stav
zásob
15 241,05 Kč
15 340,00 Kč
15 237,30 Kč
15 335,97 Kč

Zde má ocenění výrobků takovou sílu, že změní pořadí: nejvyšší hodnotu vykazuje sklad
výrobků při kombinaci VAP-FIFO, pak FIFO-FIFO, dále VAP-VAP a nejnižší hodnotu má
sklad výrobků v kombinaci FIFO-VAP. Nesmíme ale právě zapomínat, že hodnota prvotních
nákupů zůstává částečně i na skladu materiálu a tvoří právě rozdíl v pořadí.
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Prostředí klesajících cen nám pak vytváří jen jedno pořadí. Stejné pořadí jako za rostoucích cen
získáme při seřazení dle výsledné hodnoty celkových zásob, ale sestupně a náklady prodaných
výrobků nám naopak klesají. Tentokrát i sklad výrobků seřazen sestupně a vytváří stejné pořadí,
jako sklad zásob. Nejvyšší hodnotu zásob a nejnižší náklady vykazuje kombinace VAP-VAP,
pak VAP-FIFO,dále FIFO-VAP a nejnižší zásoby a nejvyšší náklady vykáže podnik s
kombinací FIFO-FIFO. Opět hlavní roli hraje ocenění vstupů (materiálu).
Tab. 17: Srovnání kombinací ocenění – dle stavu zásob – sestupně

5

materiál

výrobky

FIFO
FIFO
VAP
VAP

FIFO
VAP
FIFO
VAP

vl. náklady prodaných
výrobků
168 250,71 Kč
168 249,15 Kč
168 228,44 Kč
168 227,09 Kč

konečný stav skladu
výrobků
4 099,29 Kč
4 100,85 Kč
4 101,13 Kč
4 102,48 Kč

konečný stav
zásob
13 749,29 Kč
13 750,85 Kč
13 771,56 Kč
13 772,91 Kč

Závěr

Pro vykázání úbytku zásob nebo cenných papírů lze použít různé výpočetní modely. V ČR je
povolen vážený aritmetický průměr (VAP) a metoda „první do skladu, první ze skladu“ (FIFO).
V běžných podmínkách rostoucích cen vede VAP oproti FIFO k vyšším nákladům a nižšímu
ocenění skladovaných zásob. Při klesajících cenách je dopad opačný. Podnik si ale ve svém
produkčním procesu může vybrat různé metody pro různé skupiny zásob a pak dochází k
různým kombinacím. Vzhledem k nákladům a celkové hodnotě skladovaných zásob je vývoj
stejný a důležitější je metoda zvolená pro prvotní materiálové vstupy. Náklady rostou s
následujícím pořadím variant:
1. FIFO-FIFO,
2. FIFO-VAP,
3. VAP-FIFO,
4. VAP-VAP.
Zajímavým důsledkem fakt, že pokud se soustředíme na hodnotu skladu výrobků, pořadí
kombinací se nám změní kvůli hodnotě materiálových zásob. Pro sestupný vývoj ocenění skladu
výrobků platí pořadí VAP-FIFO, pak FIFO-FIFO, dále VAP-VAP a FIFO-VAP.
Pro deflační prostředí je pořadí obrácené a ke změně pořadí u skladu výrobků nedochází.
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Effect of a Combination of Valuation Techniques for Removal
from Storage
Summary
We can use many methods of evaluation removal from storage. In Czech Republic, weighted
average and “first-in-first-out” are legal methods. In economy with rising prices average leads to
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higher costs and lower value of storage. As we choose different methods for different groups of
our storage we get many combinations. Then the more powerful is method used for primal
inputs. Sequence of combination with increasing costs is FIFO-FIFO, FIFO-VAP, VAP-FIFO,
VAP-VAP. When we take interest about stock of finished goods the order differs because of
value of stock of materials.
In economy with decreasing prices the rank is opposite and there are no changes for finished
goods.
Key words: Storage evaluation; FIFO; weighted average.
JEL classification: M41.

Shrnutí
Pro vykázání úbytku zásob nebo cenných papírů lze použít různé výpočetní modely. V ČR je
povolen vážený aritmetický průměr (VAP) a metoda „první do skladu, první ze skladu“ (FIFO).
V běžných podmínkách rostoucích cen vede VAP oproti FIFO k vyšším nákladům a nižšímu
ocenění skladovaných zásob. Při klesajících cenách je dopad opačný. Podnik si ale ve svém
produkčním procesu může vybrat různé metody pro různé skupiny zásob a pak dochází k
různým kombinacím. Vzhledem k nákladům a celkové hodnotě skladovaných zásob je vývoj
stejný a důležitější je metoda zvolená pro prvotní materiálové vstupy. Náklady rostou s
následujícím pořadím variant: FIFO-FIFO, FIFO-VAP, VAP-FIFO, VAP-VAP.
Zajímavým důsledkem fakt, že pokud se soustředíme na hodnotu skladu výrobků, pořadí
kombinací se nám změní kvůli hodnotě materiálových zásob. Pro sestupný vývoj ocenění skladu
výrobků platí pořadí VAP-FIFO, pak FIFO-FIFO, dále VAP-VAP a FIFO-VAP.
Pro deflační prostředí je pořadí obrácené a ke změně pořadí u skladu výrobků nedochází.
Klíčová slova: oceňování zásob; FIFO; vážený aritmetický průměr.
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Analýza legislativních požadavků na zveřejňování
účetních závěrek v ČR
Gabriela Ďurianová*
1

Úvod

Mnoho společností v České republice začátkem tohoto roku s neklidem četlo zprávy v tisku
týkající se hrozících pokut od finančních úřadů. Stát totiž začal sankcionovat firmy, které neplní
zákonné požadavky na zveřejňování účetních závěrek na obchodním rejstříku. Tato povinnost
vyplývá ze zákona č. 563/1991, Sb., o účetnictví všem účetním jednotkám, které jsou zapsány
do obchodního rejstříku, nebo kterým je to uloženo prostřednictvím jiného předpisu.
Kromě takto definovaného požadavku existuje podskupina účetních jednotek, pro které existují
speciální pravidla týkající se zveřejňování účetních závěrek a výročních zpráv, vyplývající ze
zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálových trzích. Tento zákon vyplývá ze směrnic
Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES a 2003/58/ES týkajících se zveřejňování informací
a vstoupil v platnost v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie.
Příspěvek analyzuje požadavky zákona o účetnictví a zákona o podnikání na kapitálových trzích
a dále se naznačuje skutečný stav zveřejňování účetních závěrek v ČR.

2

Povinnosti vyplývající ze zákona o účetnictví

Požadavky na zveřejňování účetních závěrek vyplývají z více předpisů. Nejobecnější požadavek
lze najít v obchodním zákoníku, kde § 40 stanovuje, že „obchodní společnosti a družstva
zveřejňují účetní závěrky i výroční zprávy způsobem podle tohoto zákona a podle zvláštního
právního předpisu“. Zároveň je v § 27 definice, dle které je obchodní rejstřík „veřejný seznam“,
který je veden v elektronické podobě. V následném § 28 je zmíněno, že „obchodní rejstřík je
každému přístupný. Každý do něj může nahlížet a pořizovat si z něj kopie či výpisy. Na žádost
vydá rejstříkový soud listinný úředně ověřený částečný nebo úplný opis zápisu nebo listiny
uložené ve sbírce listin nebo potvrzení o tom, že určitý údaj v obchodním rejstříku není, ledaže
žadatel výslovně požádá o opis úředně neověřený.“
Ministerstvo spravedlnosti, které spravuje obchodní rejstřík, jej definuje následovně: „Obchodní
rejstřík je registr, ve kterém jsou evidovány ekonomické subjekty jako podniky, společnosti,
organizace, u kterých je to přímo zákonem uloženo. Zápis do obchodního rejstříku provádí
příslušný rejstříkový soud, který je podřízený Ministerstvu spravedlnosti České republiky.“
Podle občanského soudního řádu rejstříkovým soudem je krajský soud, který rozhoduje v řízení
ve věcech obchodního rejstříku. Místně příslušný je krajský soud, v jehož obvodu je obecný
soud podnikatele (fyzické nebo právnické osoby), jehož se zápis v rejstříku týká.
V roce 2007 vstoupila v platnost vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 562/2006 Sb., o
digitalizaci obchodního rejstříku. Od tohoto okamžiku platí, že společnosti mohou účetní
závěrky předávat do Sbírky listin obchodního rejstříku pouze v elektronické podobě, a to ve
formátu pdf. Doručit je možno prostřednictvím elektronické pošty, u větších souborů na CD
nosiči.
Povinnosti zveřejňovat účetní závěrku se v zákoně o účetnictví věnuje § 21a, který definuje,


Tento příspěvek byl zpracován jako jeden z výstupů projektu Interní grantové agentury VŠE v Praze „Empirický
výzkum zveřejňování účetních závěrek v ČR“ (registrační číslo F1/20/2011).
*
Gabriela Ďurianová, katedra finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola
ekonomická v Praze. Email: <xdurg02@vse.cz>
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které účetní jednotky jsou povinny ji zveřejňovat. § 21a) odst. 1. zmiňuje účetní jednotky, které
jsou zapsány v obchodním rejstříku. Pro zveřejnění zde však není uvedena žádná časová lhůta.
Zákon vyčleňuje zvlášť účetní jednotky, které podléhají povinnosti ověření účetní závěrky
auditorem. Pro ně platí požadavek zveřejnit „účetní závěrku i výroční zprávu až po jejich
ověření auditorem a po schválení příslušným orgánem, a to ve lhůtě do 30 dnů od splnění obou
uvedených podmínek, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví lhůtu jinou, nejpozději však do
konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly tyto účetní
záznamy uvedeným způsobem schváleny.“
Odkaz na zákon č. 256/2004, Sb. o podnikání na kapitálových trzích je uveden v odst. 4.
Požadavkům tohoto zákona se věnuji v další kapitole – zákon o účetnictví zde pouze upravuje,
že účetní jednotky, kterých se tento zákon týká, „předávají účetní závěrku a výroční zprávu do
sbírky listin obchodního rejstříku prostřednictvím České národní banky.“
Zmíněný § 21a poukazuje i na skutečnost, že i v případě výroční zprávy se jedná o účetní
záznam, tudíž se na ni vztahuje požadavek na průkaznost a další. Výroční zpráva musí být mimo
jiné podepsána vlastnoručním podpisem, je však postačující, když je podepsaný originál zprávy.
Pokuta, která může být uložena finančním úřadem za nezveřejnění výše definovaných údajů,
může dosáhnout výše 3% hodnoty aktiv celkem. Místně příslušný rejstříkový soud může za
tento přestupek udělit pokutu 20 tisíc korun.
Koncem roku 2010 se v českém tisku rozvířila diskuze týkající se ignorace tohoto ustanovení
zákona. V článku Hospodářských novin (HN) se autoři odkazovali na studii společnosti
Dun&Bradstreet, která na svých stránkách zveřejnila negativní výsledky průzkumu o
nedodržování požadavku na zveřejňování údajů na obchodním rejstříku. Další článek, který
vyšel v únoru 2011, se už netýkal diskuze, ale reakce, v rámci které finanční úřady začaly boj
proti nezveřejňování. Z článku vyplývá, že jednání firem představuje začarovaný kruh neplnění
povinností: „Devadesát procent našich konkurentů povinnost neplní a ani my nechceme
konkurenci odhalovat citlivé údaje, třeba výši ziskové marže,“ řekl pro HN šéf cestovní
kanceláře ESO Travel Tomáš Cikán. Dalším argumentem proti zveřejňování byla praktická
zkušenost, že za porušení této části zákona nebyly příliš často udělovány pokuty.
Z výše uvedené nesjednocené zodpovědnosti týkající se dodržování zveřejňování údajů mezi
finančními úřady a rejstříkovými soudy lze vyčíst i nedomyšlené rozdělení kompetencí týkající
se případných kontrolních mechanismů. Jak dále v článku uvádí tisková mluvčí Městského
soudu v Praze, Martina Lhotáková: „Nemáme žádný software, který by data vyhodnocoval
automaticky a vytipovával nám firmy, které povinnost porušují.“

3

Povinnosti vyplývající pro firmy obchodující na kapitálových trzích

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, zapracovává požadavky výše
zmíněných předpisů Evropských společenství. Povinnosti emitentů některých investičních
cenných papírů jsou upřesněny v deváté části zákona, týkající se ochrany kapitálového trhu a
investorů. V části označené Hlava II. „Informační povinnost emitenta některých cenných papírů
a dalších osob“ v §118 „Výroční zpráva emitenta“ je vyjmenováno, které subjekty jsou povinny
do 4 měsíců uveřejnit výroční zprávu, a jaké jsou její obsahové požadavky. Tento zákon
nařizuje u výroční zprávy postupovat dle zákona o účetnictví také emitentům, na které se v
jiných případech nevztahuje. Dle zákona má emitent zabezpečit, aby uveřejněná výroční zpráva
byla veřejně přístupná po dobu nejméně 5 let.
Následující § 119 nařizuje vybraným emitentům do 2 měsíců po uplynutí prvních 6 měsíců
účetního období uveřejnit „svou pololetní zprávu nebo konsolidovanou pololetní zprávu, pokud
má povinnost konsolidovanou účetní závěrku sestavovat“, a zabezpečit, „aby uveřejněná
pololetní zpráva nebo konsolidovaná pololetní zpráva byla veřejně přístupná po dobu nejméně 5
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let“.
Hlava V. „Zpřístupňování povinně uveřejňovaných informací“ v § 127 stanovuje požadavky na
kvalitu zveřejňovaných informací. Dotčená osoba informace uveřejní tak, že „k ní zajistí
neupřednostňující, snadný a bezúplatný přístup; zároveň tuto informaci zašle České národní
bance. Tato osoba je dále povinna uchovávat podstatné údaje související s povinně
uveřejňovanou informací, a to zejména údaje o fyzické osobě, která pro osobu zaslala povinně
uveřejňované informace k uveřejnění, údaje o zabezpečení zaslání povinně uveřejňované
informace k uveřejnění a datum a čas, kdy byla povinně uveřejňovaná informace zaslána k
uveřejnění.“ V § 127a je možné zachytit rozdíly mezi povinnostmi obchodního rejstříku a
Českou národní bankou. „Česká národní banka zpřístupní veřejnosti informace zaslané jí podle
§ 127 odst. 2 způsobem, který


splňuje požadavky na zabezpečení a spolehlivost původu informací,



obsahuje časový záznam o vložení povinně uveřejňované informace,



splňuje požadavky na snadnou dostupnost povinně uveřejňovaných informací pro
konečného uživatele a



umožňuje prostřednictvím elektronického prostředku přenos informací mezi
srovnatelným systémem jiných členských států Evropské unie a Evropského výboru
regulátorů trhů s cennými papíry.“

Z uvedeného lze na rozdíl od fungování zasílání účetních závěrek do obchodního rejstříku. Při
zveřejňování je patrná kontrola, která v zákoně o účetnictví nebo v dalších souvisejících
zákonech chybí.
Zákon dále v § 127b uvádí, že Česká národní banka může uzavřít s Evropským výborem
regulátorů trhů s cennými papíry dohodu o propojení povinně uveřejňovaných informací
prostřednictvím sítě elektronických komunikací a o správě této sítě.
Výjimky z plnění povinností stanovených výše povolí dle § 127d Česká národní banka
„emitentovi, který má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, a který podle
právního řádu tohoto státu plní srovnatelné povinnosti, pokud povinná osoba České národní
bance prokáže, že povinnost podle právního řádu státu, který není členským státem Evropské
unie, je srovnatelná s povinností stanovenou v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu“.
Česká národní banka dle povinností vyplývajících ze zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na
kapitálovém trhu zpřístupňuje povinně uveřejňované informace, které jsou povinni posílat
emitenti kótovaných cenných papírů, prostřednictvím tzv. Centrálního úložiště regulovaných
informací (Úložiště). „Cílem Úložiště je poskytnout veřejnosti snadný přístup k informacím
týkajícím se emitentů kótovaných cenných papírů. Tyto informace jsou zasílány ČNB
prostřednictvím webového rozhraní a zároveň uveřejňovány emitenty kótovaných cenných
papírů a jinými povinnými osobami tak, že k nim zajistí neupřednostňující, snadný a bezúplatný
přístup. Zpřístupnění informací prostřednictvím ČNB v Úložišti tedy nenahrazuje povinnost
emitentů kótovaných cenných papírů a jiných osob takové informace výše uvedeným způsobem
uveřejnit.“ Emitenti vkládají jednotlivé informace prostřednictvím internetové aplikace České
národní banky pro sběr informačních povinností a registraci subjektů.
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Obr. 1: Aplikace ČNB pro sběr informací

Zdroj: www.cnb.cz
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Skutečný stav zveřejňování účetních závěrek dle výzkumu Dun
&Bradstreet

Ředitelka poradenské společnosti Dun & Bradstreet Alena Seoud na firemních stránkách
popisuje důsledky nerespektování požadovaného zveřejňování účetních závěrek: „V Česku
údaje o hospodaření společností ve veřejně dostupných zdrojích chybí. Je potom obtížné
prověřovat si obchodní partnery a snížit tak riziko, že protistrana nebude schopna dostát svým
závazkům. Je to obzvlášť důležité v době finanční krize, kdy počet zkrachovalých firem prudce
roste.“
Níže uvedené statistiky poskytují dostatečnou možnost nahlédnout do reality nezveřejňování a
ignorace platných pravidel. Alena Seoud kromě kontrol a sankcí navrhuje také alternativní
řešení, aby finanční úřad publikoval daňová přiznání, případně je poskytl také Sbírce listin.
Tab. 1: Firmy neplnící informační povinnost – členění dle krajů
Kraj
Vysočina
Zlínský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Olomoucký kraj
Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Pardubický kraj
Karlovarský kraj
Jihomoravský kraj
Středočeský kraj
Hlavní město Praha
Moravskoslezský kraj
Královéhradecký kraj
Počet firem celkem

počet firem v
kraji

%, které
neplní 2008

%, které
neplní 2007

%, které
neplní 2006

7 022
12 731
15 382
9 481
10 346
12 443
12 933
8 514
7 884
37 582
26 382
120 392
22 102
10 735
313 929

81,67%
83,39%
87,13%
86,50%
87,14%
86,29%
82,53%
82,71%
85,95%
85,25%
84,88%
85,62%
86,88%
72,65%
84,96%

71,03%
72,64%
78,96%
76,37%
76,79%
77,55%
71,22%
72,56%
77,79%
76,18%
76,30%
77,71%
72,50%
60,04%
75,66%

68,86%
72,23%
78,12%
74,09%
74,71%
77,54%
68,57%
71,25%
79,21%
75,38%
76,34%
78,07%
71,37%
56,81%
75,16%
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Tab. 2: Firmy neplnící informační povinnost – členění dle právní formy
Právní forma
a.s.
s.r.o.
Počet firem celkem

celkem
23 066
290 863
313 929

%, které
neplní 2008
76,45%
85,63%
84,96%

%, které
neplní 2007
59,82%
76,92%
75,66%

%, které
neplní 2006
62,20%
76,19%
75,16%

Tab. 3: Firmy neplnící informační povinnost – členění dle tržeb
Kategorie dle tržeb (v Kč)

Celkem

%, které
neplní 2008

%, které
neplní 2007

%, které
neplní 2006

neuvedeno
1 - 9 999 999
10 000 000 - 99 000 000
100 000 000 Kč - 999 999 999
1 000 000 000 a více
Počet firem celkem

160 782
99 112
43 353
9 488
1 194
313 929

92,64%
80,39%
72,76%
62,54%
50,75%
84,96%

91,80%
65,97%
50,40%
26,85%
12,31%
75,66%

92,67%
65,26%
46,16%
22,60%
11,14%
75,16%

Zdroj: http://dbczech.dnb.com/Czech/default.htm

Obr. 2: Podíl firem nezveřejňujících účetní závěrky v Obchodním rejstříku

Zdroj: www.hn.ihned.cz
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5

Závěr

V české legislativě se nachází povinnost zveřejňování účetní závěrky společností na více
místech. V obecném pojetí najdeme ustanovení o zveřejňování v obchodním zákoníku,
konkrétní požadavky následně v zákoně o účetnictví. Zde jsou také vymezeny i výše pokut za
porušování předpisů. Realita dle výzkumů poradenské společnosti Dun & Bradstreet ukazuje, že
firmy nedodržují platné předpisy a kontrolní mechanismy v tomto ohledu nefungují dostatečně.
Místní podnikatelské prostředí tudíž neposkytuje veřejnosti, případným obchodním partnerům
společností a dalším subjektům možnost zjistit údaje potřebné pro své rozhodování.
Pro speciální skupinu účetních jednotek, emitenty některých typů cenných papírů, platí pravidla,
které jsou do české legislativy implementovány z právních předpisů Evropské Unie
prostřednictvím zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Zákon zde nařizuje omnoho přísnější
požadavky týkající se zveřejňování stanovených údajů, než je tomu v případě společností
zapsaných v obchodním rejstříku. Jedná se o zpřístupnění účetní závěrky jednak na webových
stránkách společnosti, a také prostřednictvím aplikace na webu České národní banky. Je zde
brán také větší důraz na zabezpečení odesílání požadovaných údajů, a to pomocí zaručeného
elektronického podpisu.
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The article presents the legislative requirements concerning the publication of the financial
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Shrnutí
Článek se věnuje analýze legislativních požadavků týkajících se povinnosti zveřejňování
účetních závěrek v České republice. Mapuje povinnosti společností, které jsou zapsány
v obchodním rejstříku, a také povinnosti podskupiny společností, které jsou emitenty některých
typů cenných papírů.
Klíčová slova: účetní závěrka; zveřejňování; obchodní rejstřík.
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Odhad rizikové prémie českého kapitálového trhu
pomocí dividendového výnosu
Zbyněk Hackl*
1

Úvod

Model CAPM (Capital Asset Pricing Model) patří mezi jeden z nejvíce diskutovaných modelů
posledních desetiletí a i přes jeho nedostatky je využíván v mnoha oblastech podnikových
financí. V oblasti oceňování je pak jedním z hlavních způsobů odhadu nákladů vlastního
kapitálu a vystupuje jako součást odhadu diskontní míry pro výnosové metody (DCF modely,
aj.). Problémem modelu CAPM je (vedle jeho předpokladů) především odhad jeho parametrů.
Tento článek se zabývá odhadem implikované rizikové prémie trhu na základě dividendového
výnosu, přičemž poukazuje na to, že implikované rizikové prémie mohou být alternativou k
běžně používanému odhadu rizikové prémie trhu na základě minulosti.
Riziková prémie trhu je definována jako rozdíl očekávané výnosnosti tržního portfolia a
bezrizikové výnosové míry. Za tržní portfolio zpravidla považujeme akciový index, u
bezrizikové výnosové míry je však teorie nejednotná. Jako aproximace jsou zpravidla používány
státní dluhopisy denominované v domácí měně příslušného státu. Určitá neshoda však panuje
ohledně toho, jakou dobu do splatnosti by měly použité státní dluhopisy mít. Na jedné straně
jsou doporučovány krátkodobé státní cenné papíry (v anglosaské literatuře typicky americké Tbills), druhá skupina autorů však zastává použití dlouhodobých státních cenných papírů (např. z
amerického trhu T-bonds). Fernández (2009) zkoumal stopadesát knih zabývajících se
financemi podniku. Z těchto zdrojů celkem 82 používá historickou rizikovou prémii, přičemž 34
využívá jako bezrizikovou výnosovou míru T-bills a 34 využívá T-bonds. Dalších 14 z nich
způsob výpočtu historické rizikové prémie neuvádí. I když volba bezrizikové výnosové míry by
měla odpovídat především životnosti investice, s ohledem na uvedené skutečnosti již tedy není
definice rizikové prémie trhu zcela jednoznačná.
Existuje několik možných přístupů k odhadu budoucí rizikové prémie kapitálového trhu (Equity
Risk Premium – ERP). Jako hlavní kategorie lze uvést:



historická riziková prémie (Historical Equity Premium – HEP) - průměrný historický výnos
akcií na trhu snížený o průměrnou bezrizikovou výnosovou míru za stejné historické období,



implikovaná riziková prémie (Implied Equity Premium - IEP) - riziková prémie obsažená v
aktuálních datech na trhu (především v cenách),



riziková prémie trhu na základě průzkumu (Survey Equity Premium – SEP) - riziková
prémie trhu na základě průzkumu mezi určitou skupinou subjektů pohybujících se na trhu.

Mezi nejčastěji používané přístupy patří HEP a IEP. SEP má pouze okrajové využití např. při
absolutním nedostatku dat o určitém trhu. Použití HEP je velmi oblíbené především z důvodu
snadné dostupnosti dat pro její odhad. Pro odhad jsou nejčastěji využívána data z amerického
kapitálového trhu, jež jsou následně transformována pro aplikaci na lokálním trhu. I přes některé
nedostatky (volba průměru za minulost, nemožnost přímého využití pro trhy s krátkou historií,
survival bias na US trhu, aj.) HEP zůstává v praxi nejběžnější metodou pro odhad ERP.


Článek byl zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace z
interdisciplinárního hlediska registrovaného u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod
evidenčním číslem MSM 6138439903.
*
Zbyněk Hackl, katedra financí a oceňování podniku, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická
v Praze. Email: <zbynek.hackl@vse.cz>
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I když volba způsobu odhadu ERP by měla záviset především na víře v platnost předpokladů
dané metody, ve smýšlení o efektivnosti trhu a dále na účelu použití hledané ERP (např. Hackl,
2010), prezentuje tento článek možnou alternativu k HEP při predikci rizikové prémie českého
kapitálového trhu, a sice využití IEP na základě dividendového výnosu trhu.

2

Implikovaná riziková prémie

Implikovaná riziková prémie na rozdíl od HEP nevychází z historických dat (uvažujeme
aplikaci IEP v základní podobě). IEP je naopak tzv. dopředu hledící, neboli vychází z aktuálních
tržních očekávání do budoucna (ex ante). Tento předpoklad je nejen konzistentní s předpoklady
využití výnosových metod, ale současně odstraňuje hlavní nedostatky HEP jako je: předpoklad
opakování minulého vývoje do budoucnosti (resp. předpoklad návratu ERP v dlouhém období k
určitému průměru za minulost), nemožnost promítnout do ERP aktuální změny podmínek na
trhu, zkreslení díky „survival bias“ a především nemožnost odhadnout ERP přímo pro trhy s
krátkou historií (např. pro český kapitálový trh). Ani využití implikovaných rizikových prémií
však není bezproblémové.
Pro odhad IEP lze v zásadě využít tři metody. První možností je odhadnout IEP z některého z
DCF modelů, kdy je hlavní vstupní veličinou odhad očekávaného výnosu tržního portfolia a to
ve formě dividend, FCFE, aj. Další možností je odhad IEP za předpokladu využití pevného
vztahu mezi různými rizikovými kategoriemi aktiv. Třetí možností je vyjít z modelu oceňování
opcí. Princip a problémy IEP jsou dále krátce představeny na základním dividendovém
diskontním modelu (především z důvodu přehlednosti). K ostatním metodám je odhadu IEP pak
např. Damodaran (2008) nebo Hackl (2010).
Dividendový diskontní model je základním modelem pro odhad IEP, kdy v čitateli je očekávaná
dividenda na příští období.

E ( D1 )
,
(1)
ig
= hodnota aktiva (v našem případě hodnota indexu - tržního portfolia),
V
E(D1) = očekávané běžné dividendy (z tržního portfolia - indexu) pro příští období,
= očekávaná míra růstu (nebo poklesu) dividend,
g
= požadovaná výnosnost aktiva (zde výnosnost indexu - tržního portfolia).
ik
V0 

kde

Většina proměnných v uvedené rovnici je pro vyspělý akciový trh k dispozici. Hodnota indexu k
příslušnému datu je běžně dostupná, odhad dividend pro společnosti v indexu a odhad růstu
společností v indexu na několik nejbližších let je pro vyspělé trhy poskytován informačními
databázemi (např. Bloomberg). Hledanou neznámou v uvedeném vzorci tedy zůstává
požadovaná výnosnost indexu tržního portfolia. Pokud z rovnice vyjádříme ik a odečteme od ní
na trhu dostupnou bezrizikovou míru výnosnosti, získáme odhad IEP. Uvedený vzorec je
samozřejmě možné aplikovat v různých úpravách, které se snaží odstranit nedostatky základního
dividendového modelu. Místo dividend tak například může být použito Free cash flow to equity
(FCFE), model může být konstruován jako vícefázový, atd.
Hlavní problém diskontních modelů, kvůli kterému se mnozí autoři brání jejich použití pro
odhad IEP, je předpoklad konstantního růstu do nekonečna. Jelikož se snažíme odhadnout tržní
rizikovou prémii, měly by i jednotlivé proměnné, včetně předpokládaného růstu do nekonečna,
reprezentovat tržní pohled, resp. určitý obecný konsensus na trhu. V současné době lze tak pro
odhad růstu využít konsensuální odhady všeobecně používaných informačních databází (resp.
konsensuální odhady analytiků), či jiný ukazatel, kterým se přiblížíme „obecnému“ pohledu na
trh. Bohužel tyto odhady jsou k dispozici pouze na několik let dopředu a pro odhad růstu do
nekonečna jsme opět nuceni učinit určité omezující předpoklady. Empirie rovněž naznačuje, že
konsensuální odhady analytiků jsou zpravidla příliš optimistické oproti skutečnosti, a tudíž pro
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odhad IEP nevhodné (Easton – Sommers, 2007). Problém odhadu konstantního růstu do
nekonečna je ale možné odstranit jiným způsobem, a sice odhadem IEP na základě
dividendového výnosu.
2.1 IEP na základě dividendového výnosu

Rozeff (1984) přestavil řešení, kdy IEP odhadujeme na základě dividendového výnosu. Při
využití této metody vychází z „Teorie ekonomického růstu“, respektive z platnosti Zlatého
pravidla akumulace kapitálu v dané ekonomice, kdy v rovnováze je reálná míra výstupu rovna
reálné úrokové míře. Jestliže budeme přepokládat přímý vztah mezi reálným růstem dividend a
reálným růstem ekonomiky, bude se reálný růst dividend přibližně rovnat reálné úrokové míře
(Rozeff, 1984). V případě, že k oběma veličinám přidáme očekávanou inflaci, můžeme psát:
kde

g  Rf ,
= nominální míra růstu dividend,
g
= bezriziková výnosová míra.
Rf

(2)

Očekávanou dividendu v následujícím roce vyjádříme jako
kde

E ( D1 )  D0 (1  g ) ,
= dividenda v příslušném roce.
D0

(3)

Rovnici (1) potom můžeme přepsat do vztahu
D0
(1  g )  g ,
V0
= dividenda v příslušném roce.
D0
i

kde

(4)

Při aplikaci vztahu (2) můžeme rovnici (4) psát ve tvaru:

kde

ERP  DY (1  R f ) ,
ERP = riziková prémie trhu,
= dividendový výnos v daném období.
DY

(5)

Pro přehlednost zavedeme označení:
DYRPM  DY (1  R f ) ,

kde

(6)
očekávaná riziková prémie trhu odhadnutá na základě dividendového
DYRPM =
výnosu trhu.

Díky uvedeným předpokladům jsme tedy schopni zbavit se problematické proměnné
konstantního růstu dividend do nekonečna. Rovnice (6) ukazuje, že na velikost a variabilitu ERP
odhadnuté pomocí DYRPM bude mít vliv výše a variabilita dividendového výnosu a
bezrizikové míry.

3

Odhad ERP pro Českou republiku pomocí DYRPM

Výše představený způsob odhadu ERP pomocí dividendového výnosu jsem se rozhodl aplikovat
na český kapitálový trh. Pro srovnání byl rovněž proveden běžně používaný odhad HEP z
amerického trhu upravený pro český trh. Odhady byly provedeny za období let 2001 až 2010.
Odhad ERP na základě dividendového výnosu byl stanoven jako:
kde

E t ( ERPt 1 )  DYRPM t ,
Et(ERPt+1) = v čase t očekávaná riziková prémie trhu pro období t+1.

(7)

Riziková prémie trhu pro rok t+1 tedy byla stanovená na základě dividendového výnosu trhu za
rok t a bezrizikové výnosové míry v roce t. Jako dividendový výnos byl použit dividendový
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výnos hlavního trhu pražské burzy cenných papírů, jehož součástí jsou společnosti obchodované
ve SPADu, které tak vstupují do výpočtu hodnoty indexu pražské burzy PX. Vzhledem k
možným volbám bezrizikové výnosové míry byl za krátkodobou výnosovou míru zvolen
průměrný tříměsíční Pribor v daném roce (z důvodu konzistence s použitými T-bills při výpočtu
HEP). Za dlouhodobou bezrizikovou výnosovou míru byla použita průměrná výnosnost
desetiletých státních dluhopisů a průměrná dlouhodobá úroková sazba pro konvergenční účely,
která je počítána jako kombinace dluhopisů, jejíž průměrná zbytková splatnost se nejvíce
přibližuje hranici 10 let (oboje koresponduje s použitím amerických T-bonds při výpočtu HEP).
Odhad HEP pro Českou republiku byl založen na následujících vztazích:
Et ( ERPt 1 )  HEPt .

kde

HEPCR ;t  HEPUSA;t ,t  n  CRPCR ,t ,
(9)
= historická riziková prémie českého trhu v čase t,
ERPCR;t
HEPUSA;t,t-n = historická riziková prémie amerického trhu v čase t dle minulosti t-n,
= riziková prémie České republiky oproti americkému trhu v čase t.
CRPCR,t

CRPCR;t  CDS CR ,t 
kde

(8)

CDSCR;t
σE,CR
σB,CR
πeCR,t
πeUSA,t

=
=
=
=
=

 E ,CR
e
e
 ( CR
,t   USA,t ) ,
 B ,CR

(10)

riziková sazba českého trhu v čase t,
volatilita českého akciového trhu,
volatilita českého dluhopisového trhu,
v roce t očekávaná inflace v České republice pro roce t+1
v roce t očekávaná inflace v USA v roce t+1.

Pro odhad HEPUSA byla využita časová řada výnosů indexu S&P500, roční výnosnosti
amerických T-bills a roční výnosnosti amerických T-bonds od roku 1927 z internetových prof.
Damodarana.1 Z uvedených časových řad byly odhadnuty HEP na období 2001 až 2009. HEP
pro rok 2001 byla stanovena na základě průměrné rizikové prémie za období 1927-2000, pro rok
2002 na základě období 1927-2001, atd. Při výpočtu bylo použito jak geometrického, tak
aritmetického průměru. CDSCR byla stanovena na základě výše credit default spreadu mezi
USA korporátními dluhopisy (se shodným ratingem jaký měla v příslušném roce ČR) a USA
státními dluhopisy. Poslední proměnnou v (10) je očekávaný inflační diferenciál mezi ČR a
USA. Z důvodu nedostupnosti věrohodného zdroje očekávané inflace pro USA byl jako
aproximace použit skutečný inflační diferenciál v příslušném roce.

4

Výsledky

Výsledky jednotlivých metod pro odhad ERP jsou prezentovány v následujících tabulkách. V
záhlaví tabulky je u příslušných druhů odhadu vždy uvedena použitá bezriziková výnosová
míra, která byla pro výpočet HEP a DYPRM použita.
Z uvedených tabulek je patrné, že průměrné odhady ERP za sledované období založené na
DYRPM dosahují nižších hodnot, než odhady pomocí HEP, a to jak v případě použití
krátkodobé bezrizikové výnosové míry, tak při použití dlouhodobé bezrizikové výnosové míry.
Rozdíl mezi metodami DYRPM a HEP je pro krátkodobou bezrizikovou míru 5,19 % (resp. pro
geometrický průměr 3,28 %), pro dlouhodobou bezrizikovou míru u 10-tiletých dluhopisů i u
konvergenční míry shodně 3,67 % (1,98 %).
1

Dostupné na http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/histretSP.xls
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Tab. 1: Odhad ERP pomocí HEP a IEP s krátkodobou bezrizikovou mírou
Rok t

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Průměr

Aritmetic HEP CR
(Stocks - T.Bills)
12,15
9,85
6,73
9,31
7,44
8,25
8,94
12,45
9,98
8,66
9,38

Geometric HEP CR
(Stocks - T.Bills)
10,28
7,97
4,79
7,39
5,53
6,37
7,09
10,62
8,00
6,69
7,47

DYRPM
Pribor 3M
0,69
4,38
4,40
5,31
5,56
2,72
3,59
3,44
4,82
7,00
4,19

Zdroj: vl. výpočty

Tab. 2: Odhad ERP pomocí HEP a IEP s dlouhodobou bezrizikovou mírou
Rok t

Aritmetic HEPCR
(Stocks - T.Bonds)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Průměr

10,85
8,54
5,25
7,87
5,97
6,80
7,55
11,01
8,32
7,16
7,93

Geometric
HEPCR (Stocks T.Bonds)
9,19
6,87
3,53
6,16
4,28
5,13
5,90
9,38
6,56
5,41
6,24

DYRPM 10Y
Gov.bonds (MAA)

DYRPM
10Y Gov.bonds

0,70
4,43
4,46
5,41
5,69
2,76
3,65
3,48
4,85
7,18
4,26

0,70
4,43
4,46
5,41
5,69
2,76
3,65
3,48
4,85
7,17
4,26

Zdroj: vl. výpočty

Relativně malý rozdíl je možné pozorovat u odhadů na základě HEP pomocí aritmetického a
geometrického průměru. V případě krátkodobé bezrizikové výnosové míry je rozdíl mezi
průměrnou ERP odhadnutou pomocí aritmetické a geometrické HEP necelá 2 %, u dlouhodobé
bezrizikové míry pak 1,69 %. Při odhadu DYRPM jsou pak prakticky shodné odhady ERP při
bezrizikové výnosové míře na základě dlouhodobé konvergenční úrokové míry a na základě 10tiletých státních dluhopisů. Zdá se tak, že v případě nedostupnosti výnosu 10-tiletých státních
dluhopisů pro příslušný rok je možné použít dlouhodobé konvergenční úrokové míry, aniž
bychom dospěli k významně odlišnému odhadu.
Zajímavostí je, že, v důsledku jejich konstrukce, vychází HEP nižší pro případ dlouhodobé
bezrizikové výnosové míry, než pro krátkodobou bezrizikovou výnosovou míru, zatímco v
případě DYRPM je tomu právě naopak.

5

Závěr

V praxi nejčastěji používaná historická riziková prémie není jediným možným způsobem
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odhadu rizikové prémie trhu. Cílem tohoto článku bylo upozornit na možnost využití, v českém
prostředí poněkud opomíjené, implikované rizikové prémie, konkrétně implikované rizikové
prémie na základě dividendového výnosu trhu. Uvedená metoda umožňuje odhad rizikové
prémie trhu i bez nutnosti použití konstantního růstu dividend (nebo jiné kategorie cash flow) do
nekonečna, čímž odstraňuje jeden z hlavních problémů implikovaných rizikových prémií.
Provedené výpočty pro český kapitálový trh ukazují, že odhady na základě historické a
implikované rizikové prémie vedou k odlišným výsledkům. Ve většině jednotlivých let a rovněž
v průměru za sledované období je odhad rizikové prémie trhu na základě dividendového výnosu
nižší, než na základě historické rizikové prémie, což je pro implikované rizikové prémie typické.
Dalším vhodným krokem by bylo posouzení přesnosti odhadu rizikové prémie trhu pomocí
jednotlivých metod. K tomuto účelu však bude zásadní definice, resp. způsob výpočtu, na trhu
skutečně pozorované rizikové prémie. Odlišný způsob vymezení skutečné rizikové prémie trhu
pak může mít dopad na výběr vhodné metody pro její odhad.
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Estimate of Risk Premium Based on Dividend Yield for Czech Capital
Market
Summary
The article deals with a possibility of an estimate of the equity risk premium. It presents a
possibility of an estimate of the implied equity premium with the help of the dividend yield.
This method does not require the parameter of the constant growth which is the main problem at
the other methods of an estimate of the implied equity premium. In this article, there is the
implied equity premium based on the dividend yield calculated for the Czech capital market for
the period from 2001 to 2010. The historical equity premium from the American capital market
(adjusted for the Czech market) is also calculated for comparison.
Key words: Implied Equity Premium; Historical Equity Premium; Dividend yield.
JEL classification: G30.
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Shrnutí
Článek se zabývá možností odhadu rizikové prémie trhu. Představuje možnost odhadu
implikované rizikové prémie pomocí dividendového výnosu. Tato metoda nevyžaduje parametr
konstantního růstu do nekonečna, který je hlavním problémem u ostatních metod odhadu
implikované rizikové prémie trhu. V článku je kalkulována implikovaná riziková prémie na
základě dividendového výnosu pro český kapitálový trh za období 2001 až 2010. Pro porovnání
je rovněž vypočtena historická riziková prémie z amerického kapitálového trhu upravená pro
český trh.
Klíčová slova: implikovaná riziková prémie; historická riziková prémie; dividendový výnos.
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Novelizace standardu IAS 12 – Daně ze zisku
Martin Heger*
1

Úvod

IASB – Rada pro mezinárodní účetní standardy vydala dne 20. prosince 2010 úpravu standardu
IAS 12 Daně ze zisku. Touto úpravou vstoupila v platnost výjimka z obecných požadavků
standardu IAS 12 na to, aby se při výpočtu odložené daně u investic do nemovitostí
přeceňovaných na reálnou hodnotu podle IAS 40 vycházelo ze zamýšleného způsobu, kterým
účetní jednotka předpokládá, že bude zpětně získána účetní hodnota daných investic.
Vyvratitelná domněnka předpokládá, že se účetní hodnota získá zcela prodejem. Tato domněnka
může být vyvrácena, pokud účetní jednotka dokáže na základě ekonomického modelu, že v
průběhu ekonomické životnosti investice využije většinu jejích užitků.

2

IAS 12 – Daně ze zisku

Mezinárodní účetní standard IAS 12 Daně ze zisku byl poprvé přijat v roce 1979 a od té doby
prošel několika novelizacemi. Na změny v problematice řešení fúzí reaguje Pelák (2010),
kritickým pohledem dopadu IAS 12 na regulaci odložených daní v České republice se zabývá
Žárová (2010). Poslední novela byla schválená 20. prosince 2010, kterou se zabývá tento článek.
Cílem standardu je regulovat přístup k daním ze zisku v účetnictví. Pohled na ně rozšiřuje oproti
daňové legislativě o úpravu odložené daně, které je věnována hlavní část standardu. Daně ze
zisku jsou zde chápány jako veškeré daně ze zisku placené jak v tuzemsku, tak v zahraničí,
včetně srážkových daní vyměřených dceřinými společnostmi při přerozdělování zisku na
vykazující účetní jednotku.
Odložená daň je čistě účetní nástroj, který slouží k zajištění aktuálního principu daňových
dopadů u všech transakcí. O odložené dani by se velmi zjednodušeně dalo říci, že vzniká tehdy,
když se účetní řešení liší od daňového řešení. Standard podrobně vysvětluje její vznik, ale
věnuje se i jejímu zachycení a vykázání. K výpočtu odložené daně povoluje využívat výlučně
závazkovou metodu rozvahového přístupu. A až na malé výjimky, jako je například uplatnitelná
daňová ztráta z předchozích let, nemůže vzniknout odložená daň jinak než ze zdanitelných či
odečitatelných přechodných rozdílů.
Z účetního pohledu vzniká při tvorbě odložené daně na jedné straně daňový náklad resp. daňový
výnos zachycený ve výkazu úplného výsledku hospodaření, na straně druhé vykazující účetní
jednotka zachytí odložený daňový závazek resp. pohledávku ve výkazu o finanční situaci.
Přičemž povinnost vykazovat daňové pohledávky a jejich tvorba je omezena nutným
předpokladem, že vykazující účetní jednotka bude mít v budoucnu dostatečné zdanitelné zisky
pro jejich uplatnění.
V souvislosti s vykazováním závazků a pohledávek vzniklých v souvislosti s tvorbou odložené
daně je zapotřebí zdůraznit, že ačkoliv se jedná zpravidla o dlouhodobé závazky a pohledávky,
standard zakazuje jejich diskontování. Tímto se vymyká z části koncepčnímu rámci, který
požaduje, aby dlouhodobé závazky a pohledávky byly vykazovány v současné hodnotě.

3

Novelizace standardu IAS 12

Přijatá novelizace se týká základního problému, který spočívá ve způsobu návratnosti účetní
hodnoty aktiv (závazků). Již v cíli IAS 12 je napsáno: „Základním problém v rámci daní v
*

Martin Heger, katedra finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická
v Praze. Email: <xhegm02@vse.cz>
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účetnictví je, jak zachytit současné i budoucí daňové důsledky:


z budoucí návratnosti (vyrovnání) účetní hodnoty aktiv (závazků, které jsou zachyceny ve
výkazu o finanční situaci účetní jednotky),



transakcí a jiných událostí běžného období, které účetní jednotka vykazuje v účetních
výkazech.“

Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) vepsala do znění standardu výjimku z obecného
pravidla, které říká, že ocenění odložených daňových pohledávek a závazků by mělo
respektovat daňové dopady očekávaného způsobu zpětného získání (vyrovnání) účetní hodnoty
aktiv (závazků). Výjimka obsahuje vyvratitelnou domněnku, že způsobem zpětného získání
účetní hodnoty aktiv bude zcela jejich prodej.
Působnost výjimky z obecného pravidla se však omezuje na určení odložené daně u investic do
nemovitostí oceňovaných modelem reálné hodnoty podle standardu IAS 40.
Současně s přijatou novelizací IAS 12 došlo ke zrušení interpretace SIC 21 Daně ze zisku –
zpětná získatelnost podkladových aktiv. Ke zrušení došlo vzhledem k tomu, že požadavky dané
interpretací byly zabudovány přímo do textu standardu.
3.1 Návratnost podkladových aktiv

Předpokládaný způsob zpětného získání účetní hodnoty aktiva je pro výpočet odložené daně
zcela zásadní. V závislosti na konkrétní platné úpravě daňové legislativy může výši daně
ovlivnit právě způsob zpětného získání účetní hodnoty aktiva (závazků). Standard přímo uvádí,
že způsob zpětného získání účetní hodnoty může mít vliv na výši daňové sazby, ale i na velikost
daňové základny daného aktiva (závazku).
V zásadě jsou možné dva způsoby získání účetní ceny aktiv (závazků). Prvním způsobem je
jeho využívání, čímž se generuje zdanitelný příjem nebo druhý způsob, kterým je prodej daného
aktiva (vyrovnání závazku). Oba dva způsoby mohou být v závislosti na konkrétní daňové
úpravě zdaněny jinou sazbou nebo může být upravena daňová základna aktiva.
Dále uvádím názorný příklad dopadu předpokládaného způsobu zpětného získání účetní
hodnoty aktiva (závazku).
Příklad 1:

Daňové zákony v zemi XY přistupují odlišně ke zdanění příjmů z prodeje majetku, kdy od výnosů
z prodeje lze odečíst daňovou zůstatkovou cenu a zisk je pak zdaněn 25% sazbou daně. Ostatní
výnosy jsou zdaněny sazbou 15 %. V této zemi vykazuje účetní jednotka aktivum s účetní
hodnotou 150, které má daňovou zůstatkovou hodnotu 100. Vliv na výpočet odložené daně
názorně demonstruje níže uvedená tabulka.

Účetní hodnota
Daňová hodnota
Zdanitelný přechodný rozdíl
Daňová sazba
Odložený daňový závazek

Zdanění při prodeji majetku
150
100
50
25%
12,5

Zdanění jiných příjmů
150
100
50
15%
7,5

Aby mohla účetní jednotka ve svých účetních výkazech vykazovat aktivum v účetní hodnotě
150, musí předpokládané výnosy z tohoto aktiva činit minimálně těchto 150. Bez rozdílu,
jestli tyto výnosy budou generovány jeho využíváním či odprodejem. Zároveň při zjištění
základu daně bude moci využít daňovou zůstatkovou cenu 100 a to buď formou daňových
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odpisů či formou uplatnitelných daňových nákladů při prodeji aktiva. Z těchto dvou zmíněných
hodnot vznikne zdanitelný přechodný rozdíl v obou případech ve výši 50.
Dále je již důležitý předpokládaný způsob, který účetní jednotka předpokládá pro získání účetní
hodnoty daného aktiva. Od tohoto způsobu se volí daňová sazba buď 25 % či 15 %, čímž se
významně změní vypočtená odložená daň.
3.2 Vyvratitelná domněnka

V úvodu této kapitoly bylo zmíněno, že přijatou novelou byla do standardu zakomponována
vyvratitelná domněnka. Dle názoru IASB je totiž obtížné určit přímou souvislost mezi modelem
oceňování podkladového aktiva a způsobem jeho reprodukce, který je určující pro výpočet
odložené daně. Předpoklad byl přijat z důvodu odstranění subjektivního přístupu při výpočtu
odložené daně a tím k zajištění srovnatelnosti účetních závěrek, jelikož se v praxi často stává, že
účetní jednotka bude držet aktivum po neurčitelně dlouhou dobu a z části z něj bude čerpat
výnosy jak z jejího využití, tak následně z jejího prodeje.
Nově zavedená vyvratitelná domněnka stanoví, že účetní hodnota investic do nemovitostí
oceněných modelem reálné hodnoty dle standardu IAS 40 bude získána zpět prodejem. Tato
domněnka neplatí v případě, že účetní jednotka investici odepisuje a záměrem ekonomického
modelu je její využívání a tím vyčerpání většiny ekonomického prospěchu z ní plynoucího.
Podle původního návrhu bylo domněnku možné vyvrátit v případě, má-li společnost
jednoznačné důkazy o tom, že během ekonomické životnosti aktiva využije prakticky veškerý
prospěch z daného aktiva plynoucí. Nepřijetí požadavku „jednoznačných důkazů“ a nahrazení
jej cílem ekonomického modelu bylo zapříčiněno obavami, že pojem jednoznačné důkazy by si
mohly některé společnosti vykládat příliš přísně a jiné zas příliš benevolentně v závislosti na
tom, co bude pro danou společnost v danou chvíli výhodnější. Tím by vznikl prostor k
zneužívání této domněnky.
3.3 IAS 40 – Investice do nemovitostí

Vyvratitelná domněnka se vztahuje na investice do nemovitostí podle IAS 40, který přímo uvádí
příklady těchto investic ve svém textu:


pozemek držený spíše ke kapitálovému zhodnocení než z důvodu prodeje v krátké době,



pozemek držený pro budoucí použití, které je v současné době neurčené, pokud
společnost neurčila, zda použije pozemek jako pozemek užívaný vlastníkem nebo ke
krátkodobému prodeji, potom se tento pozemek posuzuje jako držený ke kapitálovému
zhodnocení,



budova vlastněná vykazující společností (nebo držená v rámci finančního leasingu) a
pronajímaná v rámci operativního leasingu,



budova, která je prázdná, ale je držená za účelem operativního pronájmu,



nemovitosti, které jsou stavěny nebo vyvíjeny proto, aby se z nich v budoucnu staly
investice do nemovitostí.

Standard IAS 40 dovoluje společnostem, aby se po úvodním ocenění v pořizovací ceně
rozhodly, zdali výše uvedené nemovitosti budou oceňovat modelem reálné hodnoty („fair value
model“) nebo modelem pořizovací ceny („cost model“) podle základního řešení IAS 16 –
Pozemky, budovy a zařízení.
Při použití modelu reálné hodnoty jsou všechny zisky a ztráty z přecenění účtovány výsledkově
a to do výsledku období, ve kterém byly rozpoznány. V případě, že se účetní jednotka rozhodne
pro tento model, musí jej využívat pro všechny investice do nemovitostí a to po celou dobu
existence ve společnosti.
453

3.4 Ekonomický model

Pojem ekonomický model schválený pro odstranění subjektivního přístupu oproti navrhované
podmínce jednoznačných důkazů není v mezinárodních standardech zmíněn poprvé. Pro tento
výraz se rada rozhodla, aby zdůraznila, že posouzení nezávisí na záměru vedení s jednotlivým
aktivem. Z IFRS 9, kde tento pojem byl použit, vyplývá, že „posouzení ekonomického modelu
závisí spíše na tom, jak klíčové osoby aktuálně společnost řídí, než na záměru vedení s
konkrétním aktivem. To představuje více podrobných testování a může případně vyžadovat, aby
účetní jednotky poskytly dodatečné důkazy, případně připravily historické analýzy“ (De Leon,
2010).
Ekonomický model představuje širší přístup. Model požaduje, aby společnosti k posuzování
investice přistupovaly z pohledu celého svého podnikání a ne pouze z posouzení povahy
investice samotné.
3.5 Platnost změny a dopad změny na interpretaci

V rámci procesu schvalování novelizace IAS 12 byla zrušena interpretace SIC-21 Daně ze zisku
– zpětná získatelnost přeceněných neodepisovatelných aktiv, která se týkala aktiv
neodepisovaných a přeceňovaných podle modelu oceňování reálnou hodnotou podle IAS 16.
Požadavky této interpretace byly nově zapracovány přímo do textu standardu IAS 12. U výše
zmiňovaných aktiv se vyžaduje, aby byla odložená daň vypočtena vždy za předpokladu, že
zpětná získatelnost daných ativ bude na základě jejich prodeje.
Novelizace IAS 12 je účinná od 1. ledna 2012, ale lze ji uplatnit i dříve. V současné době ještě
nevyšel standard se zapracování novelizace, ale je platný dodatek. Tento dodatek nebyl k
dnešnímu datu přijat rámci schvalovacího procesu přijímání IFRS Evropskou unií.

4

Závěr

Přijatá novela standardu IAS 12 představuje změnu, kterou IASB považovala za natolik
významnou, aby byla schválena dříve, než-li bude vydán zcela nový text standardu upravujícího
daně ze zisku, který by měl být přijat v rámci konvergenčního procesu s US GAAP. IASB si je
vědoma, že požadavky novely povedou u některých společností ke zvýšení administrativních
nákladů, ale na druhou stranu bude přínosem snížení administrativních nákladů u jiných
společností. Zásadní přínos spočívá v zajištění srovnatelnosti účetních závěrek sestavovaných
podle IFRS a odstranění subjektivního přístupu při vykazování odložené daně, zejména v
případech, kdy budou plynout do společnosti výnosy jak z využití investice, tak z jejího prodeje.
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Amendments to IAS 12
Summary
This article concerns the impact of the new issued amendment to the international accounting
standards IAS 12 Income taxes, called Recovery of Underlying Assets. These amendments
provide an exception to the general principles of IAS 12 for investment property measured in
fair value according to IAS 40. It shows the impact of supposed manner of the carrying amount
recovering of investment properties. This amendment provides a rebuttable presumption
according to the carrying amount of the investment property will be recovered entirely through
sale. The impact of the amendments in particular is obvious in the countries where the
legislation requires different approach to the taxation of the revenue from selling of assets from
other revenues.
Key words: Deferred tax; Recovery of underlying assets; IAS 12; Business model.
JEL classification: M41.

Shrnutí
Článek se zabývá vlivem nově přijatého dodatku k mezinárodnímu učetnímu standardu IAS – 12
Daně ze zisku, nazvaného Zpětná získatelnost podkladových aktiv, který omezuje svoji
působnost na investice do nemovitostí oceněných modelem reálné hodnoty podle standardu IAS
40. Je zde ukázán vliv předpokládaného způsobu zpětného získání účetní hodnoty investic do
nemovitostí, který na základě vylučitelné doměnky předpokládá získání účetní hodnoty
prodejem podkladového aktiva. Vliv této nově přijaté novely je zřejmý především ve státech,
kde legislativa vyžaduje odlišné zdanění zisků z prodeje aktiv od ostatních příjmů.
Klíčová slova: odložená daň; zpětná získatelnost podkladových aktiv; IAS 12; ekonomický
model.
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Odložená daň - účetní termín jako důsledek daňové
legislativy
Simona Jirásková*
1

Úvod

Termín odložená daň často vede k domněnce, že jde o částku daně, která znamená odklad
daňové povinnosti subjektu. Této úvaze však odpovídá termín tzv. posečkání daně, který
najdeme v Zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků a díky němuž může správce daně
na žádost daňového dlužníka povolit posečkání daně nebo její zaplacení ve splátkách. Odložená
daň je ryze účetní termín a její účtování vyplývá z odlišného chápání nákladů a výnosů v
účetnictví a podle Zákona o daních z příjmů. Odložené dani je věnován Český účetní standard
pro podnikatele č. 003, který říká, že se odložená daň zjišťuje ze všech přechodných rozdílů,
které vznikají z rozdílného účetního a daňového pohledu na položky zachycené v účetnictví –
tedy např. z rozdílné účetní a daňové zůstatkové hodnoty majetku odpisovaného, ale i z opravné
položky k zásobám, k pohledávkám, rezervy tvořené nad rámec příslušných zákonů apod.
Přitom ale musí jít pouze o tzv. rozdíl přechodný, který ukazuje hodnotu uplatnitelnou pro
daňové účely v budoucnosti. Náklady a výnosy, jež zákon o daních z příjmů nikdy nepovažuje
za výdaje na zajištění, dosažení a udržení příjmů (§25 zákona č. 586 Sb., o daních z příjmů),
vedou k trvalým rozdílům a odložená daň se z nich nepočítá.
O odložené dani mají povinnost účtovat účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek a účetní
jednotky, jež sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (§59 vyhlášky č. 500/2002 Sb.). Přitom
dle Zákona o účetnictví sestavují účetní závěrku v plném rozsahu účetní jednotky s povinností
auditu a všechny akciové společnosti. Z historie koncepce výpočtu odložené daně je známo
několik způsobů, ze kterých zmíním pouze závazkovou metodu rozvahového přístupu, kterou
vyžadují používat jak Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (dále IFRS), tak české účetní
předpisy. Tato metoda vychází z přechodných rozdílů mezi daňovou základnou aktiv či pasiv a
jejich účetní hodnotou. Je-li účetní hodnota aktiva snížená o odpisy i opravné položky vyšší než
jeho hodnota pro daňové účely, pak hovoříme o přechodném rozdílu zdanitelném, který vyústí v
odložený daňový závazek. Odložený daňový závazek je v podstatě částka daně, jež z titulu
rozdílu účetního a daňového chápání nákladů a výnosů, bude placena v budoucích obdobích. Jeli účetní hodnota pasiva resp. závazku vyšší než jeho daňová základna, pak hovoříme o
přechodném rozdílu odčitatelném, který vede k odložené daňové pohledávce. Odloženou
daňovou pohledávku můžeme vidět jako budoucí vysoce pravděpodobný nárok na snížení
daňové povinnosti. Dle již zmíněného Českého účetního standardu č. 003 účetní jednotka
vykazuje odloženou daňovou pohledávku v tom rozsahu, v jakém je pravděpodobné, že budoucí
zdanitelný zisk bude schopen odloženou daňovou pohledávku pokrýt.
Výpočet odložené daně je součinem rozdílu mezi účetní a daňovou hodnotou aktiva (závazku)
na konci účetního období a sazbou daně, jež bude platná v období, kdy dojde k uplatnění
odložené daně. Zatímco IFRS vyžadují podrobnou analýzu určení období uplatnění odložené
daně i příslušné v budoucnu platné daňové sazby, česká praxe téměř vždy používá sazbu daně
platnou pro následující období a při změně sazby se zůstatek odložené daně přepočte novou
sazbou. Přepočteného zůstatku odložené daně se docílí pomocí účtů odloženého daňového
závazku či pohledávky a příslušného nákladového účtu k odložené dani. Dochází tak k
zúčtování změny stavu odložené daně na vrub či ve prospěch rozvahového účtu a na příslušnou
stranu nákladového účtu při zachování podvojnosti.
*

Simona Jirásková, katedra finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola
ekonomická v Praze. Email: <qjirs01@vse.cz>
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Odložená daňová pohledávka je aktivem charakterizující úsporu na dani z příjmů v budoucnu a
zároveň jako korekce nákladů zvyšuje disponibilní účetní výsledek hospodaření. Odložený
daňový závazek symbolizuje budoucí daňovou povinnost a snižuje disponibilní účetní
hospodářský výsledek a tím zadržuje část zisku, která by mohla být neprávem a předčasně
rozdělena mezi vlastníky či investory.

2

Vykázání odložené daně

2.1 První vykázání odložené daně

Na konci účetního období, kdy poprvé účtujeme a vykazujeme odloženou daň, je nutné oddělit a
rozdílně zaúčtovat část odložené daně vztahující se k předchozímu účetnímu období a část, která
se vztahuje k běžnému období. Část odložené daně vycházející z minulého období nesmí
ovlivnit výsledek hospodaření současného období a je tedy zúčtována do vlastního kapitálu.
Odložená daň z přechodných rozdílů vztahujících se k běžnému období se objeví ve výsledovce
jako náklad či korekce nákladů na příslušném účtu.
Národní účetní rada se v minulosti (Interpretace NÚR I – 9: Odložená daň – první vykázání)
věnovala otázce, zda přerušení vykazování odložené daňové pohledávky na jedno a více
účetních období vede při opětovném vykázání odložené daně k situaci prvního vykázání či
nikoli. Stejně tak situace, kdy účetní jednotka zavede standard č. 003, ale po několik období
odloženou daňovou pohledávku nevykazuje pro její nerealizovatelnost.
Z usnesení Národní účetní rady a jeho zveřejnění plyne závěr, že za změnu metody, která je
účtována přímo proti vlastnímu kapitálu, je možno považovat pouze zaúčtování odložené daně v
prvním roce zavedení ČÚS 3 a změnu způsobu počítání odložené daně. Výše popsané situace
nejsou považovány za změnu metody, nýbrž za změnu odhadu, která se vykazuje do výsledku
hospodaření vždy v běžném období, ve kterém ke změně odhadu došlo, a nikdy ne
retrospektivně, tedy ve vlastním kapitálu. Zároveň je nutné zveřejnit výši odložené daňové
pohledávky, která nebyla z důvodu nerealizovatelnosti vykázána v rozvaze, v příloze k účetní
závěrce a to i s důvody, které vedly k jejímu nevykázání.
2.2 Přechodné rozdíly plynoucí z odlišného chápání realizovatelnosti nákladů a výnosů

Typickým příkladem právě takových rozdílů jsou smluvní pokuty a penále ze závazkových
vztahů či nezaplacené pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Účetnictví tyto
náklady či výnosy zaznamenává v období, se kterým věcně a časově souvisejí, zatímco dle
Zákona o daních z příjmů ovlivní daňový základ až v období jejich zaplacení. Má-li účetní
jednotka na konci účetního období v účetnictví nezaplacené přijaté faktury za smluvní úroky z
prodlení a je-li vysoká pravděpodobnost jejich zaplacení v následujícím období, pak bude
účtovat o odložené daňového pohledávce. V běžném účetním období zvýší disponibilní účetní
výsledek hospodaření korekcí nákladů na účtu odložené daně a rozvahově zaúčtuje odloženou
daňovou pohledávku. Zároveň ale musí zaúčtovaný náklad z titulu smluvních úroků z prodlení
považovat za daňově neuznatelný a při úpravě účetního výsledku před zdaněním na daňový
základ o tuto částku daňový základ navýšit. V následujícím účetním období dojde k zaplacení
úroků z prodlení a tato úhrada se stane daňově uznatelným nákladem, o který se při úpravě na
základ daně účetní výsledek před zdaněním poníží. Musí také dojít k zúčtování odložené daně
opačným způsobem k jejímu zaúčtování – za předpokladu zúčtování odložené daňové
pohledávky dojde ke snížení disponibilního výsledku hospodaření.
Je-li účetní jednotka v roli věřitele, který má v účetnictví na konci účetního období zaúčtované,
ale nezaplacené vystavené faktury za smluvní úroky z prodlení, pak pravděpodobně nebude
účtovat o odloženém daňovém závazku. Měl-li obchodní partner problémy s úhradou původního
závazku, pak i úhrada sankčních úroků bude nejistá a společnost by tedy měla vytvořit opravnou
položku vůči této pohledávce. V účetnictví tak proti sobě na jedné straně stojí nedaňový výnos
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(neuhrazená vydaná sankční faktura) a na straně druhé nedaňový náklad (opravná položka k
pohledávce). Přechodné rozdíly zde nevznikají, protože dopad těchto transakcí na základ daně z
příjmů i na účetní výsledek hospodaření je nulový.
2.3 Opravné položky k pohledávkám

Účetní opravné položky k pohledávkám se tvoří podle dikce ČÚS číslo 005 – Opravné položky.
Tento standard říká, že opravné položky k pohledávkám se vytvářejí k pohledávkám za dlužníky
v konkursním a vyrovnacím řízení a k nepromlčeným pohledávkám, které jsou zaúčtovány v
účetnictví a jsou splatné po 31. 12. 1994 a to maximálně do výše pohledávky na rozvahovém
účtu. V praxi si běžně každá účetní jednotka vytváří vlastní vnitřní předpis, který obsahuje
pravidla pro tvorbu účetních opravných položek k pohledávkám. Tvorbu daňově účinné opravné
položky k pohledávkám udává zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z
příjmů. Rozdílný přístup k výši opravné položky obou zmíněných předpisů je důvodem vzniku
jak přechodných, tak trvalých rozdílů mezi daňovou a účetní hodnotou pohledávky na konci
účetního období. A právě správné zařazení vzniklého rozdílu mezi přechodný či trvalý je
hlavním a nejdůležitějším krokem pro správný výpočet odložené daně.
V zákoně o rezervách jsou stanoveny přesné podmínky a výše uznání opravné položky k
pohledávkám jako nákladu na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Kromě toho zákon ještě
udává, za jakých podmínek nelze nikdy uznat opravnou položku jako náklad zkracující základ
daně. Takové definitivní vyloučení ze základu daně vede k trvalému rozdílu mezi účetní a
daňovou základnou pohledávky. K přechodnému rozdílu vede situace, kdy byla zaúčtována
účetní opravná položka a zákon o rezervách ji také uznává, ale v jiném rozsahu a v jiném
období.
Tab. 1: Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994
Rozvahová hodnota pohledávky ≤ 200 000 Kč

Rozvahová hodnota pohledávky > 200 000 Kč

po splatnosti déle
než

max. výše OP k neuhrazené
pohledávce

po splatnosti déle
než

max. výše OP k neuhrazené
pohledávce

6 měsíců*

20%

6 měsíců

20%

12 měsíců

33%

12 měsíců

33%

18 měsíců

50%

18 měsíců

50%

24 měsíců

66%

24 měsíců

66%

30 měsíců

80%

30 měsíců

80%

36 měsíců

100%

36 měsíců

100%

OP lze vytvářet ke zde uvedeným pohledávkám jen v případě, bylo-li ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí řízení
podle zvláštního právního předpisu nebo soudní řízení a nebo správní řízení podle zvláštního právního předpisu, jehož se
poplatník daně z příjmů řádně účastní.
*OP k pohledávce po splatnosti více jak 6 měsíců a nepřesahující 200 000 Kč lze tvořit do max. výše 20% neuhrazené
pohledávky bez splnění výše popsaných podmínek.

Zdroj: Zákon č.593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, vlastní zpracování

2.4 Přecenění aktiv reálnou hodnotou

Zákon o účetnictví přesně stanovuje, jaké druhy aktiv (závazků) se k rozvahovému dni oceňují
reálnou hodnotou a také stanovuje, zda rozdíly z přecenění budou účtovány výsledkově či
rozvahově – do vlastního kapitálu.
Přecenění do vlastního kapitálu u realizovatelných cenných papírů vede ke vzniku přechodného
rozdílu. Při přecenění na vyšší hodnotu vzroste účetní hodnota aktiva nad jeho daňovou
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hodnotu, což znamená vznik zdanitelného přechodného rozdílu a tedy odloženého daňového
závazku. A stejně jako je rozdíl z přecenění zúčtován do vlastního kapitálu, je i částka
odloženého daňového závazku zúčtována na vrub vlastního kapitálu a podvojně jako odložený
daňový závazek.
Výsledovkové přecenění reálnou hodnotou se provádí u cenných papírů určených k
obchodování. §23 odst. 9 Zákona č. 586/1992 o daních z příjmů říká: „U poplatníků, kteří vedou
účetnictví, se výsledek hospodaření neupravuje o oceňovací rozdíl ze změny reálné hodnoty
(podle zvláštního právního předpisu1) cenného papíru s výjimkou směnek, derivátu a části
majetku a závazku zajištěného derivátem, závazku vrátit cenný papír, který poplatník zcizil a do
okamžiku ocenění jej nezískal zpět, finančního umístění a technických rezerv u poplatníků, kteří
mají povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti podle zvláštního právního
předpisu.“ Zpravidla je tedy toto přecenění reálnou hodnotou do výsledku hospodaření
uznáváno i daňovými předpisy a není důvod počítat s odloženou daní.

3

Příklad – účtování a výpočet odložené daně

Společnost ABC, s.r.o. dle podmínek stanovených v §20 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví poprvé za rok 2008 byla povinna nechat ověřit účetní závěrku auditorem. Tato
společnost vznikla 1. ledna 2005 a její účetní období koresponduje s kalendářním rokem. Pro
potřeby odložené daně abstrahujeme od ostatních událostí a účetních transakcí, které se
v průběhu ekonomického života společnosti dějí.
3.1 Rok 2008

V rámci výpočtu odložené daně zjistila účetní jednotka na konci roku 2008 následující údaje:


účetní hodnota převyšuje daňovou zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku o 1 200 000
Kč z titulu rozdílných odpisů, na začátku účetního období ji převyšovala o 1 400 000 Kč,



v minulosti vytvořeny opravné položky k zásobám ve výši 500 000 Kč,



v roce 2008 byla vytvořena rezerva ve výši 200 000 Kč na penále od OSSZ,



závazky ze smluvních pokut vzniklé v roce 2008 činí 300 000 Kč.

Pro následující společnost počítá se sazbou daně z příjmů 20%.
Tab. 2: Výpočet a účtování na konci roku 2008
Výpočet OD:
rozdíly v zůstatkových cenách dlouhodobého majetku
OP k zásobám
nezaplacené závazky ze smluvních pokut
odložený daňový závazek (sazba 20%)

1

Předcházející období
Běžné období
Zdanitelný přechodný rozdíl
1 400 000
1 200 000
Odčitatelný přechodný rozdíl
500 000
500 000
0
300 000
180 000
80 000

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
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Účtování:
tis. Kč
Má dáti/Dal
odložená - daň předcházející období
ODZ
180 000
429/481
rok 2008 – běžné období
100 000
481/592
změna stavu odložené daně
Pozn.:
- penále od OSSZ nebudou nikdy daňově uznatelným nákladem,
- přechodné rozdíly vztahující se k minulým obdobím nesmí ovlivnit HV běžného období,
- účetní hospodářský výsledek před zdaněním při úpravě na základ daně musí společnost ponížit o
odpisy, jež v nákladech nemá, protože odepisuje účetně pomaleji než stanovuje daňový zákon, navýšit
o hodnotu nezaplaceného závazku ze smluvních pokut a o rezervu na penále od OSSZ,
- disponibilní hospodářský výsledek za rok 2008 bude zvýšen v důsledku meziročního snížení daňového
závazku o 100 000 Kč.

3.2 Rok 2009

Na konci roku 2009 při výpočtu odložené daně byly ve společnosti zjištěny následující
skutečnosti:


růst reálné hodnoty akcií v držených k obchodování v pořizovací ceně 400 000 Kč na
550 000 Kč,



růst reálné hodnoty realizovatelných akcií bez rozhodujícího ani podstatného vlivu v
pořizovací ceně 350 000 Kč na 500 000 Kč,



zaúčtovaný nezaplacený závazek daně z převodu nemovitosti v částce 150 000 Kč,



účetní hodnota převyšuje daňovou zůstatkovou cenu dlouhodobého majetku o
800 000 Kč z titulu rozdílných odpisů,



závazky ze smluvních pokut za minulé účetní období byly uhrazeny,



nárůst hodnoty opravné položky k zásobám na 700 000 Kč,



vytvořena 100% opravná položka k pohledávce v nominální hodnotě 190 000 Kč,
pohledávka je 10 měsíců po splatnosti.

V průběhu roku 2009 došlo k poklesu sazby daně z příjmů na 15%.
Tab. 3: Výpočet a účtování na konci roku 2009
Přepočet zůstatku účtu OD z titulu změny sazby daně z příjmů:
zůstatek odloženého daňového závazku na začátku běžného účetního období
přepočet ODZ při změně sazby ► (80 000 : 0,2) x 0,15
Výpočet OD:
rozdíly v zůstatkových cenách dlouhodobého majetku
růst reálné hodnoty realizovatelných akcií
zaúčtovaný nezaplacený závazek daně z převodu nemovitosti
OP k zásobám
OP k pohledávce
odložená daňová pohledávka (sazba 15%)
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80 000
60 000*

Běžné období
Zdanitelný přechodný rozdíl
800 000
150 000
Odčitatelný přechodný rozdíl
150 000
700 000
152 000
7 800

Účtování:
Kč
Má dáti/Dal
počáteční stav účtu ODZ
80 000
x/481
počáteční stav účtu neuhrazené ztráty minulých let
180 000
429/x
změna stavu ODZ v důsledku změny sazby zúčtovaná do vlastního kapitálu
45 000
481/429
► (180 000 : 0,2) x 0,15 = 135 000
změna stavu ODZ v důsledku změny sazby zúčtovaná do výsledku hospodaření
25 000
592/481
►(100 000 : 0,2) x 0,15 = 75 000
*V tomto okamžiku je stav na účtu ODZ 60 000 Kč, což koresponduje s výše provedeným přepočtem zůstatku
účtu při změně sazby.
odúčtování ODP při obdržení platby za vydané sankční faktury
60 000
592/481
rok 2009 – běžné období – změna stavu odložené daně
127 800
481/592
odložená daň z přecenění realizovatelných akcií – zaúčtovaná rozvahově
22 500
429/481
Pozn.:
- růst reálné hodnoty akcií k obchodování je daňově uznatelným výnosem, nevzniká rozdíl mezi
daňovou a účetní hodnotou aktiva,
- účetní výsledek hospodaření před zdaněním při úpravě na základ daně musí společnost ponížit o
odpisy, jež v nákladech nemá, protože odepisuje účetně pomaleji než stanovuje daňový zákon a o
částku zaplacených sankčních faktur ze smluvních pokut, naopak zvýšit hospodářský výsledek před
zdaněním musí společnost o nezaplacený závazek daně z převodu nemovitosti, o rozdíl mezi 100%
opravnou položkou k pohledávce a její daňově uznatelnou výší a o částku navýšení OP k zásobám
v běžném období.

4

Závěr

Tab. 4 prezentuje nejčastější situace vzniku přechodného rozdílu mezi účetní a daňovou
hodnotou aktiva, která u vybraných jednotek vede k povinnosti účtovat o odložené dani.
Tab. 4: Tituly vedoucí ke vzniku odložené daně
TITUL
Rozdílné daňové a účetní odpisy u
dlouhodobého majetku
Odlišného chápání realizovatelnosti
nákladů a výnosů:
- úroky z prodlení,
- pojistné na sociální
zabezpečení a zdravotní
pojištění
Ztráta
Realizace projektu výzkumu a vývoje
Opravné položky k:
- Zásobám
- Pohledávkám
- Dlouhodobému majetku
Účetní rezervy
Daňové závazky

Přecenění aktiv (pasiv) reálnou
hodnotou
Přeměny společností, vklady
Vysvětlení použitých zkratek:
ODZ – odložený daňový závazek
ODP – odložená daňová pohledávka

POZNÁMKA
Účetní odepisování pomalejší než daňové → ODZ
Daňové odepisování pomalejší než účetní → ODP
Neuhrazené zaúčtované přijaté sankční faktury za úroky
z prodlení, neuhrazené zaúčtované pojistné na SZ a ZP
→ODP
Neuhrazené zaúčtované vydané sankční faktury za úroky
z prodlení → opravná položka nebo ODZ (viz kap. 3)

ODP za předpokladu respektování zásady opatrnosti
Možnost uplatnit odpočet nebo jeho část v následujícím
období vede k ODP
OP k zásobám nejsou daňově uznatelným nákladem, ztráta
z realizace zásob v příštím období daňově účinná je →ODP
Účetní OP k DM odpisovanému se promítne do základu
daně buď formou odpisů, nebo jako ztráta z prodeje →ODP
Rezerva na budoucí daňově uznatelné náklady →ODP
Rezerva na daňově neuznatelný náklad → trvalý rozdíl
Daň zaúčtovaná, nezaplacená, daňová uznatelnost vázaná na
úhradu →ODP
Daň zaúčtovaná, nezaplacená, daňově však neuznatelná
→trvalý rozdíl
Viz. kapitola 5
Interpretace I – 2: Přechodné rozdíly při přeměnách a
vkladech

SZ – sociální zabezpečení
ZP – zdravotní pojištění
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OP – opravná položka
DM – dlouhodobý majetek

Otázkou zůstává, zda odložená daň vzniká i při investičních pobídkách. Dikce ČÚS 3 říká, že
odloženými daňovými pohledávkami se mimo jiné rozumí převedené nevyužité daňové odpočty
a jiné časově převoditelné daňové nároky. Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách
považuje za jednu z forem investiční pobídky i slevy na daních z příjmů. A právě zákon o dani z
příjmů dovoluje uplatňovat slevu na dani po dobu deseti po sobě bezprostředně následujících
zdaňovacích obdobích. Nejpozději ale ve zdaňovacím období, ve kterém uplynuly 3 roky od
vydání příslibu investiční pobídky (§35a odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).
Ponechá-li si účetní jednotka možnost využít slevy na dani v následujících obdobích, pak jsou
splněny všechny předpoklady a podmínky pro vznik odložené daně – přesněji odložené daňové
pohledávky. Protože sleva na dani neovlivňuje základ daně ale přímo splatnou daň, pak i
samotná částka slevy na dani nepředstavuje přechodný rozdíl nýbrž přímo odloženou daňovou
pohledávku. Tento fakt vede k závěru, že za podmínek slevy na dani není potřeba provést
analýzu sazby daně platné pro následující období, protože částka odložené daně se rovná slevě
na dani.
V rozvaze najdeme aktivní zůstatek odložené daně mezi dlouhodobými pohledávkami a pasivní
zůstatek (odložený daňový závazek) mezi dlouhodobými závazky. Pro potřeby sestavení výkazu
zisku a ztráty je potřeba odlišovat odloženou daň z běžné a mimořádné činnosti. Přitom položky
„daň z příjmů za běžnou činnost“ a „daň z příjmů z mimořádné činnosti“ jsou součtem splatné a
odložené daně v rámci své kategorie.
Celá problematika odložené daně je poměrně složitý koncept, za jehož vznikem stojí rozdíl mezi
účetním chápáním nákladů a výnosů a jejich daňovou interpretací – jak z hlediska rozdílné doby
uznávání, tak z hlediska rozsahu uznatelnosti v jednotlivých obdobích. I když podle zákona o
daních z příjmů se pro zjištění základu daně vychází u poplatníků vedoucích účetnictví z
výsledku hospodaření, jeho další následné úpravy, které jsou stejným zákonem požadovány,
vedou k trvalým i přechodným rozdílům. Domnívám se, že celý původ problému najdeme už v
značně odlišném cíli obou systémů. Daňové systém má sloužit požadavku spravedlivého
zdanění a chce shromažďovat informace o podniku bez zbytečných detailů. Zatímco účetnictví
má informovat o finanční situaci podniku a shromažďovat všechny informace, které jsou
relevantní pro ekonomická rozhodnutí uživatelů. Eliminovat vznik odložené daně může situace,
kdy účetní výsledek hospodaření bude shodný se základem daně bez úprav týkajících se nákladů
a výnosů na dosažení, zajištění a udržení příjmů a konečně i vybraných slev na dani. Určitou
závislost obou systému by bylo možné zmírnit zachováním úpravy účetního výsledku
hospodaření o daňově definitivně neuznatelné náklady či výnosy, protože ty k odložené dani
nikdy nepovedou. Druhou možností je úplně oddělit daňový a účetní systém a stanovit jiný
algoritmus výpočtu daně z příjmů – bez vazby na výsledek hospodaření a účetnictví vůbec.
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Deferred Tax – Accounting Term as a Result of the Tax Legislation
Summary
The article is focused on problems of the deferred tax as a purely accounting term. This
submission has for object not only to clarify a sense of the deferred tax but also to point to the
most frequent situations, which lead to the origin of the deferred tax. There is an example too.
Key words: Deferred tax; Temporary differences; Financial statements.
JEL classification: M41.

Shrnutí
Článek je zaměřen na problematiku odložené daně jako ryze účetního termínu. Cílem je nejen
vysvětlit výpočet a smysl odložené daně, ale také poukázat na nejčastější situace, které vedou ke
vzniku odloženého daňového závazku nebo odložené daňové pohledávky. Součástí je i
praktický příklad.
Klíčová slova: odložená daň; přechodné rozdíly, účetní závěrka.
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Účtování a evidence vratných lahví
Štěpán Kmoch*
1

Úvod

Prodej nápojů ve vratných lahvích se těší velké oblibě, a jak ukazují statistiky, český spotřebitel
se zejména v případě piva přiklání ke skleněnému obalu.
Nespornou výhodou vratných skleněných lahví je jejich šetrnost vůči životnímu prostředí (lze je
opětovně použít). Naproti tomu největší nevýhodou skleněných lahví je jejich hmotnost a
nutnost je před novým plněním vymýt. Vratné obaly současně přináší i potřebu dostatečné
evidence v účetnictví.
Tento článek je zaměřený na skleněné láhve, obdobný přístup je však možné aplikovat i na
ostatní typy vratných obalů (přepravky, pivní sudy, atd.).

2

Účtování vratných obalů

U vratných skleněných lahví se můžeme setkat především s účetními zápisy souvisejícími s
jejich pořízením, použitím a vratkou při prodeji nebo vrácení nápoje a likvidací v okamžiku
rozbití nebo ztráty. Používané účetní zápisy jsou pro tuto oblast specifické a společnosti by tak
měly politiky související s účtováním o vratných obalech komentovat v příloze účetní závěrky.
2.1 Pořízení vratného obalu

Doba použitelnosti skleněné láhve je delší než jeden rok a je tedy možné ji klasifikovat jako
dlouhodobý majetek. S ohledem na skutečnost, že tento typ obalu je výrobci nápojů pořizován
hromadně, ve velkých sériích, ocenění zpravidla překročí limity pro evidenci dlouhodobého
majetku stanovené účetní jednotkou a skleněné láhve je tak možné klasifikovat jako dlouhodobý
hmotný majetek v souladu s §7 odst. (3)b vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Tento přístup je shodný s Mezinárodními
standardy účetního výkaznictví – viz IAS 16 odst. (8).
O pořízení skleněných lahví by tedy mělo být účtováno jako o pořízení dlouhodobého hmotného
majetku. Samostatnou otázkou je nastavení odpisového plánu. Výrobce nápojů by měl být
schopen na základě historické zkušenosti odhadnout dobu použitelnosti. Ta se například u
pivních lahví podle statistik pohybuje mezi 3 a 6 lety (v závislosti na typu láhve). Odpisy by s
ohledem na charakter využívání skleněných lahví měly být nastaveny jako rovnoměrné.
2.2 Použití při prodeji nápoje ve vratném obalu

V případě prodeje nápoje ve vratném obalu je nutné souvztažně s pohledávkou účtovat krom
výnosu z prodeje nápoje i o závazku z titulu přijaté zálohy (jde o zálohu, kterou výrobce nápojů
požaduje po odběrateli). Povinnost účtovat o závazku vyplývá ze zákona č. 477/2001 Sb. o
obalech. V souladu s příslušnými ustanoveními tohoto zákona je totiž společnost povinna
vykupovat vratné obaly, které uvedla na trh.
Po vrácení obalu je odběrateli vyplacena záloha. Přijaté zálohy by měly být klasifikovány jako
krátkodobé, protože doba obrátky vratné láhve je zpravidla kratší než jeden rok a záloha tak
bude v tomto časovém období vyplacena.
Společnosti prodávající nápoje, které podnikají za předpokladu nepřetržitého trvání, budou mít
zcela jistě každoročně přijaté zálohy vyplývající z prodeje nápojů ve vratných obalech. Ve
*
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svých účetních závěrkách by tak společnosti měly uvést informaci o tom, že závazky tohoto
typu se budou každoročně opakovat a nebudou představovat jednorázový úbytek peněžních
prostředků v následujícím období.
Ze zákona o obalech (viz výše) vyplývá pro společnost, která na trh vratné obaly uvádí, nejen
povinnost odebírat obaly, které uvedla na trh, ale také povinnost činit tak bezplatně. Společnosti
by tak již v okamžiku uvedení vratných obalů do oběhu měly ve svém účetnictví formou rezervy
zohlednit náklady na zpětný svoz použitých obalů. Výše této rezervy by měla být podložena
historickou zkušeností společnosti.
Náklady na svoz prázdných lahví jsou relativně malé. Platí, že při zavážení plných lahví jsou
odváženy ty prázdné. S největší pravděpodobností právě z tohoto důvodu o výše uvedené
rezervě společnosti v praxi neúčtují (při zkoumání účetních závěrek společností používající
vratné lahve jsem neidentifikoval společnost, která by o takové rezervě účtovala).
2.3 Likvidace vratného obalu v okamžiku rozbití nebo ztráty

Při rozbití nebo ztrátě vratného obalu je nutné v účetní evidenci odepsat jeho zůstatkovou
hodnotu a vyřadit takový majetek z evidence. Pokud k rozbití (ztrátě) došlo v případě vratného
obalu v oběhu, a společnost tak eviduje související přijatou zálohu, mělo by být účtováno i o
rozpuštění souvisejícího závazku do výnosů.
Vzhledem k velkému počtu vratných obalů v dlouhodobém hmotném majetku společnosti a s
ohledem na skutečnost, že část vratných obalů uvedených na trh je v oběhu, tj. mimo možnost
fyzické inventury, je zřejmé, že účtování o likvidaci z důvodu rozbití (ztráty) bude
pravděpodobně probíhat na základě odhadu společnosti podloženém minulými zkušenostmi.

3

Účetní praxe v Česku

V souladu s českými účetními předpisy by společnosti měly ve svých účetních závěrkách
informovat o použitých účetních metodách, jejichž znalost je významná pro posouzení finanční,
majetkové situace a výsledku hospodaření účetní jednotky a pro analýzu údajů uvedených v
rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty (§39 odst. (5)a vyhlášky č. 500/2002 Sb.). Vratné lahve
představují pro vybrané společnosti (především pivovary a výrobce nealkoholických nápojů)
klíčový prostředek pro distribuci jejich produktů. S ohledem na tuto skutečnost by bylo možné
přepokládat, že společnosti budou ve svých účetních závěrkách zveřejňovat informace o
používané metodě zachycení vratných lahví v účetnictví.
Studiem účetních závěrek tuzemských pivovarů a výrobců nealkoholických nápojů jsem zjistil,
že jednotlivé společnosti zveřejňují jen málo, nebo dokonce vůbec žádné informace o používané
metodě související s účtováním o vratných lahvích. Obecně je možné říci, že účetní závěrky
větších společností (především pivovarů) jsou v této oblasti více propracované a obsahují
alespoň stručné informace, menší společnosti o způsobu zachycení vratných lahví v účetnictví
neinformují vůbec.
3.1 Plzeňský Prazdroj, a. s.

Společnost Plzeňský Prazdroj, a. s. má v příloze své účetní závěrky podrobně popsanou metodu
účtování o vratných lahvích. Podle popsané metody jsou tyto obaly v účetní evidenci oceňovány
ve výši zálohy. Lahve, které jsou k datu účetní závěrky na trhu (mimo společnost) jsou
vykázány jako zásoby a společnost souvztažně účtuje o jiném závazku z titulu přijaté zálohy. V
závislosti na očekávaném okamžiku zpětného odkupu vratné lahve společnost rozlišuje Jiný
dlouhodobý a Jiný krátkodobý závazek (podstatná část tohoto závazku je však vykázána jako
krátkodobá). Další informace v této souvislosti nejsou v příloze účetní závěrky uvedeny. V
případě společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. tedy není zveřejněno, jakým způsobem společnost
účtuje o rozdílu mezi pořizovací cenou lahve a výší zálohy v okamžiku pořízení a jak je
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účtováno o lahvích, které jsou k datu účetní závěrky ve společnosti (ve skladech). Podle účetní
závěrky této společnosti sestavené k 31. březnu 2009 (zveřejněná ve sbírce listin a volně
přístupná na www.justice.cz) představuje hodnota vratných lahví méně než jedno procento
bilanční sumy.
3.2 Pivovary Staropramen a.s. a Heineken Česká republika, a.s.

Obě výše uvedené společnosti účtují podle informací v přílohách účetních závěrek o vratných
lahvích jako o dlouhodobém majetku. O závazku z titulu zpětného odkupu těchto obalů účtují
společnosti s největší pravděpodobností jako o krátkodobých přijatých zálohách (na rozdíl od
společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. neevidují ani Pivovary Staropramen a.s. a ani Heineken
Česká republika, a.s. téměř žádné zůstatky na účtech jiných závazků a významné zůstatky jsou
vykázány v obou případech na řádku Krátkodobé přijaté zálohy). Žádné další informace
související s vratnými obaly nejsou v přílohách účetních závěrek uvedeny.
3.3 Ostatní podniky

Ostatní pivovary nebo výrobci nealkoholických nápojů, jejichž účetní závěrky byly předmětem
zkoumání, nezveřejňují informace o tom, jak je o vratných lahvích účtováno. S ohledem na
významné zůstatky na účtu krátkodobých přijatých záloh, které tyto společnosti ve svých
závěrkách zpravidla vykazují, je možné předpokládat, že závazek vyplývající z povinnosti
vykoupit zpět vratné obaly jsou evidovány na tomto účtu.
Na základě výše uvedeného je zřejmé, že mezi českými společnostmi existují minimálně dvě
metody zohlednění vratných lahví v účetní závěrce. Obě tyto metody nejsou významně odlišné
na straně závazků. Povinnost vykoupit vratný obal je v obou případech zachycena jako závazek
– rozdílem je pouze jeho prezentace. V případě společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. je závazek
prezentován ve skupině Jiné závazky a v případě společností Pivovary Staropramen a.s. a
Heineken Česká republika, a.s. jsou související závazky vykázány jako Krátkodobé přijaté
zálohy.
Rozdílem výše uvedených metod je zohlednění aktiv, tj. vratné lahve, kterou společnost koupí.
Plzeňský Prazdroj, a. s. ji oceňuje ve výši zálohy a vykazuje mezi zásobami, společnosti
Pivovary Staropramen a.s. a Heineken Česká republika, a.s. vratné lahve evidují jako
dlouhodobý majetek a odpisují. Z pohledu charakteru vratné lahve se zdá být správnější druhý
uvedený způsob. Důvodem je především rozdíl mezi výší pořizovací ceny lahve (snižované
odpisy) a výší zálohy. Vratná lahev je dále pro společnost dlouhodobým majetkem (je
používána déle než jeden rok), v průběhu své životnosti fyzicky zastarává (křehne, je více
poškrábaná) a to je zohledňováno pravidelnými odpisy. Ve svém důsledku tedy výše uvedené
metody vedou k rozdílnému ocenění vratné láhve v průběhu její životnosti. V okamžiku prvního
vykázání v rozvaze je láhev ve společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. pravděpodobně
podhodnocena (pořizovací cena je jistě vyšší než výše zálohy, ve které je oceněna) a s delší
dobou používání dochází k jejímu nadhodnocování v účetní závěrce. Je možné se domnívat, že
Plzeňský Prazdroj, a. s. přistoupil k výše uvedenému způsobu sledování vratných lahví s
ohledem na nižší náročnost na evidenci.

4

Rizika

Rizika související s účtováním o vratných obalech vyplývají především z chybné výše přijaté
zálohy související se zpětným odkupem vratných obalů, z chybně stanoveného odhadu
ztracených a rozbitých obalů nebo z celkově nepřesné/neúplné evidence vratných obalů.
4.1 Chybná výše přijaté zálohy na vratné obaly

Pokud je společnost uživatelem jedinečného typu vratného obalu, souvisí toto riziko pouze s
chybně stanoveným odhadem ztracených a rozbitých obalů.
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V případě více uživatelů stejného typu vratného obalu vzniká riziko, že společnost bude s
ohledem na povinnost zpětného odkupu danou zákonem o obalech vykupovat i vratné obaly
ostatních výrobců nápojů na trhu. Na druhou stranu může dojít i k situaci, kdy se společnosti
nebudou vracet zálohované obaly z oběhu, protože budou „vykupovány“ jinými výrobci nápojů
v odvětví. Toto odvětvové riziko může být vyvoláno především rozdílem mezi výší zálohy
vratného obalu (např. 3,- Kč) a jeho pořizovací cenou na trhu (např. 5,- Kč), což může být
motivem pro některé výrobce k realizování úspor prostřednictvím „vykupování“ většího
množství vratných obalů z trhu než kolik jich bylo společností na trh umístěno.
4.2 Chybně stanovený odhad rozbitých a ztracených obalů

Riziko představují vratné obaly, které jsou na základě odhadů společnosti rozbité, případně
ztracené, ale z oběhu skutečně nezmizely (odhad ztracených a rozbitých vratných obalů nebyl
správný). V tomto případě tak může dojít k tomu, že společnost bude muset v souladu se
zákonem o obalech vratné obaly vykoupit, ale ve své účetní evidenci nebude mít pro tento
výkup dostatek zdrojů (dostatečnou výši přijatých záloh souvisejících s vratnými obaly
uvedenými na trh).
Řešením by v případě jedinečného typu vratného obalu byla kontrola počtu obalů, které jsou v
evidenci společnosti kryty zálohou, s počtem obalů, které jsou skutečně v oběhu. Tato kontrola
je však vzhledem k neexistující evidenci počtu vratných obalů v oběhu, především v
jednotlivých domácnostech, nemožná.
V případě více uživatelů stejného typu vratného obalu by výše uvedená kontrola musela být
provedena dokonce na úrovni všech uživatelů daného vratného obalu.
4.3 Rizika z pohledu uživatele účetní závěrky

Rizikem z pohledu uživatele účetních závěrek společností, které v rámci své činnosti používají
vratné lahve, je neexistence závazného pokynu k jejich sledování v účetní evidenci. To může
způsobit nesrovnatelnost účetních závěrek společností působících ve stejném odvětví. V této
souvislosti by tedy bylo vhodné, pokud by existovala metodika uznaná všemi společnostmi
podnikajícími v odvětví, která by byla přijatá jako „best practice“ (osvědčené postupy). Její
používání by pak vedlo ke snadnějšímu porozumění této oblasti účetních závěrek jejich
uživateli.

5

Možnosti kontroly

Možností kontroly správného zohlednění vratných obalů v účetnictví ze strany společnosti je
více. Kontrola je však v případě některých vratných skleněných obalů komplikovaná jejich
univerzálností. Například hnědou pivní láhev “Pivo NRW o objemu 0,5l“ používají snad všichni
významní výrobci piva v Česku. U jedinečného typu vratného obalu je kontrola snazší.
5.1 Ověření počtu vratných obalů

Počet vratných obalů v prostorách společnosti je možno zjistit prostřednictvím inventury. Vratné
obaly v oběhu jsou kryty přijatými zálohami a jejich počet je možno odvodit právě z hodnoty
přijatých záloh. Mělo by platit, že počet vratných obalů ve společnosti a počet vratných obalů v
oběhu odpovídá počtu obalů, které má společnost ve své evidenci dlouhodobého hmotného
majetku.
5.2 Sledování obrátky vratného obalu a podílu vrácených obalů

Společnost má možnost sledovat dobu obratu vratného obalu a vyhodnocovat podíl vrácených
obalů na počtu obalů uvedených do oběhu. Sledování těchto ukazatelů je nezbytné pro doložení
kalkulace rozbitých a ztracených obalů.
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5.3 Možnosti kontroly ze strany uživatele účetní závěrky

Uživatel účetní závěrky má možnost srovnání účetních závěrek jednotlivých společností v
odvětví. Na základě tohoto srovnání je možné posoudit, zda společnost má ve své účetní
evidenci závazek vyplývající z povinnosti odkupu vratných lahví ve výši přibližně odpovídající
ostatním společnostem podnikajícím ve stejném odvětví. Bez dostatečného popisu metody
účtování o vratných lahvích v účetní závěrce společnosti a bez doplňujících informací o
vratných lahvích ve společnosti popsaných výše však nemá uživatel možnost další kontroly
správnosti jejich účtování a evidence.

6

Závěr

Účtování o vratných obalech není v českých účetních předpisech detailně upraveno, a proto by
společnosti používající vratné obaly měly související účetní politiky zveřejnit v příloze účetní
závěrky tak, aby její uživatelé měli k dispozici dostatek informací k porozumění zohlednění
vratných obalů v účetní závěrce.
O nakoupených vratných obalech by ve společnostech, které je používají k prodeji svých
výrobků, mělo být účtováno jako o dlouhodobém hmotném majetku. Ten by měl být odpisován
rovnoměrně po dobu předpokládané použitelnosti.
V případě prodeje výrobku ve vratném obalu by o přijatých peněžních prostředcích
souvisejících s vratným obalem mělo být účtováno jako o krátkodobé přijaté záloze.
Nejefektivnější kontrolu dostatečnosti výše závazku z titulu přijatých záloh na vratné obaly
představuje porovnání počtu vratných obalů v aktivech společnosti (v registru dlouhodobého
majetku) s počtem obalů v prostorách společnosti (výroba, sklady) a počtem obalů na trhu
(počtem, který je odvozený od výše přijaté zálohy na vratné obaly). Provedení této kontroly
může být komplikované v případě vratných obalů, které jsou používané více společnostmi
(například hnědá pivní láhev “Pivo NRW o objemu 0,5l“). Provedení kontroly komplikuje také
skutečnost, že počet vratných obalů na trhu není snadné zjistit a ve své podstatě tak představuje
dopočítávanou částku.
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GENERAL BOTTLERS CR s.r.o.

Booking and Evidence of Returnable Packaging
Summary
The company, that sells its product in returnable bottles, buys these bottles in great batches. As
such they should be recognised as long term assets and with regard to its planned usage they
should be depreciated evenly over their useful life. When placing the returnable bottle on the
market, the company is based on relevant regulation obliged to purchase it back. The company
should therefore book also liability resulting from this buy back obligation together with placing
the returnable bottle on the market. The completeness of the amount of this liability in the
accounting evidence represents significant risk for the company. The amount of the liability is
influenced by the correctness of the estimate of broken bottles and bottles that will not be
returned and also by the fact, that bottles of kind that is used by more companies in the industry
could be “bought out” by other companies on the market. The company has possibility to verify
the completeness of this liability by comparing the number of returnable bottles in assets of the
company (fixed assets register) with the number of bottles in the company’s premises and
number of bottles on the market (number that is calculated based on recorded liability for
returnable bottles). Carrying out this check may be more complex for returnable bottles that are
used by a number of companies (such as the brown bottle “Beer NRW of 0,5l content”). The
check is also complicated by the fact that the number of returnable bottles in the market cannot
be easily ascertained but is essentially the balancing figure.
The Czech accounting legislation does not stipulate the obligatory method of accounting for
returnable bottles. This causes that the companies use different methods for recording of
returnable bottles in the accounting evidence. It results in mutual incomparableness of
information presented in the financial statements of companies operating in the same industry.
From the user of the financial statements point of view it would be useful if there would be
method accepted by all companies operating in the industry in place that would be
acknowledged as a “best practice”.
Key words: Returnable bottles; Accounting; Evidence.
JEL classification: M41.

Shrnutí
Vratné láhve jsou společností, které v nich distribuují své výrobky, nakupovány ve velkých
sériích. Jako takové by tedy měly být evidovány jako dlouhodobý majetek a s ohledem na
způsob jejich využití rovnoměrně odpisovány po dobu jejich životnosti. V případě uvedení
vratné láhve na trh, je společnost podle příslušného zákona povinna vykoupit tento obal zpět.
Společně s uvedením vratného obalu na trh by tedy společnost měla účtovat i o závazku
vyplývajícím z povinnosti tohoto odkupu. Pro společnost pak představuje významné riziko
především správnost výše tohoto závazku v účetnictví. Výše tohoto závazku je ovlivněna
přesností odhadu rozbitých lahví a lahví, které nebudou vráceny, a také skutečností, že láhve
typu, který je používán více společnostmi v odvětví, mohou být „vykupovány“ jinými
společnostmi na trhu. Společnost má možnost provést kontrolu dostatečnosti tohoto závazku
porovnáním počtu vratných obalů v aktivech společnosti (v registru dlouhodobého majetku) s
počtem obalů v prostorách společnosti a počtem obalů na trhu (počtem, který je odvozený od
výše přijaté zálohy na vratné obaly). Provedení této kontroly může být komplikované v případě
vratných obalů, které jsou používané více společnostmi (například hnědá pivní láhev “Pivo
NRW o objemu 0,5l“). Provedení kontroly komplikuje také skutečnost, že počet vratných obalů
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na trhu není snadné zjistit a ve své podstatě tak představuje dopočítávanou částku.
České účetní předpisy neudávají závazný postup účtování o vratných lahvích. Tato skutečnost
vede k tomu, že společnosti používají různé způsoby zachycení vratných lahví v účetní evidenci.
To způsobuje vzájemnou nesrovnatelnost informací uvedených v účetních závěrkách společností
působících ve stejném odvětví. Z pohledu uživatele účetní závěrky by tak bylo vhodné, pokud
by existovala metodika uznaná všemi společnostmi podnikajícími v odvětví, která by byla
přijatá jako „best practice“ (osvědčené postupy).
Klíčová slova: vratné lahve; účetnictví; evidence.
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Tvorba ekonomické přidané hodnoty na pozadí
globální ekonomické krize
Štěpánka Křečková*
1

Úvod

Podnikohospodářská praxe pracuje se ziskem jako s účetní veličinou, která metodologicky
vychází především z účetních a daňových předpisů a nemusí vždy odrážet skutečnou výkonnost
firmy.
Při sledování firemních výsledků, dalšího směřování a strategie se proto firma zaměřuje na
sledování i jiných veličin, ať již manažersky upraveného zisku (zohledňujícího různé alokované
náklady, shadow výnosy atp.), cash flow, anebo ukazatele ekonomické přidané hodnoty (EVA),
který je, na rozdíl od tradičních výkonnostních ukazatelů založených na účetním zisku (ROA,
ROE), založen na zisku ekonomickém, a tedy zohledňuje i náklady, se kterými účetní zisk
nepracuje.
Ukazatel Ekonomická přidaná hodnota, tj. Economic Value Added (dále jen EVA) byl vyvinut
počátkem 90. let 20. století v poradenské firmě Stern, Stewart & Co., jako nástroj k řízení a
oceňování podniků. Především pro akcionáře firmy a potenciální investory je vývoj tohoto
ukazatele signálem, zda se jejich investice do dané firmy zhodnocuje či nikoliv.

2

Podstata ukazatele EVA

Zatímco v mikroekonomické teorii je v rámci dosahování hlavního cíle podnikání, tedy
maximalizace zisku, vnímán zisk zpravidla ve smyslu veličiny ekonomické, vychází podniková
ekonomika při posuzování výnosnosti, finančního zdraví a perspektivy ekonomického subjektu
zpravidla ze zisku ve smyslu veličiny účetní.
Teprve několik posledních let se při měření finanční výkonnosti ekonomických subjektů
prosazují ve větší míře moderní ukazatele založené na ekonomické hodnotě, které, na rozdíl od
tradičních ukazatelů výkonnosti, zohledňují rovněž časovou hodnotu peněz a také náklady na
veškerý, tedy i vlastní, kapitál vložený do podnikání a riziko s touto investicí spojené. Informace
o finančním hospodaření a zdraví podniku obsažené v účetních výkazech jsou určeny pro
širokou skupinu uživatelů (tj. stakeholders), kteří, ač všichni zainteresováni na stávající i
budoucí prosperitě a výnosnosti ekonomického subjektu, sledují každý svůj vlastní cíl.
Akcionáře podniku zajímá především skutečnost, zda podnikatelská činnost jimi vložené
prostředky náležitě zhodnocuje, či nikoliv.
Za účelem zjištění této skutečnosti, byl vyvinut ukazatel EVA, který se v posledních letech z
teoretické roviny stále více posouvá i do praktického použití, a jehož kladné hodnoty jsou pro
vlastníky podniku pozitivním signálem, že jejich investiční rozhodnutí bylo správné. Takovouto
informaci „klasické“ ukazatele nezohledňující riziko a čas (např. ROA, ROE), nemohou
vlastníkům spolehlivě poskytnout.
V praxi to znamená, že podnik sice může vykazovat kladný čistý provozní zisk, ale pokud
ukazatel EVA nenabývá kladné hodnoty, pak podnik není schopen vyprodukovaným čistým
provozním ziskem pokrýt náklady na veškerý (tedy i vlastní) kapitál investovaný do
podnikatelské činnosti. V takovém případě se hodnota vložená do podniku investorem naopak
ničí a pro vlastníky by bylo výnosnější její alternativní využití, které by přinášelo vyšší úroky z
*

Štěpánka Křečková, katedra financí a oceňování podniku, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická
v Praze. Email: <kreckova.stepanka@seznam.cz>
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vlastního kapitálu včetně prémie za riziko.
Stejně jako věřitelé nesledují pouze hodnoty čistého provozního zisku, ale především kladné
běžné cash flow, jako hlavní zdroj splácení poskytnutých peněžních prostředků, nemohou se
vlastníci podniku spokojit pouze s kladným účetním ziskem. Ten je sice pro akcionáře signálem
pro možný zisk v podobě výplaty dividend, ale už nevypovídá o možném zisku v podobě růstu
cen jejich akcií.

3

Metodologie výpočtu ukazatele EVA

Výpočet ekonomické přidané hodnoty za určité období t vypočteme (Mařík, 2007, str. 285):

kde

EVA t  NOPATt – NOAt 1 * WACCt ,
(1)
zisk z hlavní provozní (operační) činnosti podniku po dani (Net
NOPAT =
Operating Profit After Taxes),
čistá operační aktiva (Net Operating Assets) neboli aktiva potřebná k
= hlavnímu provozu podniku, v nichž je vázán kapitál sloužící této
NOA
operační činnosti podniku,
průměrné vážené náklady kapitálu (Weighted Average Cost of Capital),
WACC =
zahrnující jak náklady na cizí, tak vlastní kapitál.

Ačkoliv při zjišťování hodnoty NOPAT a NOA vycházíme z dat uvedených v účetních
výkazech, je třeba tato účetní data upravit na data „ekonomická“, protože ukazatel EVA pracuje
pouze s položkami, které slouží k základnímu podnikatelskému účelu, bez ohledu na to, zda jsou
dle platné účetní legislativy vykazovaná v účetních výkazech.
Kladné a rostoucí hodnoty provozního výsledku hospodaření v důsledku rozprodávání majetku
podniku jistě neznamenají vytváření hodnoty pro vlastníky. Naopak leasing k vytváření hodnoty
firmy přispívat může, ačkoliv se jako podrozvahová položka v bilanci neprojeví. Při úpravách je
přitom nezbytné, aby náklady a výnosy vstupující do NOPAT souvisely s aktivy vstupujícími do
NOA.
Průměrné vážené náklady kapitálu vypočteme (Kislingerová a Neumaierová, 2000, str. 59):
WACC  rd * 1  t  * D / C  re * E / C ,

kde

rd
t
D
E
C
re

=
=
=
=
=
=

(2)

náklady na cizí kapitál,
sazba daně z příjmu,
dlouhodobý cizí kapitál,
vlastní kapitál,
celkový investovaný kapitál (tj. E+D),
náklad na vlastní kapitál.

Pro výpočet nákladu na vlastní kapitál lze použít například model oceňování kapitálových aktiv,
Capital Assets Pricing Model – CAPM, (Mařík, 2007, str. 216):
E  R A   r f  [ E  R m   rf ] *  A ,

kde

(3)

E(RA) = očekávaná výnosová míra cenného papíru A,
bezriziková výnosová míra, často braná jako výnosová míra státních
=
rf
pokladních poukázek,
očekávaná výnosová míra trhu. Za E(Rm) se často bere roční průměr
E(Rm) =
některého tržního indexu,
= míra systematického rizika cenného papíru A.
βA

Pokud na základě výše uvedené metodologie získáme kladnou EVA, pak podnik vytváří
hodnotu pro vlastníky, přičemž čím vyšší hodnota ukazatele EVA, tím vyšší hodnota pro
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vlastníky byla ve sledovaném období vytvořena.
Nicméně velikost ukazatele EVA je ovlivněna rovněž velikostí podniku, a protože EVA je
ukazatel absolutní, nelze jej použít v mezipodnikovém srovnání. Tento problém odstraňují
relativní ukazatele na bázi EVA (Mařík, 2007).
EVA NOPAT  WACC * NOA


NOA
NOA
,
NOPAT WACC * NOA NOPAT



 WACC
NOA
NOA
NOA

Hodnotové rozpětí 

kde

(4)

NOPAT/NOA = rentabilita čistých provozně potřebných aktiv.
Relativní EVA 

EVA ROS 

EVA
.
osobní _ náklady  WACC * NOA

(5)

EVA .
obrat

(6)

Na rozdíl od tradičních ukazatelů (ROE) lze ukazatelem hodnotového rozpětí provést
mezipodnikové srovnání rentability kapitálu mezi podniky s různou kapitálovou vybaveností a
strukturou a zejména různou rizikovostí. Srovnání podniků s různým nasazením lidského
kapitálu umožňuje ukazatel EVA ROS.

4

Dekompozice ukazatele EVA

Při úvahách jak při řízení podniku dosahovat co nejvyšší hodnoty pro vlastníky, by se měl
management zaměřit na hlavní faktory, které ovlivňují tvorbu EVA, tedy hlavní generátory
hodnoty. Následující schéma ukazuje detailní rozklad a analýzu jednotlivých složek ukazatele
EVA, ze které vyplývá, že je nezbytné, aby se při tvorbě a zvyšování hodnoty management
zaměřil na oblast provozní, investiční i oblast financování.
Obr. 1: Dekompozice ukazatele EVA s hlavními generátory hodnoty
E VA

→

g e nerátory
hodnoty

→ faktory ús pě c hu

→

→ výnos y

→ růs t výnos ů

→

→ náklady

→ s niž ování nákladů

→

oblas t
podniku

=
NO P AT
―

provoz

→ daňová s az ba
NO A
→

dlouhodobý
majetek

redukc e nepotřebného
majetku
→
→ inves tic e
ekonomic ky efektviní
inves tic e

→

č is tý prac ovní
kapitál

→

říz ení č is tého
prac ovního kapitálu

→ provoz

→

optimální kapitálová
s truktura

→ financ ování

*
WAC C
→

náklady c iz ího
kapitálu
náklady vlas tního
kapitálu

Zdroj: Landa (2008, str. 112) a vlastní úprava
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5

Ukazatel EVA v České republice

Ukazatel EVA je poměrně mladý nástroj, který byl představen teprve před dvěma desítkami let.
Ačkoliv se tu a tam ozývají i kritické hlasy na vypovídací hodnotu tohoto ukazatele ve srovnání
s tradičními nástroji hodnocení výkonnosti a oceňování firem, nabývá aplikace ukazatele EVA
na popularitě i v odborné praxi v České republice.
Téma zpracování analýzy tvorby EVA v českých podnicích není nové. Ministerstvo průmyslu a
obchodu ČR zveřejňuje pravidelně finanční analýzy české podnikové sféry, které zahrnují i
tvorbu EVA v agregované podobě dle jednotlivých odvětví (průmysl, služby, stavebnictví…), a
to včetně rozboru faktorů které k tvorbě EVA přispívají. Metodicky vychází MPO při analýze
odvětví z pyramidové soustavy ukazatelů INFA, která využívá upravený vzorec EVA, a kterou
metodologicky vyvinuli Inka a Ivan Neumaierovi.
Rovněž Česká kapitálová informační agentura (dále jen ČEKIA) zveřejňuje již od roku 2001
každoročně seznam podniků, které pro své vlastníky za sledované roční období vytvořily
největší přidanou hodnotu, a to v projektu nazvaném „The EVA Ranking Czech Republic“.
Kromě TOP100 firem, které svým vlastníkům vytvořily největší hodnotu, zveřejňuje také firmy,
které mají EVA zápornou (tedy hodnotu vloženou vlastníky naopak ničí).
Z výsledků zveřejňovaných každoročně v žebříčku ČEKIA lze vysledovat, jak se české firmy
vyrovnaly s proběhnuvší ekonomickou krizí a jak se odrazila na tvorbě jejich ekonomické
přidané hodnoty.
Tab. 1: Prvních 10 českých firem s největší absolutní EVA za rok 2009
EVA v mil. Kč
Pořadí
Meziroční růst
2009
2008 2007 2009 2008 2007 09/08
08/07
ČEZ, a.s.
9 409 17 966 10 382
1
1
1
-48%
73%
Telefónica O2 Czech Republic,a.s.
8 451
7 978 3 206
2
2
5
6% 149%
T-Mobile Czech Republic a.s.
7 159
7 382 6 029
3
3
3
-3%
22%
RWE Transgas, a.s.
4 311 -2 348
4 59 652 59 070 -284%
Continental HT Tyres, s.r.o.
2 327
1 923 2 038
5
6
8
21%
-6%
Philip Morris ČR a.s.
1 814
1 254 1 840
6
9
10
45%
-32%
Plzeňský Prazdroj, a. s.
1 811
2 466 2 748
7
5
6
-27%
-10%
Dalkia Česká republika, a.s.
1 314
1 491 1 342
8
8
17
-12%
11%
VČP Net
1 221
6
9 3 160
- 20250%
SMP Net
1 174
49
10
413
- 2296%
Zdroj: Česká kapitálová informační agentura
Rok

V první desítce českých firem s nejvyšší dosaženou ekonomickou přidanou hodnotou dosaženou
za rok 2009 se objevují zpravidla stále stejné korporátní firmy jako v předchozích obdobích. S
ohledem na vyjádření ukazatele EVA v absolutní hodnotě, je pořadí firem jistě ovlivněno jejich
velikostí, nicméně z výsledku je patrná většinou poměrně stabilní úroveň dosahované hodnoty
EVA v letech 2007-2009. Přední místa obhájily tradičně firmy z odvětví výroby a distribuce
elektřiny a firmy zabývající se informační a telekomunikační činností.
Ne všechny velké firmy však v nelehkém období hospodářské stagnace zvládly udržet svoji
pozici v žebříčku TOP 10. Největší propady EVA postihly z velkých korporací zejména
automobilku ŠKODA AUTO a.s. a přední českou firmu v oblasti výroby oceli ArcelorMittal
Ostrava a.s., především proto, že tato odvětví byla proběhnuvší hospodářskou krizí jedněmi z
nejvíce zasažených. Energetická firma ČEZ, a.s. sice, především díky své velikosti, obhájila své
prvenství i v roce 2009, nicméně meziročně zaznamenala propad o téměř 50%.
Firmy, které hodnotu pro akcionáře trvale nevytvářely ani v růstovém předkrizovém období, v
letech 2007-2009 zhoršily absolutní ukazatel EVA ještě více. Mezi tyto firmy již „tradičně“
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patří především firmy v oboru dopravy jako České dráhy, a.s., nebo Dopravní podnik hl. m.
Prahy.
Tab. 2: Největší propady ve tvorbě EVA v letech 2007 – 2009
Rok
ŠKODA AUTO a.s.
ArcelorMittal Ostrava a.s.
České dráhy, a.s.
UNIPETROL RPA, s.r.o.

6

EVA v mil. Kč
2009
2008 2007 2009
-612
5 731 9 130 35 956
- -1 263 4 854
-5 789 -10 743 -3 839 35 992
-2 877 -1 458 1 360 35 987
Zdroj: Česká kapitálová informační agentura

Pořadí
2008
4
30 135
30 146
30 138

2007
2

-

Meziroční růst
09/08
08/07
-111%
-37%
- -126%
-46% 180%
97% -207%

Závěr

Výsledky ČEKIA ukazují, že firmy, které se objevovaly v první desítce žebříčku „EVA Ranking
Czech Republic“ již v růstových letech, dokázaly ve většině případů svoji pozici uhájit i v
období ekonomické krize, i když se i mezi těmito korporátními tahouny české ekonomiky
„předkrizových let“ našly i firmy, které svoji pozici neobhájily, a to především v souvislosti s
odvětvím ve kterém podnikají, a která byla hospodářskou krizí zasažena více, tj. především
odvětví výroby oceli a automobilový průmysl. Z výsledku lze usuzovat na poměrně dobrou
vypovídací hodnotu ukazatele ekonomické přidané hodnoty jako vodítka pro akcionáře a
investory, a to i v období hospodářské stagnace a nejistoty.
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Economic Value Added on the Background of Recent Economic
Crisis
Summary
This article deals with Economic Value Added index, its principle, methodology and fields of
using especially in the Czech environment. It shows brief summary of Czech companies with
biggest absolute EVA creation in the recent years as well as those companies whose economic
value added rapidly decreased influenced by impact of recent global economic crisis.
Key words: Economic Value Added; Economic crisis; Czech companies.
JEL classification: G30.

Shrnutí
Příspěvek pojednává o ekonomické přidané hodnotě, její podstatě, metodologii výpočtu a
oblastech využití, zejména v českém prostředí. Ukazuje stručný přehled českých firem s největší
absolutní tvorbou EVA v posledních letech, a zároveň ty firmy, jejichž ekonomická přidaná
hodnota prudce klesla vlivem dopadu nedávné globální ekonomické krize.
Klíčová slova: ekonomická přidaná hodnota; ekonomická krize; české podniky.
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Business Intelligence v telekomunikacích
Jan Martinec*
1

Úvod

Princip multidimensionality ve vykazovaní informací je v dnešní dynamické době, kdy
společnosti čelí velmi vysoké konkurenci klíčovým pro informační podporu řízení z pozice
managementu. Tento trend klade vysoké nároky na informační systémy společností. Tyto
nároky se týkají nejen systémů, které slouží pro podporu řízení z pozice managementu, ale i
systémů transakčních, které zajišťují provozní funkce podniku, aby buď samy měly
funkcionality pro analytické a plánovací funkce, nebo alespoň informační systémy pro řízení
efektivně podporovaly. Správná aplikace business intelligence se tak pro firmy stává stále
důležitější.
Cílem práce je ukázat aplikaci BI a zhodnotit silné a slabé stránky této aplikace. Jako příklad
bude sloužit společnost Telefonica O2, která má, jako každý telekomunikační operátor, rozsáhlé
informační požadavky pro řízení z pozice managementu. Práce se zaměřuje zejména na
informační podporu pro řízení nákladů a výnosů a naturálních ukazatelů, které tyto ukazatele
ovlivňují.

2

Co je business intelligence

Je sada procesů, aplikací a technologií, jejímž cílem je účinně a účelně podporovat řídící aktivity
ve firmě. Podporují analytické a plánovací činnosti organizací a jsou postaveny na principech
multidimensionálních pohledů na podniková data. Aplikace BI pokrývají analytické a plánovací
funkce většiny oblastí podnikového řízení (Gála et al., 2006, str. 90).
BI je orientováno na vlastní využití informací při řízení, nikoli na základní zpracování dat a
realizaci běžných obchodních, finančních a dalších transakcí.
Business inteligence je jednou z částí podnikové informatiky. Ta je tvořena třemi druhy aplikací
(Gála et al., 2006, str. 47):

3



ERP (Enteprise resource planning) – aplikace pro řízení podnikových zdrojů.



BI (Business Inteligence) – slouží pro podporu vnitropodnikového řízení, pomocí analýz,
podnikových plánů.



Elektronické podnikání (e-Business) – aplikace sloužící ke spolupráci s okolím podniku,
zejména s obchodními partnery.

Aplikace u telekomunikačního operátora

3.1 Decentralizace BI

Vzhledem ke komplexnosti a rozsáhlosti telekomunikačních operátorů a jejich specifickým
informačním potřebám je zřejmé, že jeden systém neposkytne informační podporu BI pro
všechny úrovně řízení a vnitropodnikové útvary. Operátoři tedy využívají celý komplex
informačních systémů dle potřeb konkrétních útvarů. V zásadě je BI u telekomunikačních
operátorů opřen o tři pilíře.


ERPII systémy, které podporují finanční řízení (náklady, výnosy, cash flow, aktiva,
pasiva), nákup a logistiku, řízení lidských zdrojů, apod.

*

Jan Martinec, katedra manažerského účetnictví, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze.
Email: <martinec.jan@centrum.cz>
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Komplexní BI řešení opírající se o datové sklady. Ty poskytují informace zejména o
naturálních ukazatelích (provoz, pohyby zákazníků, apod.)



Ostatní specifická BI řešení – široká škála řešení, které si vytvořily jednotlivé útvary pro
své potřeby, které nepokrývaly výše uvedené zdroje. Jedná se o specifické vysoce
decentralizované oblasti.

3.2 ERP II
3.2.1 ERP vs. ERP II

Systémy ERP (Enterprise resource planning) byly původně orientovány primárně transakčně,
tedy na vytváření a aktualizaci rozsáhlých datových bází, realizace procesů obchodního
charakteru a vytváření a presentaci přehledů a statistik, byly hlavním zdrojem dat pro další
aplikace (Gála et al., 2006, str. 64-65). Rostoucí informační nároky vedly k tomu, že tyto
systémy začaly více podporovat i analytické a plánovací funkce, kromě původních transakčních
a operačních, a tak se systémy ERP staly základem pro ERPII.
Systémy ERPII můžeme definovat jako komplexní řešení aplikačních software zahrnující a
kombinující v sobě funkcionalitu a technologické vlastnosti různých typů aplikací (ERP, CRM,
BI, SCM,…). Dosahuje se tím vysoká integrace heterogenních aplikací a jednotných
uživatelských rozhraní (Gála et al., 2006, str. 199).
Systémy ERPII stojí na pomezí mezi systémy produkčními a transakčními na jedné straně a
systémy BI na straně druhé. Ty na jedné straně podporují provozní potřeby podniku, na straně
druhé některé jejich funkcionality umožňují multidimensionální pohled na ekonomické
ukazatele, čímž podporují plánovací a analytické funkce. Výhodou je dostupnost dat v reálném
čase (v okamžiku, kdy jsou transakce zadány), zatímco většina BI řešení je závislá na periodicky
se opakujících loadech dat.
3.2.2 ERP II u telekomunikačních operátorů

Tyto systémy tvoří u telekomunikačních operátorů jeden z pilířů informačního zajištění řízení z
pozice managementu. Nejužívanější jsou systémy SAP ERP (jako v TO2) či Oracle. Tyto
systémy podporují řízení v široké škále oblastí – od finančního řízení, řízení lidských zdrojů,
logistiky a nákupu, apod.
Finanční řízení

Na straně nákladů poskytují podklady pro


Odpovědnostní řízení – pomocí struktury odpovědnostních uzlů, která do velké míry
kopíruje organizační strukturu podniku



Druhový a účelový pohled – vhodná analytická účtová osnova může pomoci efektivně
řídit náklady jak z hlediska jejich funkce, tak účelu. Často užívané je oddělení tzv. Costs
of sales, tedy nákladů, které přímo souvisí s poskytováním telekomunikačních služeb od
OPEXu - operačních, nepřímých, nákladů. Obě tyto kategorie jsou následně sledovány
po nákladových druzích.



Řízení operačních a investičních nákladů



Další oblasti – průřez podle dodavatelů, lokalit, druhů zásob, jednotlivých projektů
apod., vše pomocí doplňujících informací k analytické účtové osnově.

Na straně výnosů poskytují ERPII systémy podklady pro


Druhové řízení výnosů – informace o tom, jaké služby generovaly nejvíce výnosů (pouze
na určité úrovni agregace). Např. Hlasové služby, SMS/MMS, datové služby, roaming,
apod.
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Průřez zákaznických segmentů – obvykle pomocí vhodné struktury výnosových
středisek, která representují homogenní skupiny zákazníků.



Odběratelé,1 prodejní kanály – podle doplňujících informací k analytické účtové osnově.
U telekomunikačních operátorů spíše doplňkový průřez.

U mobilních operátorů je obvykle zásadní rozdíl v účetním postupu pro náklady a výnosy. Při
účtování na výnosové straně je mnohem vyšší míra automatizace, kdy se do ERPII systémů
automaticky účtuje určitá úroveň agregace, např. ne na úroveň zákazníka, ale zákaznického
segmentu. Z toho vyplývá, že ERPII systémy jsou vhodné pro taktické a strategické řízení
výnosů, zatímco na nákladové straně je lze dobře použít i pro operativní řízení na nejnižším
stupni vnitropodnikového řízení, protože stupeň agregace, na jakém se náklady dostávají do
ERPII systémů, je mnohem nižší, případně vůbec žádný.
Zásadním nedostatkem ERPII systémů pro řízení výnosů u telekomunikačních operátorů je fakt,
že neobsahují žádné informace o naturálních ukazatelích, které daný vývoj výnosů zapříčinily.
V případě telekomunikačních operátorů jsou to informace o provozu sítí (počty hovorů a minut,
SMS/MMS,…) a pohybu zákazníků (přírůstky, pohyby apod.). Tyto ukazatele pokrývají
specializovaná komplexní BI řešení.
Na nákladové straně není tento nedostatek tak zřejmý. Velká část nákladů je u mobilního
operátora nezávislá na poskytovaných finálních výkonech (osobní náklady, náklady na provoz
sítě). U některých nákladových druhů ERPII systémy naturální ukazatele poskytují. Jde
například o náklady na prodané zboží, kdy operátoři mají přesné informace o skladbě prodaných
zařízení. Avšak některé významné nákladové položky, např. náklady na propojení a roaming,
nemají v ERPII systémech informace o naturálních ukazatelích.
Logistika

Další oblastí řízenou přes ERPII systémy jsou logistické operace, tedy řízení zásob. U mobilních
operátorů jsou to nákupy telekomunikačních zařízení od dodavatelů a jejich prodeje koncovým
zákazníkům či obchodním partnerům. Další složkou jsou zásoby pro vlastní provoz společnosti,
tedy položky jako kabely apod.
Zejména první jmenovaná oblast je pro operátory důležitá pro efektivní řízení portfolia
prodávaných telefonů. Jistým problémem však je, že ERP systémy sice přesně obsahují
informaci o druhu prodaného telefonu, prodejním kanálu, jeho výnosové a nákladové ceně, ale
jen omezenou informaci o zákaznickém segmentu, kterému je telefon prodán. Dodání
zákaznického průřezu do prodaných telefonů tak vyžaduje spojení informací z více systémů, kdy
se např. druh telefonu dodá jednoho systému, ale zákaznický segment se přes sériové číslo
telefonu dodá z jiného. Pro informační podporu prodeje telekomunikačních zařízení je tak často
nutné spojení informací z více informačních zdrojů
Lidské zdroje

Lidské zdroje jsou další oblastí řízenou hlavně pomocí ERP II systémů. Ty podporují nejen
administrativní řízení, tedy např. řízení mzdové agendy, ale také personální rozvoj zaměstnanců.
Na taktické a strategické úrovni je tato oblast také řízena již zmíněnými pomocí
odpovědnostního a druhového průřezu nákladů ve finančním řízení.
3.3 Komplexní BI řešení

Komplexní BI řešení je druhým pilířem informačního zajištění řízení z pozice managementu u
telekomunikačních operátorů. Tento pilíř se zaměřuje primárně na naturální, ale částečně i na
1

Zákazníky jsou jednotlivci či firmy, které odebírají telekomunikační služby společnosti, odběratelé jsou naproti
tomu obchodní partneři společnosti jako ostatní operátoři, firmy spadající do nepřímého prodejního kanálu,
poskytovatelé služeb obsahu apod.
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finanční ukazatele a podporuje všechny úrovně vnitropodnikového řízení.
Princip těchto řešení spočívá v extrakci dat ze zdrojových systémů, které podporují provozní a
transakční procesy ve firmě, jejich zpracování, uchování a presentaci koncovým uživatelům tak,
aby jim poskytly relevantní informace.
Obr. 1: Komplexní BI řešení ve firmě

Zdroj: Gála et al. (2006, str.102)

Schéma 1 poskytuje velmi dobrý přehled o tom, jak společností protékají prvotní data od
zdrojových systémů po koncové uživatele, kteří z nich čerpají vnitropodnikové informace.
Každé BI řešení má některé prvky z výše uvedeného schématu, u některých, která jsou méně
složitá, však funkce některých buď není nutná, či je plní jiný prvek.
Zdrojové systémy

Jedná se o všechny systémy, ze kterých aplikace BI získávají data, ve velké většině případů se
jedná o interní vnitropodnikové transakčně orientované systémy ERP, CRM, SCM apod., ale v
určitých případech lze čerpat data i z externích datových zdrojů.
V komplexních řešeních BI u telekomunikačních operátorů bývá skupina těchto zdrojových
systémů velmi rozsáhlá a heterogenní a je úkolem BI data plynoucí z těchto systémů zpracovat a
vzájemně integrovat, což bývá často největším problémem při zavádění a provozování BI v
praxi.
V TO2 jsou zdrojovými systémy billingové systémy pro různé mobilní a fixní služby, CRM
systémy pro řízení vztahů se zákazníky, ERP systémy které zajišťují logistiku, systémů, které
sledují provoz v sítí, apod. V těchto datech jsou data členěna až na tu nejvyšší úroveň detailu,
tedy např. až na úroveň jednotlivé transakce (hovoru), jednotlivého zákazníka, či zařízení apod.
Z těchto systémů se pomocí ETL operací dostávají data dále do datových skladů.
ETL (Extraction, transformation and loading)

Úkolem těchto aplikací je vybrat data ze zdrojových systémů, upravit je a vyčistit a nahrát je do
požadovaných datových struktur. Tyto systémy obvykle nahrávají data ze zdrojových systémů
po dávkách v určitých časových intervalech, jedná se obvykle o denní, ty nejčastěji, či týdenní
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intervaly (Gála et al., 2006, str. 93). Mobilní operátoři nejčastěji využívají denní loady dat.
Důležitým aspektem těchto operací je fakt, že by měly probíhat v době, kdy systém nezatěžují
požadavky koncových uživatelů, aby nedocházelo k přetěžování systémů.
V některých případech je z technických důvodů nutné použití dočasných datových úložišť, kam
se ukládají data ze zdrojových systémů, která ještě nebyla transformována do podoby pro datový
sklad. Případně operačních datových skladů, které mohou buď sloužit jako místo integrace dat z
jednotlivých zdrojových systémů či jako podpora pro jednoduché analytické dotazy. Důležitou
charakteristikou obou prvků je však to, že neobsahují historizovaná data, na rozdíl od datových
skladů (Gála et al., 2006, str. 104).
Datové sklady

Datové sklady jsou rozsáhlá datová úložiště, kam jsou ukládána data ze zdrojových systémů.
Jsou obvykle uspořádány ve formě relační databáze a data jsou v nich na nejvyšší možné úrovni
detailu. Tyto databáze mají často stovky různých tabulek uspořádaných do složitých struktur.
Tabulky, ve kterých jsou data uložena, se dají v zásadě rozdělit do dvou skupin – faktové a
číselníky. Ve faktových tabulkách jsou uloženy ukazatele o transakcích, obvykle na velké
úrovni detailu, tyto tabulky jsou přes relace napojeny do číselníkových tabulek, které doplňují
jednotlivé dimense dat.
V případě mobilních operátorů si jako faktovou tabulku můžeme představit seznam všech
hovorů, které jsou zákazníky uskutečněné za určité období, která obsahuje číslo zákazníka,
volané číslo, směr volání, apod., číselníky potom mohou být tabulky, které k číslu zákazníka
dohledají zákaznický segment, tarif, který používá, apod. Díky takto členěné databázi lze
následně sledovat naturální a finanční ukazatele po několika dimensích (např. směry provozu,
zákaznické segmenty, apod.) na různých úrovních agregace podle informačních potřeb a úrovně
řízení.
Obr. 2: Ukázka datového modelu fasetu týkajícího se zákaznických účtů

Zdroj : Teradata

Modulární strukturu, jaká je u systémů ERP a ERPII, nahrazují v datových skladech tzv. fasety,
což jsou logické celky tabulek, které obsahují data z konkrétní oblasti. Tyto oblasti jsou
propojeny s ostatními, přes tabulky, které slouží více fasetům dohromady. V datových skladech
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mobilního operátora tak můžeme nalézt faset o zákaznických fakturách, provozu v síti,
segmentaci zákazníků apod. Tato struktura pomáhá uživatelům při tvorbě výkazů a
specializovaných analýz nad datovým skladem.
Škála informací, která se nalézá v datových skladech, je velice široká a velmi se liší od
informací obsažených v ERP systémech.
Datové sklady mohou obsahovat informace o:


Pohybech zákazníků – o přírůstcích, odchodech, migracích mezi službami, vzájemné
vazby mezi kontrakty, apod.



Zákaznících – kategorizace po segmentech, jméno, adresa apod.



Výnosech – po zákaznících, segmentech, službách apod.



Službách – jací zákazníci mají aktivované jaké služby, aktivace a deaktivace těchto
služeb, apod.



Prodejních kanálech – o výkonnosti prodejních kanálů



Provozu – počty hovorů, délka volání, počty SMS/MMS po směrech, zákaznících,
provozu na jednotlivých prvcích sítě, apod.



Fakturách – výše a položky zákaznických faktur, údaje o jejich splatnosti, úhradě, apod.



Zařízeních v síti – jaká zařízení jsou v síti aktivní, jací zákazníci je užívají apod. ¨

Vazba mezi datovými sklady a ERPII systémy

Ačkoliv datové sklady podporují jiné rozhodovací úlohy než ERPII systémy, vazby mezi těmito
dvěma toky informací by existovat měly. Jako příklad si můžeme uvést výnosy společnosti.
ERPII systémy by měly poskytnout informaci o tom, jaké služby a zákaznické segmenty nejvíce
přispěly výnosům společnosti, a tím podporovat operační, taktické a strategické řízení a datové
sklady by měly na tuto informaci navazovat:


Vykázáním naturálních ukazatelů, které ovlivnily vývoj ukazatelů finančních – tedy
zejména charakteristik provozu a zákazníků (počty minut/SMS/MMS a počty zákazníků)



Doplněním dalších úrovní detailu – o jaké konkrétní zákazníky se jednalo, jaké bylo
portfolio služeb a tarifů apod. které zákazníci užívali, v jakých konkrétně časových
obdobích docházelo k užívání služeb, případně i v jakých oblastech apod.

Tyto dvě funkce jsou nezbytné pro správné fungování BI, informační hodnota hodnotových
ukazatelů je výrazně nižší v případě, že na ně nenavazuje soubor naturálních ukazatelů, které
vysvětlují příčiny jejich vývoje.
Datová tržiště

S rozvojem datových skladů a růstem jejich složitosti vzrostla potřeba datových tržišť. Ty
obvykle slouží pro konkrétní okruh uživatelů a jsou v podstatě obrazem datového skladu k
určitému okamžiku, který slouží pro konkrétní účel (Gála et al., 2006, str. 103). Pro zrychlení
práce s daty často neobsahují data na nejvyšší úrovni detailu (tedy až na jednotlivé transakce),
ale data, která jsou již agregovaná na požadované úrovni.
Následující části aplikace BI se týkají již samotného předávání informací jejich uživatelům, ty
mohou být napojeny jak na systémy ERPII, tak na BI řešení.
Reporting

Reportingem (Gála et al., 2006, str. 97) se rozumí dodávání tabulek, grafů a přehledů, které jsou
tvořeny na základě dotazů do databází. V závislosti na podmínkách ve firmě je reporting
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postaven. Buď přímo na datovém skladu, případně jedné jeho vrstvě, na datových tržištích či
OLAP kostkách, další možností je napojení na systémy ERPII, které podporují funkce BI. Tento
reporting můžeme rozlišit na standardní, který je tvořen na základě předem připravených dotazů,
obvykle spouštěných v pravidelných periodách (den, týden, měsíc), či ad-hoc, který tvoří
speciálně připravené dotazy pro konkrétní účel.
Pravidelný reporting se obvykle týká klíčových ukazatelů, které popisují dění ve společnosti a v
jejím okolí. V praxi u telekomunikačních operátorů je škála sledovaných ukazatelů velmi široká
dle potřeb jednotlivých oddělení a stupňů řízení – níže uvedená tabulka poskytuje jen omezený
výčet.
Tab. 1: Vybrané provozní a finanční ukazatele sledované pravidelným reportingem u
telekomunikačního operátora
Provozní
Zákaznické
Tarifní
Logistické
Finanční

Počty a délka hovorů, počty SMS/MMS, roamingové reporty (po různých
obdobích, směrech a průřezech, či v případě roamingu i po zemích)
Přírůstky a úbytky zákazníků, migrace zákazníků, zákaznická báze
Počty zákazníků s určitým portfoliem služeb a pohyby v tomto portfoliu
Počty prodaných zařízení, počty zřízení připojených do sítě
Náklady a výnosy po různých průřezech, obvykle měsíčně vykazované

Ad-hoc reporting již vyžaduje větší znalost datových struktur v datovém skladu a může být buď
prováděn modifikací standardních reportů v reportingové vrstvě, případně dotazů nad samotným
datovým skladem, či v ERPII systému. Dotazování v samotném datovém skladu mohou
provádět jen velmi dobře vyškolení uživatelé, vyžaduje velmi dobrou znalost datového modelu,
ale lze jimi pokrýt velmi specifické informační potřeby, na které standardizované reporty nejsou
stavěny. Jako příklad může sloužit hodnocení efektu určité kampaně na konkrétní zákazníky v
daném časovém intervalu.
OLAP

OLAP je definován jako „informační technologie založená především na koncepci
multidimensionálních databází. Jejím hlavním principem je několikadimensionální tabulka
umožňující rychle a pružně měnit jednotlivé dimense a měnit tak pohledy uživatele na
modelovanou ekonomickou realitu“ (Gála et al., 2006, str. 103).
OLAP databáze jsou postaveny na databázích datových skladů, tržišť či ERPII systémů. V
těchto databázích jsou data uložena obvykle v již připravených agregacích, které jsou
hierarchicky uspořádané podle informačních potřeb koncových uživatelů, kteří vstupují, na
rozdíl od datových skladů, přímo do nich.
3.4 Specifická BI řešení

Do této kategorie BI lze zařadit velmi široké spektrum méně komplexních řešení vytvořeným
jednotlivými útvary pro interní potřeby, obvykle pro operační či taktické řízení, které výše
uvedené aplikace neuspokojí. Některé z nich však mohou na tyto procedury navazovat a
vycházet z nich, jiné oproti tomu mohou být postavena přímo na zdrojových systémech
společnosti, jako jsou CRM, SCM a ERP systémy. Vzhledem k neustále měnícím se
informačním požadavkům u telekomunikačních operátorů a vysoké komplexitě těchto firem
bude mít tento pilíř stále velkou důležitost.
Výhodou těchto řešení je jejich vysoká flexibilita, která dovoluje reagovat na nejaktuálnější
informační požadavky, bez nutnosti rozsáhlých a často nákladných zásahů do podnikových
informačních systémů.
Tato řešení mají však řadu úskalí, existuje reálné riziko, že napříč firmou dojde k duplicitě
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práce, kdy dva útvary dělají s drobnými odlišnostmi v podstatě totéž. Zároveň metodika, podle
které jeden útvar řeší specifické problémy BI, nemusí být akceptováno jinými útvary – např. co
se týče míry detailu vykazování určitých položek, nápočtu ukazatelů, periodicitou zpracování,
apod. Z toho vyplývá i riziko, že dojde k nesouladu ve vykázaných ukazatelích, pokud dva
útvary provádějí BI ve stejné oblasti, ale nad jinými daty či jinou metodikou.
Jedním z příkladů takového řešení je již zmíněné vykazování prodaných telefonů po
zákaznických segmentech, které vyžaduje spojení informací z více zdrojů, v tomto případě z
logistické části ERP systémů a z části datového skladu, která pokrývá zařízení připojená v sítí a
její zákazníky.
Druhým příkladem může být vykazování detailních údajů o provizích poskytnutých nepřímému
prodejnímu kanálu. Provize jako takové jsou řízeny částečně z informací poskytnutých ERPII
systémy, ty ale neobsahují úroveň detailu nutnou pro sledování jednotlivých druhů provizí,
jejich jednotkových výší, aktivit, za které byly vyplaceny apod. Z tohoto důvodu je toto detailní
vykazování postaveno přímo na systémech SCM, které provize zastřešují.

4

Aplikace BI u telekomunikačních operátorů – shrnutí

Nesoulad mezi vykazovanými informacemi

Decentralizace BI funkcí v telekomunikačních firmách často způsobuje problém nekonzistence
vykazovaných informací mezi jednotlivými aplikacemi, které mohou být způsobeny rozdílnou
metodikou výpočtu ukazatelů, ručními korekcemi, technickými důvody apod.
Jako jeden z příkladů může sloužit rozdíl ve vykazovaných výnosech z datového skladu oproti
výnosům v účetních systémech. Často se stává, že výnosy jsou v datovém skladu vykázány v
jiném období, než v účetním systému, jsou v nich jinak zohledněny slevy a DPH, apod.
U naturálních ukazatelů může jako jeden z příkladů nesouladu sloužit výpočet hrubých přírůstků
zákazníků, kdy každá divize společnosti může používat trochu odlišnou metodiku pro výpočet
zákaznických přírůstků.
V takovýchto případech je nutné rozhodnutí na úrovni vedení společnosti o tom, které útvary
budou za vykazování kterých ukazatelů zodpovědné a podle které metodiky budou ukazatele
vypočteny. Nejčastěji to bývají útvary na oddělení financí, které dodávají výkazy externím
uživatelům a nejvyššímu vedení společnosti.
Přetíženost informacemi

Tři pilíře, o které je opřeno BI u telekomunikačních operátorů, poskytují obrovský objem
informací. Tento fakt s sebou nese riziko, že některé úrovně řízení budou zahlceny informacemi,
které jsou buď nerelevantní pro danou rozhodovací úlohu, či budou vykázány v tak velkém
detailu, že se v nich ty klíčové informace ztratí. Tento problém je ještě výraznější během
ekonomicky nepříznivých období, kdy všechny úrovně řízení tlačí na vyšší míru detailu a
rychlost vykazování.
Řešením je v tomto případě jasná definice informačních potřeb pro dané rozhodovací úlohy.
Technické problémy a nákladová náročnost

Obrovský objem dat zpracovávaných v BI aplikacích vyžaduje silný informační výkon.
Pravidelné ETL operace a požadavky uživatelů mohou vést k přetížení a následnému zpomalení
systému. Proto je nutná dostatečná technologická podpora celému systému, což je velmi
nákladné. Další nutnost je příprava zdrojových systémů, aby pravidelné loady dat nezatěžovaly
příliš datové sklady. Školení uživatelů je dalším nutným předpokladem fungování BI aplikací,
dobře školení uživatelé dokážou tvořit požadavky na databáze tak, aby je co nejméně zatěžovali
a neomezovali tak ostatní uživatele.
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Nákladová náročnost je dalším problémem komplexních BI řešení, často firmy musí sáhnout po
outsourcovaném, a velmi drahém, řešení nabízeném specializovanou firmou, která navíc
zpravidla dohlíží na provoz a údržbu celého systému.
Metadata

Pro uživatele, kteří tvoří výkazy nad systémy, BI jsou metadata (Gála et. al, 2006, str. 463)
zásadními informacemi. Poskytují jim informace o datech, se kterými uživatelé pracují - názvy
tabulek, atributů, primárních klíčů, datové typy, vazby, komentáře apod. Zásadně tak ovlivňují
vypovídací hodnotu výkazů, které jsou nad těmito daty tvořeny.
Hlavním zdrojem pro metadata jsou útvary, které spravují datové zdroje společnosti. Zejména u
zdrojů dat, které jsou outsourcované (což je většina datových skladů) je nezbytně nutné, aby si
společnost u dodavatele zajistila dostatečný přístup k metadatům pomocí technické
dokumentace.
Kvalita dat

Kvalita dat je velmi důležitým faktorem ovlivňujícím kvalitu výstupů z BI aplikací. Výstupy
mohou být jen tak kvalitní, jak jsou kvalitní data, na kterých jsou výstupy postaveny. Proto je
třeba zajistit, aby ze zdrojových systémů přicházela a datové sklady obsahovala úplná a
neduplicitní data, uložená v požadovaných formátech a datových strukturách.
Časová dostupnost dat

Vzhledem ke komplexnosti zdrojových systémů a datových zdrojů se často stává, že do
datových skladů „dotékají“ informace s určitým časovým zpožděním. Dalším důvodem může
být přetíženost informačních systémů, která může způsobit zpoždění v dodávání dat. Tyto jevy
mohou způsobovat problémy, pokud jsou termíny pro vykazování ukazatelů příliš krátké.
Zejména denní vykazování ukazatelů tímto může být zasaženo pokud např. ETL operace
probíhají příliš dlouhou dobu a nedodají včas data do datových skladů.

5

Závěr

Hlavní charakteristikou BI v telekomunikacích je velká komplexnost a specifičnost
informačních požadavků vnitropodnikového vedení a z toho plynoucí decentralizace BI. Ta se u
mobilních operátorů opírá o tři pilíře, o systémy ERPII, komplexní řešení postavené na datových
skladech a procesy vytvořené jednotlivými útvary pro jejich specifickou potřebu. Vysoké
informační požadavky se odráží ve velké nákladové a technologické náročnosti řešení.
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Business Intelligence in Telecommunications
Summary
The article describes an application of business intelligence principles at the telecomm operator.
It identifies three main pillars of information support of company’s management a asseses their
importance for management. It also points out various problems connected with the aplication of
BI
Key words: Business intelligence; Telecommunications; Reporting.
JEL classification: L96, M21.

Shrnutí
Příspěvek popisuje aplikaci principů business intelligence u telekomunikačního operátora.
Identifikuje tři hlavní pilíře pro informační zajištění vnitropodnikového vedení a hodnotí jejich
důležitost pro řízení v podniku. Zároveň upozorňuje na možné problémy spojené s praktickou
aplikací BI.
Klíčová slova: Business intelligence; telekomunikace; reporting.
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Teoretická východiska stanovení bezrizikové výnosové
míry
Pavel Plánička*
1

Úvod

Tento článek se zabývá teoretickými východisky ke stanovení bezrizikové výnosové míry (rF)
používané při hodnocení investic a výnosovém ocenění podniku a aktiv. Cílem článku je
vytvořit přehledné shrnutí těchto přístupů a základních doporučení, kterými by se měl
oceňovatel řídit při stanovení bezrizikové výnosové míry v podmínkách České republiky.

2

Definice bezrizikové výnosové míry

Bezriziková úroková míra je základním vstupním parametrem mnoha modelů a postupů
používaných v oboru oceňování podniku a korporátních financích obecně. Akademici i odborná
veřejnost se obvykle shodují na použití výnosnosti státních obligací, přičemž konkrétních
postupů pro stanovení krátkodobé a dlouhodobé bezrizikové míry je nabízeno vícero, včetně
přístupů k výběru doby životnosti použité obligace.
Tab. 1: Komponenty nákladů kapitálu (aditivní rozklad)
Pokladniční poukázky (Treasury Bill) (zero coupon, do 1 roku, obchodované s diskontem)
r*+IP
Státní dluhopisy (Treasury Note) (s kuponovou sazbou, od 1 do 10 let)
r*+IP+MRPIntermediate
Státní dluhopisy (Treasury Bond) (s kuponovou sazbou, od 20 do 30 let)
r*+IP+MRPLong
Korporátní dluhopisy (Corporate Bond) (s kuponovou sazbou, různé doby splatnosti)
r*+IP+MRPLong+DRP
Akcie s velkou kapitalizací (Large Capitalization Stocks)
r*+IP+ERP
Akcie s malou kapitalizací (Small Capitalization Stocks)
r*+IP+ERP+SP
Kde:

r*
IP
MRPIntermediate
MRPLong
DRP
ERP
SP

- reálná bezriziková výnosová míra
- inflační očekávání
- střednědobá prémie (Intermediate Horizon Premium)
- dlouhodobá prémie (Long Horizon Premium)
- prémie za defaultní riziko
- riziková prémie trhu
- přirážka za malou tržní kapitalizaci (Size Premium)

Zdroj: Ibbotson SBBI 2010 [2010]

Velká část finančních modelů pracujících s výnosem a rizikem vychází ze stanovení
bezrizikového aktiva. Očekávaná výnosnost tohoto aktiva je považována za bezrizikovou
výnosovou míru. Očekávaná výnosnost rizikové investice je pak poměřována relativně k
bezrizikové výnosové míře. Rozdílem těchto výnosností je riziková přirážka. Využití
bezrizikové výnosové míry jako základního benchmarku při stanovení nákladů kapitálu je
zažitým postupem uplatňovaným na kapitálových trzích. Díky tomu lze schematicky odlišit
*

Pavel Plánička, katedra financí a oceňování podniku, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická
v Praze. Email: <pavel.planicka@vse.cz>
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jednotlivé komponenty (rF a různé rizikové prémie) nákladů kapitálu, nicméně vždy platí, že
základním stavebním prvkem těchto nákladů je právě rF. Rozklad nákladů kapitálu uvádí např.
Ibbotson (2010) – viz Tab. 1.

3

Definice bezrizikového aktiva

Jak bylo uvedeno výše, očekávaná výnosnost bezrizikového aktiva je považována za
bezrizikovou výnosovou míru. Při stanovení rF je proto nutné identifikovat bezrizikové aktivum.
V prvé řadě je nutno uvést, že žádná skutečně bezriziková investice neexistuje. Z krátkodobého
či střednědobého pohledu lze sice návratnost některých investic považovat za prakticky jistou,
ale v dlouhodobém měřítku podléhá každá investice a aktivum nějakému riziku. V extrémním
případě se může jednat např. o riziko válek, katastrof a převratných společenských změn. Pro
účely výnosového ocenění však pracujeme s ekonomickým pojetím rizika a bezrizikového
aktiva.
Definice bezrizikového aktiva souvisí s principem měření rizika při investičním rozhodování.
Investiční riziko vyplývá z rozdílu mezi investorem očekávanými výnosy z držby aktiva po
určité časové období a skutečnými výnosy z investice (aktiva). Riziko je chápáno jako volatilita
skutečného výnosu oproti očekávanému výnosu. Má-li být aktivum bezrizikové, musí se
skutečný výnos vždy rovnat očekávanému výnosu.
Dle Damodarana (2001) lze bezrizikovou výnosnost chápat také odlišně v kontextu chování
investice relativně k ostatním investicím. Bezriziková investice by měla generovat výnosy, které
jsou nekorelované vůči rizikovým investicím na trhu. Bezriziková investice by měla naplňovat
předpoklady obou uvedených charakteristik, jelikož se jedná o dva projevy totožného
předpokladu. Jestliže přináší bezriziková investice jisté výnosy bez ohledu na okolnosti (resp.
možné scénáře vývoje), tyto výnosy by měly být nekorelované vůči výnosům rizikové investice
při různých rizikových scénářích.

4

Kritéria bezrizikové výnosové míry

Dle Pratta (1998) koncept bezrizikové investice spočívá na předpokladu, že investor si může být
jistý, že dostane přesný obnos peněz v přesně určený čas tak, jak mu bylo slíbeno. Aby byl tento
předpoklad naplněn, musí být splněno několik podmínek. Damodaran (2001), Brigham (2007) i
Pratt (2008) se shodují, že bezriziková investice:


Nesmí podléhat jakémukoliv defaultnímu riziku emitenta.



Nesmí podléhat reinvestičnímu riziku.

Brigham (2007) a Pratt (2008) navíc dodávají podmínku třetí, že bezriziková investice:


Nesmí podléhat likvidnímu riziku.

Tyto tři podmínky vytvářejí definiční kritéria při identifikaci bezrizikového aktiva a bezrizikové
výnosové míry. Platí tedy (Damodaran, 2001), že při stanovení bezrizikové výnosnosti nemůže
být použit cenný papír emitovaný soukromou společností, jelikož i ty největší a nejbezpečnější
podniky podléhají určitému defaultnímu riziku. Jediné cenné papíry, které mohou sloužit ke
stanovení bezrizikové výnosnosti, mohou být cenné papíry emitované vládami států, a to proto,
že mají pod kontrolou emisi peněz. I přesto nelze považovat veškeré státní dluhopisy za
bezrizikové, jelikož již v minulosti nastaly případy, kdy vlády odmítly nebo nebyly schopny
dostát svým závazkům. Neméně důležitá podmínka říká, že bezriziková investice nesmí
podléhat reinvestičnímu riziku. Bezriziková investice také nesmí podléhat likvidnímu riziku. V
případě, že se investor rozhodne získat své peníze dříve než v původně předpokládaném
investičním horizontu (před datem splatnosti dluhopisu), musí mít k dispozici dostatečně
likvidní trh, na kterém může okamžitě prodat investici někomu dalšímu s tím, že zaplatí pouze
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minimální komisní náklady (commision cost).

5

Přehled používaných přístupů ke stanovení bezrizikové výnosové míry

Pro stanovení bezrizikové výnosové míry neexistuje v praxi oceňovatelů unifikovaný přístup.
Jako možné alternativy uvádí odborná literatura (Maříková (2007) následující přístupy:


Prognóza rF na základě minulých výnosností státních dluhopisů;



Prognóza rF na základě přímého pohledu do budoucnosti;
- Prognóza úrokových měr renomovaných institucí;
- Použití aktuální výnosnosti státních dluhopisů;
- Spotové a další úrokové míry kapitálového trhu včetně časové struktury úrokových
měr (výnosové křivky).

Prognóza bezrizikové výnosové míry na základě minulých výnosností státních dluhopisů
vychází z průměrných historických výnosností vybraných dluhopisů. Tato poměrně jednoduchá
metoda staví oceňovatele před otázky, jejichž zodpovězení významně ovlivňuje výsledné
hodnoty bezrizikové výnosové míry (volba délky období minulosti, za které je průměr počítán;
jaké dluhopisy zahrnout; jaký typ průměru zvolit). Kritika této metody spočívá kromě vysoké
možnosti manipulovat s výsledky (Maříková, 2007) především v tom, že jde o prognózu
odvozenou z minulého vývoje (Pratt, 2008), jež nebere v potaz aktuální tržní situaci a
očekávání, čímž odporuje tzv. „forward-looking“ konceptu (není možné investovat do historické
výnosnosti). Bezriziková výnosová míra by proto měla vycházet z aktuálních hodnot k datu
ocenění.
Prognóza bezrizikové výnosové míry na základě přímého pohledu do budoucnosti je nejlépe
obhajitelný a také nejčastěji používaný postup. Variant tohoto přístupu existuje více, obecně lze
zmínit prognózu úrokových měr na základě odhadu a použití aktuální výnosnosti státních
dluhopisů.
Prognóza úrokových měr významnými institucemi se setkává s obdobnou mírou kritiky, jako
prognóza bezrizikové výnosové míry na základě minulých výnosností státních dluhopisů. Jde
především o omezené možnosti prognózování při volatilních tržních podmínkách, potvrzené
odchylkami mezi odhady různých institucí. Tento přístup je proto obtížně obhajitelný, navíc
nereaguje na aktuální situaci v ekonomice a na kapitálovém trhu, jelikož každý odhad rychle
zastarává a kontinuálně aktualizované prognózy nejsou k dispozici.
Z tohoto důvodu se akademická i odborná obec nejčastěji přiklání k použití aktuální výnosnosti
státních dluhopisů, resp. tržní úrokové míry odvozené z těchto instrumentů (a odvozených
derivátů).

6

Determinanty tržní úrokové míry

Bezriziková výnosová míra kompenzuje investorům to (Pratt, 2008), že se vzdávají současné
spotřeby a odkládají ji do budoucna. Tato součást tržních úrokových měr je pozorovatelná na
trhu1 a obecně se mezi jednotlivými bezrizikovými investicemi liší pouze v závislosti na délce
doby do splatnosti, tedy horizontu zvoleného k měření bezrizikové výnosové míry. Podle
různých autorů (Pratt, 2008; Brigham, 2007; Cipra, 2006 – používá ovšem multiplikativní
rozklad) lze tržní úrokovou míru formou aditivního rozkladu rozložit následujícím způsobem:

1

Ať už přímo nebo nepřímo v podobě kotace státního dluhopisu, která je na rF nepřímo závislá.

491

kde

i  r   IP  MRP  DRP  LP ,
= tržní úroková míra,
i
= reálná bezriziková výnosová míra,
r*
= inflační prémie,
IP
MRP = riziko doby do splatnosti (maturity risk premium),
DRP = prémie za defaultní riziko (default risk premium),
= prémie za likviditu (liquidity premium).
LP

(1)

V souladu s kritérii bezrizikové investice by bezriziková výnosová míra neměla zahrnovat
následující komponenty:


DRP – bezriziková investice nepodléhá defaultnímu riziku emitenta, DRP se blíží nule
(limDRP→0).



LP – pro bezrizikovou investici by měl existovat dostatečně likvidní trh, LP se blíží nule
(limLP→0).



MRP – se skládá z více částí, jak bude popsáno dále. Část související s úrokovým
rizikem je vždy součástí2 bezrizikové výnosové míry a to v souladu s kritérii bezrizikové
investice. Část vztahující se k reinvestičnímu riziku by se však měla blížit nule.

Rozklad bezrizikové úrokové míry pak má následující podobu

i  r   IP  MRP .

(2)

Komponenty bezrizikové výnosové míry tak jsou reálná bezriziková výnosová míra (r*),
inflační prémie (IP) a úrokové riziko, jež je součástí prémie za riziko doby do splatnosti (MRP).
Podle Pratta (2008) jsou tyto tři komponenty zahrnuty ve výnosu do splatnosti pro jakoukoliv
délku životnosti dluhopisu. Nelze však vypozorovat konsenzus ohledně toho, jak je výnosnost
pro různé doby do splatnosti přiřaditelná těmto jednotlivým faktorům. Zásadní je fakt, že
bezriziková výnosnost zahrnuje inflaci. Proto při stanovení nákladů kapitálu pro diskontaci
očekávaných cash flow by měly tyto očekávané toky zahrnovat inflaci. Jinak řečeno
nominálními náklady kapitálu by měly být diskontovány nominální očekávané toky. Tomuto
poznatku se blíže věnuje následující kapitola.
6.1 Reálná a nominální bezriziková výnosová míra

Reálná bezriziková výnosová míra je teoretická výnosnost bezrizikové obligace v bezinflačním
prostředí. Takovéto aktivum je ale spíše teoretickým konceptem. Nejblíže se definici této
úrokové míry blíží výnos krátkodobé státní obligace při nulové očekávané inflaci. Hodnota r* se
podle Brighama (2007) vyvíjí v důsledku změn nabídky a poptávky po zápůjčních fondech.3
Zjištění reálné úrokové míry není úplně snadné. V zahraničí (především v USA), lze za
nejvhodnější aproximaci reálné bezrizikové úrokové míry považovat indexované inflační státní
dluhopisy.
V závislosti na požití nominální anebo reálné výnosové míry se oceňovateli při zpracování
finančního plánu a samotném ocenění nabízejí dva možné přístupy. Jedná se o použití buď
nominálních, nebo reálných veličin. Standardním přístupem v praxi českých odhadců a
analytiků je plánování peněžních toků v nominálních hodnotách a jejich diskontování nominální
diskontní sazbou. Tento postup je vhodný především v ekonomikách, kde je inflace relativně
2

Toto potvrzuje např. Pratt (2008), podle něhož se rF skládá ze tří komponentů: zápůjční sazby (reálného výnosu za
zapůjčení finančních zdrojů po dobu investičního období), očekávané míry inflace po dobu investičního období a
rizika změny tržní hodnoty dluhopisu po dobu investičního období v důsledku změn úrokových sazeb.
3
Toto potvrzuje např. Pratt (2008), podle něhož se rF skládá ze tří komponentů: zápůjční sazby (reálného výnosu za
zapůjčení finančních zdrojů po dobu investičního období), očekávané míry inflace po dobu investičního období a
rizika změny tržní hodnoty dluhopisu po dobu investičního období v důsledku změn úrokových sazeb.
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stabilní a nízká. V inflačních ekonomikách s nestabilním cenovým vývojem doporučují autoři
(Damodaran, 2001; Pratt, 2008) použití reálných veličin. Peněžní toky tak nezahrnují agregátní
cenový růst a z nominální bezrizikové úrokové míry (rF) je vyloučena inflace. V případě české
ekonomiky nemá ocenění v reálných veličinách, v případě se k tomu nejsou specifické důvody,
smysl, jelikož míra inflace se v posledních letech pohybuje na přijatelně nízké úrovni. Navíc se
na českém kapitálovém trhu nevyskytují dluhopisy, které by umožňovaly snadno odvodit výši
reálné r*, např. obdoba v USA obchodovaných TIPS dluhopisů.
6.2 Inflační prémie

Inflace významně (IP) ovlivňuje výši úrokových sazeb, jelikož snižuje kupní sílu koruny, čímž
snižuje investiční výnosnost. Z tohoto důvodu investoři zahrnují inflační prémii do
požadovaného výnosu ze zapůjčených peněžních fondů ve výši očekávané inflace po dobu
životnosti zamýšlené investice. Důležité je zdůraznit, že se jedná o očekávanou výši budoucí
inflace, která je s aktuálně publikovanou výší inflace za minulé období korelována pouze
omezeně (i když lze v některých případech očekávat, že aktuálně oznámený růst inflace v
minulosti bude mít pravděpodobně za následek růst očekávané budoucí inflace a tím i inflační
prémie). Donedávna byl rozdíl ve výnosu obdobných státních obligací různých zemí dán
především rozdílem ve výši inflačního očekávání (např. nižší výnosnosti státních dluhopisů v
Německu, Japonsku a Švýcarsku oproti vysoké výnosnosti dluhopisů v Itálii a většině zemí Jižní
Ameriky).
Obr. 1: Porovnání vývoje výnosnosti státního dluhopisu a inflačního očekávání (%)

Zdroj: ČNB (ARAD), vlastní úprava

Zjištění výše inflační prémie pro dluhopis s danou dobou do splatnosti je možné například z
rozdílu výnosnosti (YTM) státního dluhopisu s fixním kuponem a výnosnosti státního inflačně
indexovaného dluhopisu4 (např. U.S. Treasury TIPS), přičemž pro tyto dluhopisy musí platit, že
mají obdobnou dobu do splatnosti. V případě České republiky, ve které se obdoba inflačně
indexovaných státních dluhopisů nevyskytuje, lze do určité míry vycházet např. ze statistik
inflačních očekávání zjišťovaných ČNB.5 Jelikož ČNB poskytuje informaci o inflačních
4

Přesnější vyjádření inflačního očekávaní odvození z U.S. Treasury Bondu a TIPS dluhopisu je uveden v
následujícím vzorci: Očekávaná míra inflace = [(1 + YTMU.S. Treasury Bond) / (1 + YTMTIPS)] – 1
5
ČNB→ARAD→Ostatní ukazatele→Inflační očekávání zjišťovaná v ČNB
K dispozici jsou průzkumy inflačních očekávání domácností, nefinančních korporací a firem a očekávání
finančního trhu vždy na 12 a 36 měsíců.
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očekáváních finančního trhu na 12 a 36 následujících měsíců, pokusil jsem se ověřit závislost
mezi výší rF a IP v českých podmínkách. Měsíční časové řady inflačních očekávání finančního
trhu v období od 2/2000 do 4/2010 jsem porovnal s vývojem výnosu do splatnosti6 státního
dluhopisu se splatností blížící se 3 rokům.
Kromě grafického porovnání jsem provedl regresní analýzu závislosti výnosu do splatnosti jako
vysvětlované proměnné a inflačního očekávání jako proměnné vysvětlující s následujícími
výstupy.


Korelační koeficient: RYTMx12M Inflace = 87,66



Korelační koeficient: RYTMx36M Inflace = 86,87

Inflační očekávání vysvětlují v tomto konkrétním případě poměrně uspokojivě variabilitu
výnosu do splatnosti dluhopisu. Hledanou závislost se tedy podařilo ověřit na dlouhodobé
časové řadě hodnot z českého kapitálového trhu.
6.3 Prémie za defaultní riziko

Prémie za defaultní riziko (DRP – default risk premium) je odměnou investora za podstoupení
rizika defaultu emitenta, čili neschopnosti emitenta dostát svému závazku (platbě úroků a
jistiny) ve stanovený čas. Defaultní riziko emitenta je obvykle odvozováno z jeho ratingového
hodnocení. Ještě přesnějším vyjádřením aktuální výše defaultního rizika emitenta je cena CDS a
zněj odvozená výše defaultního spreadu (DS).
Nejnižší riziko selhání v dané ekonomice nese obvykle samotný stát, protože vláda si vždy může
„vytisknout“ peníze, a proto jsou výnosy ze státních dluhopisů s obdobnými charakteristikami v
porovnání s korporátními, komunálními a dalšími dluhopisy nejnižší na trhu. Tento však
předpoklad neplatí vždy a za všech okolností. V reálném světě podléhají defaultu i samotné
státy, jak ukazují příklady z historie.7 V důsledku toho jistá část výnosu státního dluhopisu
připadá na DRP, což je v rozporu s jedním z kritérií bezrizikové investice, která říká, že tato
investice nesmí podléhat jakémukoliv defaultnímu riziku emitenta. Z tohoto důvodu je nutné
vyloučit DRP z výnosové míry dluhopisu státu, jež podléhá defaultnímu riziku. Damodaran
(2001) pro tento případ navrhuje postup, kdy je rF stanovena jako rozdíl tržní úrokové míry
odvozené ze státního dluhopisu a defaultního spreadu, který Damodaran (2001) stanovuje jako
průměrnou hodnotu CDS pro země s totožným ratingem.

rF  rcountry  DS country ,
kde

rF
rcountry
DScountry

(3)

bezriziková výnosová míra v zemi, jejíž dluhopisy denominované v
domácí měně podléhají defaultnímu riziku,
= tržní úroková míra (výnosnost státních dluhopisů) této země,
defaultní spread země (resp. defaultní spread státních dluhopisů
=
denominovaných v domácí měně).
=

Platí, že úprava rF odvozené z výnosu státních dluhopisů o defaultní riziko by měla být
provedena vždy, kdy se nejedná o dluhopisy s nejlepším možným ratingem Aaa. Je však úkolem
a odpovědností oceňovatele odpovědět si na otázku, zda považuje použité státní dluhopisy za
imunní vůči defaultnímu riziku, nebo zda ne. Pro přesné stanovení defaultního spreadu k datu
ocenění je kromě uvedených průměrných výší DS možné použít aktuální hodnoty DS odvozené
z cen CDS (Credit Default Swapů) k datu ocenění zjištěných např. z databází Bloomberg či
Reuters.

6

Zdrojem časové řady YTM byla databáze ARAD (Výnosy státních dluhopisů (měsíční průměr) (%))
Např. Rakousko (1811), Dánsko (1813), Sovětský svaz (1918), Německo (1923, 1948), Rusko (1998), Argentina
(2002), Island (2008), Ekvádor (2009).
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6.4 Prémie za likviditu

Likvidní aktivum má tu vlastnost, že může být rychle přeměněno na peníze za „fair market
value“. Finanční aktiva v porovnání s aktivy reálnými jsou obvykle daleko více likvidní,
nicméně i mezi finančními aktivy existuje rozdíl v likviditě. Kvantifikování prémie za likviditu
(LP – liquidity premium) je mimořádné problematické, např. Brigham (2007) uvádí, že mezi
dluhopisy s obdobnými charakteristikami (doba do splatnosti, kuponová sazba), jejichž emitenti
mají stejný rating (a z něj odvozenou prémii za defaultní riziko), může prémie za likviditu
vytvářet rozdíl přibližně 2 až 5 bazických bodů mezi nejvíce a nejméně likvidními instrumenty.
V případě státních dluhopisů obvykle platí, že se obchodují na velmi likvidním trhu a prémie za
likviditu se blíží nule.
Jistou informací o likviditě může být bid/ask spread. Všechny akcie a dluhopisy mají bid/ask
spread (Ibbotson, 2010), který reprezentuje rozdíl mezi nejvyšší cenou, kterou je ochoten
nabídnout potenciální kupec, a nejnižší cenou, za kterou je ochoten prodat potenciální prodejce.
Spread je pro tržní participanty v podstatě transakčním nákladem, přičemž velikost spreadu je
funkcí likvidity konkrétního cenného papíru. Čím vyšší je likvidita aktiva, tím nižší je jeho
spread. Obvykle platí, že nejvíce likvidní jsou krátkodobé dluhopisy.
Následující tabulka uvádí informaci o vývoji bid/ask spreadu českých státních dluhopisů se
splatností větší než 10 let.
Obr. 2: Vývoj Bid/Ask Spreadu SD ČR s dobou do splatnosti 10 let a více

Zdroj: BCPP, vlastní výpočet a úprava

Jak je z grafu patrné, došlo v průběhu roku 2008 k celoplošnému nárůst bid/ask spreadu u všech
uvedených dluhopisů. Důvodem tohoto stavu mohl být patrně nárůst volatility trhů. Zjevně
největších hodnot spreadu dosahoval dluhopis ST.DLUHOP. 4,85/57 (CZ0001002059), tento
dluhopis byl emitován v maloobjemové sérii a problémy s likviditou byly uváděny více zdroji.
Navíc se tento dluhopis neobchoduje pravidelně, což potvrzuje domněnku, že tento dluhopis
vykazuje daleko menší likvidnost ve srovnání s ostatními dluhopisy. Ty opisy byly v posledních
dvou sledovaných letech obchodovány se spreadem v rozsahu od 1 do 4 %.
Dluhopis ST.DLUHOP. 4,20/36 (CZ0001001796) měl druhou nejvyšší hodnotu bid/ask spreadu
mezi uvedenými dluhopisy. Otázkou je, jak velký je dopad výše spreadu na vypočtený výnos do
splatnosti. Hodnotu výnosu do splatnosti vypočtená z kotace bid a z kotace ask dosahuje
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maximálního rozdílu mezi YTM ve výši 0,35 %, přičemž průměrný rozdíl činil 0,13 % (v letech
2008 a 2009 0,17 %). Lze tedy vyvodit, že rozdíl mezi výnosem do splatnosti vypočteného z
kotací bid a ask u dluhopisu s druhým největším bid/ask spreadem byl poměrně malý. Lze
předpokládat, že na trhu českých státních dluhopisů je LP spíš nízká a blíží se předpokladům
kritérií bezrizikové investice.
6.5 Prémie za riziko doby do splatnosti

Prémie za riziko doby do splatnosti (MRP – maturity risk premium) odráží dva významné
rizikové faktory spojené s investováním do obligací. Jedná se o:


úrokové riziko,



reinvestiční riziko.

Úrokové riziko představuje hrozbu kapitálových ztrát v důsledku změn tržních úrokových sazeb
a je spojeno především s dlouhodobými dluhopisy. Platí, že úrokové riziko dopadá na fixně
úročený bond tím více, čím delší je doba do splatnosti dluhopisu. I státní dluhopisy podléhají
úrokovému riziku, a součástí bezrizikové výnosové míry tak je i prémie za riziko doby do
splatnosti (někdy nazývána horizon premium). Tato zvyšuje požadovaný výnos z dlouhodobých
dluhopisů oproti dluhopisům krátkodobým. Měření MRP je podobně jako v předchozích
případech komplikované, nicméně lze vypozorovat, že MRP stoupá při zvýšení volatility
úrokových sazeb a klesá při stabilizaci úrokových sazeb. Pro 20-ti leté U.S. Treasury Bond
dosahuje MRP dle Brighama (2007) výše cca 1,4 %.
Reinvestiční riziko je riziko nižšího výnosu z investice do obligací v důsledku poklesu
úrokových měr v okamžiku reinvestice peněžních prostředků v době maturity dluhopisy.
Dospěje-li například pokladniční poukázka (či jiná krátkodobá vládní obligace) ke své maturitě
a jistina je reinvestována (tzv. „roll over “ strategie), pokles úrokových sazeb způsobí pokles v
úrokových výnosech z obligace. Reinvestičnímu riziku jsou nejvíce vystaveny krátkodobé
obligace, protože v případě dlouhodobějšího investičního horizontu je nutné provádět reinvestici
dluhopisového portfolia (veškerých jistin) poměrně často. Nicméně i dlouhodobé dluhopisy
podléhají reinvestičnímu riziku z důvodu nutnosti reinvestice inkasovaných kuponových plateb
za předem nejistou úrokovou míru (výnos). V případě dlouhodobých dluhopisů jsou
reinvestovány pouze kuponové platby, avšak v případě krátkodobých dluhopisů a pokladničních
poukázek je v rámci daného investičního horizontu reinvestována celá jistina a kuponové platby.
Proto je reinvestiční riziko krátkodobých obligací řádově vyšší než u obligací dlouhodobých.
Existence reinvestičního rizika je hlavním důvodem, proč se prakticky všichni autoři zabývající
se zjištěním rF pro účely stanovení diskontní míry shodují, že by se doba splatnosti dluhopisu
použitého k odvození rF a plánovaná doba životnosti analyzované investice měly shodovat.
6.6 Investiční horizont a jeho dopady na expozici vůči úrokovému a reinvestičnímu riziku

Zdroje úrokového a reinvestičního rizika dluhopisového portfolia se liší. Zatímco úrokové riziko
je spojené s hodnotou dluhopisu (či dluhopisového portfolia), reinvestiční riziko se váže k
budoucímu příjmu z tohoto dluhopisu. Investice do dlouhodobého dluhopisu je vystavena
především úrokovému riziku, jelikož hodnota tohoto dluhopisu (či dluhopisového portfolia) se
bude značně měnit s vývojem tržních úrokových měr. Na druhou stranu bude tato investice
poměrně odolná vůči reinvestičnímu riziku, jelikož příjem z této investice bude poměrně
stabilní. Oproti tomu investice do krátkodobého dluhopisu podléhá riziku změny tržních
úrokových měr ve velmi malé míře, ale expozice vůči reinvestičnímu riziku je značná.
Platí, že výše expozice vůči úrokovému a reinvestičnímu riziku se mění v závislosti na
plánovaném investičním horizontu, tedy období, po které investor zamýšlí držet pozici v určité
investici. Vzájemná relace úrokového a reinvestičního rizika se vyvíjí inverzně vzhledem k
maturitě dluhopisu, do kterého je v rámci daného investičního horizontu investováno.
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7

Minimalizace reinvestičního rizika a výběr vhodného instrumentu ke
stanovení bezrizikové výnosové míry

7.1 Instrumenty vhodné ke stanovení bezrizikové výnosové míry

Nabízí se tedy otázka, jaký investiční instrument a s jakou délkou životnosti by měl být zvolen k
odvození rF při dané délce investičního horizontu. Odpověď je zřejmá: jediná investice, která
není vystavena reinvestičnímu riziku, je investice do bezkuponového státního dluhopisu (zerobond) se stejnou dobou životnosti, jako je délka investičního horizontu. Koupí zero-bondu je
zajištěn budoucí příjem na konci životnosti dluhopisu, tato investice nepodléhá úrokovému
riziku. Zároveň nejsou vypláceny žádné kupony, které by bylo třeba reinvestovat, takže tato
investice nepodléhá ani reinvestičnímu riziku.
Použití výnosnosti zero-bondu při stanovení rF při ocenění podniku implikuje použití časově
rozlišené rF, resp. časové struktury úrokových měr (výnosové křivky). To znamená, že k
diskontování očekávaného cash flow v každém jednotlivém roce je použita specifická rF.
Ačkoliv tento postup striktně dodržuje definici bezrizikové investice (na čemž se shodují Pratt,
2008; Damodaran, 2001; Maříková, 2007), v praxi se při oceňování equity investic a
kapitálovém rozhodování příliš neuplatňuje (na rozdíl od postupů využívaných při oceňování
dluhových instrumentů), což lze považovat za chybu.
Ke zjištění bezrizikové výnosové míry, která bude plně vyhovovat teoretickým východiskům
pro stanovení rF, se nabízejí ty instrumenty, jež mají charakteristiky zerobondů:


Bezkuponové státní dluhopisy (zerobondy) a z nich odvozená výnosová křivka;



STRIPS („stripped bonds", tzv. svlečené dluhopisy);



IRS (Interest Rate Swap).

Uvedené instrumenty za předpokladů, že jejich emitent nepodléhá defaultnímu riziku, naplňují
definici bezrizikového aktiva a může z nich být odvozena rF.
7.2 Alternativní přístupy – použití dlouhodobých státních dluhopisů

V praxi se však ke stanovení rF nejčastěji používají dlouhodobé státní kuponové dluhopisy, a to
i přes to, že podléhají reinvestičnímu riziku. Jelikož jsou státní kuponové dluhopisy
nejdostupnějším instrumentem k odvození rF ve většině zemí, byly vytvořeny postupy, podle
kterých by měl být vybrán takový státní dluhopis, aby se co nejvíce blížil definici bezrizikového
aktiva.
Kompromisním řešením je např. dle Damodarana (2001) využití modifikace „duration matching
strategy“, kterou používají finanční instituce k minimalizaci úrokového rizika. Tento přístup lze
modifikovat a použít při stanovení rF. Podstatou postupu je cíl nalézt státní dluhopis, jehož
durace se bude co nejvíce blížit duraci oceňovaného podniku nebo investice. Lze předpokládat,
že durace krátkodobých investičních projektů se bude nízká (v horizontu 3 až 10 let), zatímco
při ocenění podniku bude durace vyšší. Jako aproximaci durace toků z podniku lze použít duraci
tržního akciového portfolia. Damodaran (2001) uvádí, že durace tržního portfolio S&P 500
dosahovala v roce 2004 výše přibližně 16 let. Jelikož jsou dividendy použité při výpočtu durace
pomocí dividendového diskontního modelu nižší než cash flow podniků, lze předpokládat, že
skutečná durace S&P 500 bude dosahovat výše 8 až 9 let. To přibližně odpovídá duraci
teoretického kuponového dluhopisu s kuponem ve výši 4 % a tržní cenou odpovídající
jmenovité hodnotě (PAR) s dobou do splatnosti 10 let. Na základě aplikace „duration matching
strategy“ dochází Damodaran (2001) k závěru, že pro ocenění většiny stabilizovaných
společností by měla být použita rF odvozená od státního kuponového dluhopisu se zbývající
dobou do splatnosti ve výši 10 let. V případě, že oceňovaný podnik má velký růstový potenciál a
v počátečních letech plánu dosahuje negativních cash flow, lze předpokládat jeho duraci ve výši
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20 až 25 let. Pro ocenění tohoto podniku by mělo smysl použít rF ve výši výnosu do splatnosti
30-ti letého státního kuponového dluhopisu. Jelikož se výše výnosu do splatnosti 10-ti a 30-ti
letého dluhopisu většinou liší jen minimálně, a protože stanovení jediné časově nerozlišené
rizikové prémie trhu (ERP) a defaultního spreadu je mnohem měně pracné, je podle
Damodarana (2001) použití rF ve výši výnosu do splatnosti 10-ti letého státního kuponového
dluhopisu vhodnou praxí odhadců a analytiků. V případě výjimečných tržních podmínek by
však mělo být zváženo použití časově rozlišené rF (resp. výnosové křivky).
Stejný přístup zastává i Pratt (2008). Použití časově rozlišené rF v podobě výnosové křivky je
dle něj nejlepší způsob dodržení pravidla konzistence mezi jednotlivými cash flow posuzované
investice a rF. Pro zjednodušení výpočtu rF navrhuje použití průměrné doby životnosti
bezrizikového aktiva, jež se bude blížit průměrné době životnosti investice. Touto průměrnou
dobou může být právě výše uvedená durace očekávaného cash flow, jež je měrou efektivní
délky období, po které investor získává cash flow z držení dluhopisu.
Odlišný přístup volí Ibbotson (2010) a Mařík (2007), podle nichž by hlavním kritériem výběru
dluhopisu měl být investiční horizont (doba životnosti) vybrané státní obligace, který by měl
odpovídat investičnímu horizontu analyzované investice. V případě, že je oceňován podnik, u
kterého je předpokládána nekonečná existence (tzv. going concern), měl by být při stanovení rF
použit dlouhodobý státní dluhopis s maximální dobou do splatnosti. Ve specifickém případě,
kdy je analyzována jednorázová investice přinášející pouze jedno individuální cash flow na
konci určitého investičního období, je podle Pratta (2008) výnosnost zero-bondu nejvhodnější
sazbou pro stanovení rF.
Výhodou přístupu, který využívá Damodarana (2001) a Pratt (2008) je především to, že při
zachování shody durace dlouhodobého dluhopisu a oceňované investice dochází k poměrně
preciznímu dodržení symetrie mezi reinvestičním a úrokovým rizikem dluhopisu a oceňované
investice. Na druhou stranu je nutno si uvědomit, že stanovení durace equity investice je
komplikované a pouze přibližné. Druhou možností je nalezení shody mezi dobou životnosti
dluhopisu a oceňované investice. Tento postup striktně dodržuje východiska metody DCF, kdy
se předpokládá nekonečná existence podniku („going concer principle“). Z teoretického hlediska
se jedná o nejvhodnější přístup při volbě délky životnosti konkrétního dluhopisu.
Volba optimální doby do splatnosti dlouhodobého dluhopisu použitého k odvození rF je také
ovlivněna daty a souvislostmi zjištěnými z kapitálového trhu. Např. Pratt (2008) uvádí, že
američtí analytici často používají 20-ti leté bondy, protože dluhopisy právě s touto splatností
jsou používány nezávislými institucemi (např. Mornigstar, Inc. vydávající publikaci Ibbotson,
Duff & Phelps Studies, atd.).

8

Závěr

Bezriziková úroková míra je základním vstupem výnosového ocenění. K jejímu stanovení jsou
používány různé přístupy, z nichž některé odporují definici bezrizikové výnosové míry. Aby
mohla být investice považovaná za bezrizikovou, nesmí podléhat defaultnímu, likvidnímu a
reinvestičnímu riziku. Aby bezriziková výnosová míra plně vyhovovala teoretickým
předpokladům, musí být odvozena z bezrizikových zerobondů nebo obdobných instrumentů, což
implikuje použití výnosové křivky. Její použití je nejsprávnějším postupem stanovení rF. Použití
státních kuponových dluhopisů ke stanovení bezrizikové výnosové míry definici rF nesplňuje.
Kuponové dluhopisy jsou však nejdostupnějším (a někdy i jediným) instrumentem k odvození
rF ve většině zemí. Jestliže nejsou dostupná data o bezrizikové výnosové křivce, lze jako
alternativní zdroj použít bezrizikový státní kuponový dluhopis s co nejdelší dobou do splatnosti
(reálně jsou dostupné dluhopisy s životností 20 a 30 let). V případě ocenění investice k
omezeným investičním horizontem by se délka splatnosti dluhopisu použitého k odvození rF
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měla rovnat investičnímu horizontu oceňované investice.
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Theoretical Basis of Determining the Risk-Free Rate
Summary
This article summarizes the theoretical basis for determining risk-free rate of return in the Czech
Republic. Based on the definition of a risk-free asset I submit criteria of risk-free rate. I also
describe each component of market interest rate. The risk-free asset is such an instrument that
has characteristics of zero-bond issued by an entity which is not a subject to default risk.
Government coupon bond does not meet the definition of the risk-free asset, even thought it is
often used for determining the risk-free rate. Under certain conditions, government coupon
could be used.
Key words: Risk-free investment; Market interest rate; Yield to maturity; Duration;
Government bonds; Risk-free rate of return.
JEL classification: G12, G30.

Shrnutí
Článek shrnuje teoretická východiska pro stanovení bezrizikové výnosové míry v podmínkách
České republiky. Na základě definice bezrizikového aktiva jsou uvedeny kritéria bezrizikové
výnosové míry. Dále jsou popsány jednotlivé složky tržní úrokové míry. Za bezrizikové aktivum
je označen výhradně instrument s charakteristikou zero-bondu, který je emitován entitou, jež
nepodléhá defaultnímu riziku. Státní kuponové dluhopisy, které jsou nejčastěji používané ke
zjištění bezrizikové výnosové míry, definici bezrizikového aktiva nenaplňují. Za určitých
podmínek je však jejich použití možné.
Klíčová slova: bezriziková výnosová míra; bezriziková investice; tržní úroková míra; státní
dluhopisy; výnos do splatnosti; durace.
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Zamezení protiprávního jednání prodejců
z internetových obchodů a kontrola této činnosti
Martin Polák*
1

Úvod

Tento příspěvek se zaměřuje na oblast podnikání, která v poslední době zažívá velký boom, a to
prodej a zprostředkování zboží a služeb zákazníkovi prostřednictvím internetových webových
stránek. Obchody tohoto charakteru jsou však z pohledu kontrolních úřadů obtížně
kontrolovatelné z pohledu výběrů daní a nedostatečně regulované z pohledu právních norem.
Proto bych se chtěl v tomto příspěvku zaměřit na spolupráci státních institucí s podnikatelskými
subjekty působící jako zprostředkovatelé prostřednictvím internetových obchodů, tzv. e-shopů.
Pro internetové obchody je typické, že využívání této distribuční cesty svých zboží a služeb jsou
dobrým nástrojem pro vstup na mezinárodní trh.

2

Současný stav a výhody distribuce zboží formou e-shopu

V současné době využívá celá řada firem nebo soukromých prodejců buď své osobní webové
stránky k prodeji zboží či výrobků, za které platí buď měsíční poplatek, nebo zvolí již zaběhnutý
systém pomocí zprostředkovatele, u kterého zboží nabízí zákazníkům a z takto uskutečněného
prodeje platí procentní provizi příslušnému zprostředkovateli. Tato druhá metoda přináší oběma
obchodním partnerům řadu výhod. Mezi nejvýznamnější výhody patří, že prodejce na začátku
svého podnikání v oblasti prodeje nemusí vynakládat obrovské finanční náklady na pronájem
osobní domény nebo reklamu, pomocí které by se dostal do povědomí svým potenciálním
zákazníkům. Právě využití již zaběhnutého systému prostřednictvím webového rozhraní
umožňuje dostatek příležitosti k protiprávnímu jednání. Negativní výstup z tohoto protiprávního
jednání spatřuji zejména v krácení daňové povinnosti, jak z pohledu daně z příjmů tak i z
pohledu daně z přidané hodnoty. Porušeny však mohou být i jiné právní normy zejména v
oblasti hospodářské soutěže, jako je například parazitování na dobré pověsti na úkor
zprostředkovatele.
Mezi nejznámější zprostředkovatele v dnešní době na našem území patří bezesporu společnost
Aukro s.r.o., která zaujímá dominantní podíl mezi tuzemskými zprostředkovateli na tomto trhu.1
Prostřednictvím tohoto dominantního zprostředkovatele prodali prodejci v roce 2010 celkem 12
438 419 předmětů, což je podle informací tohoto zprostředkovatele více než dvojnásobný nárůst
oproti roku 2008. Také za povšimnutí o stále dynamickém rozvoji svědčí informace, že již k
dnešnímu dni je zaregistrováno vice než 2 100 000 uživatelů. Uživatel, který chce prodávat nebo
nakupovat z této internetové nákupní galerie si musí zřídit účet na webových stránkách galerie.

3

Standardní kontrolní podmínky při registraci účtu

První možností je tedy prodej zboží přes vlastní doménu, za kterou je nutné platit a tím
vynakládat náklady spojené s existencí s provozem soukromé domény. V takovém případě jde
pouze jen o jednu z našich klasických distribučních cest. V druhém případě si prodejce zvolí již
zavedeného zprostředkovatele, a tedy využívá již jeho zavedeného jména na trhu. V takovém
případě se musí prodejce zavázat k dodržení jeho obchodních podmínek.

*

Martin Polák, katedra finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická
v Praze. Email: <xpolm56@isis.vse.cz>
1
S ohledem na toto dominantní postavení se budu v tomto příspěvku vymezovat na pravidla internetového prodeje
u společnosti Aukro s.r.o.
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Takové zřízení je podmíněno některými specifickými podmínkami, jako jsou například
odsouhlasení obchodních podmínek a zpětným odsouhlasením registrace kódového linku, který
obdrží prodejce po registraci na svůj osobní mail po vyplnění v registračním formuláři. U
zprostředkovatelů, kteří vyžadují větší kontrolu u nově registrovaného uživatele, se může stát, že
v druhé fázi pro úplnou aktivaci účtu je zapotřebí uvedení unikátního číselného kódu, který
obdrží nový uživatel například buď poštou, nebo ve formě textové zprávy na mobil. Jednoduše
řečeno díky těmto neúředně ověřeným podmínkám může takto prodávat zboží přes
zprostředkovatele kdokoliv a cokoliv a to ještě pod skrytou identitou. Tato skrytá identita může
mít dvojí podobu:

4



Osoba skutečně fyzicky existuje: v tomto případě může jít o rodinného příslušníka,
kamaráda, spolupracovníka či jinou žijící osobu. V těchto případech je zpravidla tento
člověk se skutečností seznámen, že si někdo na jeho jméno založil účet.



Osoba skutečně fyzicky neexistuje: tyto případy jsou pro jakékoliv kontrolní orgány tou
nejhorší situací. V takových případech si nový uživatel vytvoří profil u zprostředkovatele
na fiktivní jméno a pod touto identitou provádí ekonomickou činnost, která může mít i
do budoucna podobu soustavné činnosti, a proto je de facto potřeba mít k této soustavné
činnosti živnostenský list podle živnostenského zákona.

Daňové povinnosti prodejce (fyzické osoby) v České republice

Každý prodejce, který bude provádět soustavnou prodejní činnost jako je i obchodování
prostřednictvím internetu, podléhá na území České republiky daňovým zákonům. Zejména na
něj dopadne povinnost daně z příjmů a po splnění podmínek pro registraci jako plátce daně z
přidané hodnoty i povinnost evidovat nebo účtovat o této dani. Dalším nákladem souvisejícím s
touto činností při soustavném výkonu je povinnost hradit sociální a zdravotní pojištění. V
souvislosti s podnikáním může být podle individuálních podmínek povinen i k dalším daním
jako je daň silniční či daň z nemovitosti.
Daň z příjmů

Prodejce fyzická osoba má daňovou povinnost v případě dosažený příjmů na území České
republiky. V případě, že půjde o činnost soustavnou, bude prodejce podléhat zdanění v dílčím
základu daně § 7 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. V případě, že půjde o
prodej příležitostný, bude jeho příjem zdaněn podle pravidel § 10 Ostatní příjmy zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů. V každém případě je povinen podat daňové přiznání a zaplatit
daň z příjmů fyzických osob. Pokud je prodejce právnická osoba, podléhá dani z příjmů
právnických osob, kdy výpočet daně vychází z hospodářského výsledku před zdaněním z
účetnictví upraveného podle pravidel zákona o daních z příjmů.
Daň z přidané hodnoty

Podle zákona o dani z přidané hodnoty se prodejce stane plátcem DPH, pokud jeho obrat
vymezený zákonem o dani z přidané hodnoty za nejvýše 12 kalendářních měsíců přesáhne
částku 1 000 000 Kč, a to od prvního dne třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém
překročil stanovený obrat. Podle pravidel zákona o DPH bude tedy osoba povinna uplatňovat na
veškeré prodeje daň na výstupu v základní sazbě 20%, či ve snížené sazbě 10% pro omezený
okruh zboží či služeb. Na druhou stranu bude mít prodejce u všech vstupů, které souvisí s jeho
ekonomickou činností, nárok na odpočet.

5

Místo povinnosti k odvedení daně

Pro příjmy dosahované prostřednictvím internetu neexistuje dosud samostatný způsob zdanění,
protože tyto příjmy mohou mít různou podobu a proto je lze zařadit mezi zisky podniků,
licenční poplatky, popřípadě i jiné druhy příjmů. Z čistě praktického hlediska tak není důvod
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vyčleňovat pro ně samostatný daňový režim. Různými variantami druhů příjmů dosažených
prostřednictvím internetu se velmi podrobně a návodně zabývá Sdělení MF k problematice
elektronického obchodu z dubna 2001 a dále pokyn MF D-235, který je nesporně velkým
přínosem pro právní jistotu daňových subjektů. Ve většině případů z pohledů zdanění obchody
prostřednictvím internetu představují poskytnutí služby. Nejčastěji těmito službami jsou
poskytnutá práva, která mají charakter převodů děl chráněných autorským právem (například
filmy, fotografie …), know-how nebo poskytování zákaznického softwaru. Tyto převody práv
jsou v případě existence smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi jednotlivými státy mezi
poskytovatelem a zákazníkem z různých daňových jurisdikcí charakterizovány jako licenční
poplatky. V druhém případě může jít o standardní prodej zboží, buď pomocí vlastní webové
stránky, nebo prostřednictvím nějakého již na trhu zavedeného poskytovatele webového
rozhraní. V tomto případě půjde z velké částí o zásilkový prodej, jehož pravidla zdanění jsou
jasně definována v konkrétním daňovém zákoně.

6

Standardní obchodní podmínky

Obchodní podmínky, které musí uživatel odsouhlasit při registraci účtu, by měly být uvedeny
přímo zprostředkovatelem v obchodních podmínkách, které jsou součástí procesu registrační
identifikace nového uživatele. Jedná se zejména o podmínky, zda si uživatel vytváří soukromý
nebo podnikatelský účet. V případě, že se jedná o podnikatelský účet, jsou již dnes kontrolní
mechanismy dobře nastaveny a dohledání nějakého protiprávního jednání je velmi jednoduché
například pomocí identifikačního nebo daňového identifikačního čísla. Takový mechanismus
kontroly dodnes zcela chybí při zakládaní soukromých účtů a právě o problematice těchto účtů
bude dále pojednávat tento příspěvek z pohledu možností protiprávního jednání fyzických osob
a jejich hospodářské kriminality v České republice.

7

Druhy protiprávního jednání internetového obchodníka

Prodejce se při internetovém obchodování může dopustit svým jednáním spáchání několika
trestných činů hospodářských. Obecně se může dopustit trestného činu neoprávněného
podnikání, pokud neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní
nebo jiné výdělečné podnikání, dále trestného činu zkrácení daně, poplatku a povinné platby či
trestný čin nekalé soutěže. Níže nalezneme specifické problémy související právě s prodejem
přes internet:


Krácení daňové povinnosti:

Jak již bylo uvedeno, možnost registrace prodejního účtu na fiktivní jméno je poměrně snadná
záležitost. Naproti tomu je velice složité donutit tuto fiktivní osobu k odvedení daňových
povinností vyplývajících z této ekonomické činnosti.


Distribuce neoriginálního zboží:

Tato distribuce zboží padělatelského původu má v této oblasti výhodu zapříčiněnou neosobním
kontaktem mezi prodejcem a kupujícím. Tato skrytá identita dává možnost prodávajícímu
dostatečně se ochránit proti kontrole úředníků, kteří by měli toto zboží kontrolovat na různých
úrovních a dále tak zamezit dalšímu šíření tohoto zboží.


Neloajalita k zprostředkovateli:

Tato neloajalita vyplývá ze situace, kdy prodejce nerespektuje obchodní podmínky dané
zprostředkovatelem, které se sám zavázal dodržovat při registraci účtu. Motivaci pro toto
porušení ve většině případů je neochota uznání provizního poplatku za uskutečněný prodej
prostřednictvím jeho serverů. Bohužel v této situaci je zprostředkovatel docela bezmocný,
neboť ne vždy dokáže zabránit komunikačnímu kontaktu mezi prodejcem a kupujícím.
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Příklad 1: standardní podvodné jednání prodejce

Prodejce (registrovaný uživatel) vystaví zboží X za 1000 Kč (pořízeno od dodavatele za 500 Kč)
na e-shopu zprostředkovatele, tímto vystavením zboží si zprostředkovatel okamžitě nárokuje
zálohový poplatek ve výši 5 Kč, který jsou vratný v okamžiku nákupu zboží X kupujícím (také
musí být registrovaným uživatelem). V okamžiku uskutečněného prodeje si zprostředkovatel
nárokuje 6% provizi z celkové částky, ve stejném okamžiku vrací prodávajícímu 5 Kč za
vystavení, neboť prodej byl uskutečněn.
Tab. 1: Účetnictví zprostředkovatele
Transakce
Poplatek za vystavení zboží
Uskutečnění prodeje
Vrácení poplatku za vystavení zboží

Částka
5
60
5

MD
Pohledávka
Pohledávka
Výnosy

D
Výnosy
Výnosy
Pohledávka

Tab. 2: Účtování prodejce (v případě, že je účetní jednotkou)
Transakce
Poplatek za vystavení zboží
Vyskladnění zboží
Uskutečnění prodeje
Poplatek za uskutečněný prodej
Vrácení poplatku za vystavení zboží

Částka
5
500
1 000
60
5

MD
Náklady
N - prodej zboží
Pohl./Peníze/BÚ
Náklady
Závazek

D

Závazek
Zboží
Výnosy za zboží
Závazek
Náklady

Tento výše uvedený způsob zachycení účetních transakcí nastává v případě, že prodejce
neuskuteční prodej mimo webové rozhraní zprostředkovatele. Bohužel ale motivace prodat
mimo webové rozhraní je velmi lákává jak pro kupujícího, tak i prodávajícího. Touto motivací
ve většině případů bývá nižší prodejní cena. V takovém případě by prodejce musel vykázat
celkové zdanitelné výnosy 1000 Kč a k tomu daňově uznatelné náklady 560 Kč.
Zprostředkovatel by vykázal výnosy ve výši 60 Kč. Celkový zdanitelný základ by byl 500 Kč.
Vzhledem k tomu, že každý jedinec při své činnosti porovnává magický trojúhelník využití
příležitosti za dosažení co největšího zisku při nejnižším možném riziku. V případě konání
protiprávního jednání zde prodejce a kupující porovnávají stejnou příležitost s možnosti
maximalizovat svůj užitek na úkor zprostředkovatele s daným rizikem. Maximalizace zisku je
zde doprovázená ujednáním, že prodej se provede mimo webové rozhraní zprostředkovatele.
Tuto příležitost, ač se to možná jeví velmi jednoduše, poskytuje sám zprostředkovatel například
možností, aby mohl kupující oslovit prodávajícího formou emailu jakýmkoliv dotazem na
prodávané zboží. Rizikem jsou zde pouze sankce uvedené v obchodních podmínkách, které
odsouhlasí jak kupující tak i prodávající v okamžiku registrace uživatelského účtu.
Příklad 2:

Vyjděme ze zadání prvního příkladu. Tentokrát nastane standardní situace, že kupující před
zadáním pokynu koupit provede úkon položení otázky prodávajícímu, kterou toto webové
rozhraní umožňuje. Otázka položena prodejci může mít velmi jednoduchý charakter, například
jakou barvu má vystavené zboží. V tomto okamžiku zprostředkovatel absolutně ztrácí kontrolu
nad prodejem, neboť odpověď samozřejmě bude obsahovat odpověď na barvu, ale zde se právě
naskýtá příležitost předat kupujícímu svůj kontakt například emailovou adresu nebo telefonní
číslo. Vzhledem k tomu, že tato položená otázka na prodávajícího nezavazuje žádnou ze stran k
žádnému právnímu úkonu je posléze při získání skvělá příležitost k dosažení maximalizace
zisku a téměř nulového rizika. Dejme tomu, že se kupující domluví s prodávajícím na prodejní
ceně 950 Kč. V takovém případě je zdanitelný výnos 950 Kč a daňově uznatelný náklad ve výši
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505 Kč. Oproti prvnímu případu je tentokrát zdanitelný výnos zprostředkovatele pouze 5 Kč. V
celkovém součtu je v této situaci daňový základ obou 455 Kč. O rozdíl 45 Kč bude v rámci
daňových pravidel nižší daňový základ pro daň z příjmů a také vyměřovací základ pro sociální a
zdravotní pojištění. V případě, že by prodejce byl plátcem daně z přidané hodnoty, vykázal by
navíc nižší daňový základ pro DPH o 50 Kč. Jak je možno vysledovat z tohoto příkladů, je zde
negativní dopad nejen na příjmovou stránku státního rozpočtu z důvodu neodvedení daně, ale i
na výnosy zprostředkovatele.

8

Odhalování protiprávního jednání internetového obchodníka

Největší motivaci na odhalování těchto protiprávních činů by měl mít bezesporu
zprostředkovatel, neboť právě on díky neloajalitě svých uživatelů přichází o své výnosy. Bez
informací, které může poskytnout zprostředkovatel kontrolním orgánům je toto odhalení velmi
složité a pracné. Ačkoliv se již dnes tito zprostředkovatelé snaží vytvářet bariéry proti
podvodnému jednání prodávajících a kupujících, přesto je stále tyto bariéry celkem jednoduše
možné obejít. Navíc byla v souvislosti s přijetím nového procesního předpisu pro oblast správy
daní od 1. ledna 2011 (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád) vypuštěna povinnost součinnosti
třetích osob. Před účinností zákona měly právnické a fyzické osoby mající příjmy z
podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti, které prováděly úhrady fyzickým osobám za
jejich jinou samostatně výdělečnou činnost, a z těchto úhrad nesrážely daň, povinnost
uskutečněné úhrady oznamovat svému místně příslušnému správci daně, pokud u jednotlivé
fyzické osoby přesáhla úhrada částku 40 000 Kč za kalendářní rok. Finanční úřady tak měly k
dispozici přehled příjmů těchto osob nad stanovenou hranici. Pokud by tedy tato povinnost
nebyla zrušena, mohla by významně napomoci k odhalování protiprávního jednání.

9

Prevence zamezení protiprávního jednání v obchodování přes internet

Nejúčinnější prevencí proti těmto činům je daleko bližší a kvalitnější spolupráce ve výměně
informací mezi zprostředkovatelem a státními úřady typu finanční úřad nebo celní orgány. Do
budoucna zajisté další účinnou prevencí proti těmto činům by mohla být spolupráce mezi
jednotlivými konkurujícími subjekty ve výměně informací o svých uživatelích. Tento segment
trhu totiž poskytuje okamžitou možnost změny určitého zprostředkovatele ze strany uživatele.
Nicméně tím největším rizikem pro hospodářskou protiprávní činnost je absence neuvedení
pravdivých osobních údajů a naopak uvádění fiktivních osob v podobě prodávajících. Vzhledem
k tomu, že se zde do budoucna bude jednat o stále větší transakce jak co do objemu tak i obratu
bylo by vhodné, aby registrace byla doprovázena nějakou identifikační kontrolou přes státní
úřad nebo státní agenturu.

10 Závěr
Bezesporu dynamicky se rozvíjející oblast podnikání přes internet je v současné době ještě stále
nedořešenou kapitolou z pohledu jak vnější, tak i vnitřní kontroly. Dle mého osobního názoru je
klíčem k vyřešení kvalitní a efektivní kontrola, který drží v ruce zejména sami
zprostředkovatelé. Právě včasné a přesné informace, které může předat zprostředkovatel
kontrolním orgánům, jsou alfou a omegou úspěšného odhalení pachatele. Jak již bylo uvedeno,
měl by to být v prvé řadě sám zprostředkovatel webových rozhraní, neboť právě on má náklady
spojené s provozem a reklamou webové stránky a díky neloajalnosti prodávajících a kupujících
přichází o výnosy z nich plynoucí.
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Preventions Methods against Illegal Actions in Internet Sales
Summary
This paper deals with online shopping web solutions included with available e-commerce
software packages. The main goal of this paper is to introduce and describe possible legal issues
of subjects using mentioned web solutions for their business purposes and probable negative
impact on commercial sector.
Key words: Unlawful behaviour; E-shop; Profit on someone's good reputation
JEL classification: M41.

Shrnutí
Tento příspěvek se zabývá problematikou internetových obchodů prostřednictvím již
zavedených webových rozhraní. Cílem tohoto příspěvku je nastínit a popsat možná rizika
protiprávního chování subjektů využívajících webových rozhraní k svému podnikání s
negativním dopadem na hospodářskou oblast.
Klíčová slova: protiprávní jednání; internetový obchod; parazitování na pověsti.
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Rozhodný deň v procese transformácie obchodných
společnosti
Roman Sklenár*
1

Úvod

Procesy spojovania podnikov vo forme premien obchodných spoločností1 naberajú v
poslednom období na význame. Spoločnosti sa rozhodujú pre transformácie z rôznych dôvodov
či už ekonomických alebo právnych. Vzhľadom na to, že tento proces je ešte stále aktuálny,
česká legislatíva len ťažko nachádza riešenia na rôzne situácie, ktoré prináša prax. Takisto
Európska únia neustále vydáva nové Smernice, ktoré je potrebné transponovať do právneho
poriadku jednotlivých členských zemí. Problematiku fúzií obchodných spoločností upravuje
najmä desiata smernica ES č. 2005/56/ES o cezhraničných fúziách kapitálových spoločností, na
základe ktorej vznikol v Českej Republike nový zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách
obchodních společností a družstev (ďalej Zákon o premenách). Do tohoto zákona český
zákonodarcovia nezakotvili len úpravu fúzií cezhraničných, ale i vnútroštátnych, ktoré predtým
upravoval Obchodný zákonník. Síce sa jedná o právne vymedzenie premien obchodných
spoločností, tento zákon sa týka i účtovníctva, pretože rozoberá napríklad problematiku
účtovných závierok, rozhodného dňa, oceňovania a ďalších transakcií, ktoré sa prejavujú v
účtovníctve zúčastnených spoločností. Vzhľadom na to, že zmienený zákon už platí viac ako
dva roky, je možné hodnotiť jeho pozitíva ale najmä sa zamyslieť nad nedostatkami. Určité
oblasti riešenia premien obchodných spoločností nie sú týmto zákonom vymedzené presne a
preto sa stále častejšie v odbornej verejnosti hovorilo o nutnosti jeho novelizácie. Ďalší
významný dôvod prečo je zmienený zákon o premenách nutné novelizovať je povinná
implementácia smernice 1009/109/ES. Povinnosť implementovať túto Smernicu majú členské
štáty a tak i Česká Republika do 30.6.2011. V čase písania tohto príspevku už mám k dispozícii
navrhovanú novelu zákona 125/2008 Sb., ktorý prešiel kompletnou revíziou. Po dôkladnej
revízii zákona je viac oblastí, ktoré budú zmenené a predmetom tohto príspevku je problematika
cezhraničných premien, kde som sa zameral koncepciu rozhodného dňa.

2

Problematika cezhraničných premien

Jedným z najvýznamnejších dôvodov podrobnej revízie zákona č. 125/2008 Sb. po dvoch
rokoch sú práve cezhraničné fúzie. Prax ukázala, že zmienený zákon neodbúral bariéry voľného
pohybu kapitálu medzi členskými štátmi EU, ale naopak niektoré jeho úpravy cezhraničné fúzie
nielen komplikovali, dokonca i znemožňovali.
Medzi oblasti, ktoré prešli novelizáciou je potrebné zmieniť napríklad:


povinnosti zostavovať účtovné závierky,



zachytenie všeobecnej úpravy cezhraničných premien,



presun sídla do inej zemi,



Tento příspěvek byl zpracován jako jeden z výstupů projektu Interní grantové agentury VŠE v Praze „Tvorba
podpůrných počítačových aplikací pro účetní praxi se zaměřením na IFRS“ (registrační číslo F1/03/2010).
*
Roman Sklenár, katedra finančního účetnictví a auditingu, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická
v Praze. Email: <xsklr02@vse.cz>
1
Premenami obchodných spoločností v tomto kontexte mám na mysli predovšetkým premeny vo forme fúzií,
rozdelenie so vznikom nových spoločností, rozdelenie zlúčením, rozdelenie odštiepením so vznikom nových
spoločností, rozdelenie odštiepením so zlúčením. Premenami obchodných spoločnosti v tomto článku nemám na
mysli zmenu právnej formy.
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koncepcia rozhodného dňa.

Na podrobný popis jednotlivých novelizovaných častí nie je v tomto príspevku venovaný
priestor a tak v nasledujúcom texte príspevok popisuje poslednú zmienenú novelizáciu týkajúcu
sa rozhodného dňa.

3

Rozhodný deň

Pri premenách vo forme fúzií alebo rozdelení obchodných spoločností dochádza k právnemu
zániku a právnemu vzniku obchodných spoločností a tým i k zániku a vzniku účtovných
jednotiek. V tomto okamihu je potrebné zabezpečiť celkové "vyúčtovanie" na báze objektívne
podloženej finančnej situácie nadobúdanej alebo vznikajúcej jednotky. Preto je účtovné riešenie
premien obchodných spoločností treba realizovať na báze "konsolidácie" alebo "dekonsolidácie"
účtovných závierok obchodných spoločností.
Určením rozhodného dňa sa fakticky určuje rozhodný deň práve týchto "konsolidácií" alebo
"dekonsolidácií" účtovných závierok. Z účtovného hľadiska to musí byť práve deň vecného a
ekonomického spojenia alebo rozdelenia.
Je veľmi dôležité si uvedomiť, že premeny obchodných spoločností nie sú záležitosťou krátkeho
obdobia. Premena obchodnej spoločnosti nemôže prebehnúť za jeden deň, naopak jedná sa o
zložitý proces ktorý prebieha niekoľko mesiacov. V tomto procese je nevyhnutné si určiť deň,
kedy túto transakciu zobrazíme v účtovníctve, deň v ktorom budeme premenu obchodných
spoločností v účtovníctve zobrazovať. Takisto je potrebné rozlišovať tento deň, ktorý vyjadruje
ekonomickú účinnosť transakcie od dňa kedy premeny nadobudnú účinky právne.
V nasledujúcich kapitolách pojednávam o jednotlivých variantoch, kedy ekonomické účinky
nastávajú v rovnaký deň ako právne alebo tieto právne účinky predchádzajú. Príspevok sa
zameria na úpravu rozhodného dňa podľa medzinárodných štandardov a v Českej Republike
pred novelizáciou zákona o premenách a po tejto novelizácii.
Česká legislatíva definuje rozhodný deň ako deň, od ktorého sa jednanie zanikajúcej spoločnosti
považuje z účtovného hľadiska za jednanie uskutočnené na účet nástupníckej spoločnosti. Táto
definícia rozhodného dňa je zakotvená v § 10 zákona o premenách a zostala nezmenená aj po
jeho novelizácii.
3.1 Rozhodný deň podľa IFRS

IFRS chápu podnikové kombinácie ako procesy spojovania podnikov, ktoré sú vzájomne
nezávislé. Tým sa štandardy významne líšia od premeny obchodných spoločností, ktoré len vo
veľmi malej miere odpovedajú definícii podnikových kombinácií podľa IFRS. Podnikové
kombinácie upravuje v medzinárodných účtovných štandardoch najmä štandard IFRS 3 –
Podnikové kombinácie. Je treba podotknúť, že tento štandard sa vzťahuje len na podnikové
kombinácie dvoch nezávislých spoločností a tak do jeho kompetencie nespadá napríklad fúzia
materskej s dcérskou spoločnosťou. Tento štandard považuje dátum akvizície (účtovné účinky
fúzie) za dátum ku ktorému nadobúdateľ získava kontrolu nad nadobudnutými aktívami. Za
hlavné kritérium sa teda berie možnosť reálneho ovládania spojeného podniku. Deň reálneho
ovládania je u rôznych typov podnikových kombinácii rôzny. Tento dátum najčastejšie býva
totožný z dátumom zápisu fúzie do obchodného registra, kedy dochádza k efektívnej výmene
akcií. Inak tomu môže byť u dohôd o spoločnom riadení. Vyplýva z toho teda, že u cezhraničnej
fúzie nezávislých spoločností podľa IFRS 3 sa účtovné účinky rovnajú právnym a týmto
dátumom je najčastejšie práve dátum zápisu do obchodného registra.
3.2 Úprava rozhodného dňa pred novelizáciou Zákona o premenách

Zavedením Zákona č. 125/2008 Sb. o premenách obchodných spoločností a družstiev do
právneho poriadku v Českej Republike sa zavádzajú i nové pojmy. Jedným z nich je práve
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rozhodný deň. Samotná úprava stanovenia rozhodného dňa ako dňa od ktorého nadobúda fúzia
účtovne účinky je predmetom diskusie.
Desiata smernica EU č. 2005/56/ES o cezhraničných fúziách len uvádza, že Projekt premeny, čo
je určitá obdoba zmluvy medzi spoločnosťami zúčastnenými, musí obsahovať určenie dňa, od
ktorého sa transakcie spoločností zúčastnených fúzie považujú pre účely účtovníctva za
transakcie spoločnosti vzniknutej cezhraničnou fúziou. Nikde v zmienenej Smernici však už
nenájdeme presnejšie určenie tohto dňa. Jednotlivé štáty si tak úpravu rozhodného dňa ukotvili
do svojho legislatívneho rámca rôzne. Inak tomu nebolo ani v Českej Republike.
V úprave Zákona o premenách pred novelizáciou môžeme nájsť určenie rozhodného dňa ako
dňa položeného do minulosti a nariadenie, že tento deň nesmie predchádzať o viac ako 12
mesiacov deň podania návrhu na zápis cezhraničnej fúzie do obchodného registra. Vyplýva z
toho, že v ČR účtovné účinky cezhraničnej fúzie predchádzajú právnym účinkom (zápisu fúzie
do Obchodného registra).
Rozhodný deň položený do minulosti znamená, že od tohto dňa sa len začína pripravovať fúzia,
a že všetky transakcie, ktoré po tomto dni vykoná zanikajúca spoločnosť sa už musia účtovne
evidovať u nástupníckej spoločnosti. Všetky tieto ekonomické transakcie sa síce evidujú
oddelene, ale čisto účtovne. Právne však zanikajúca spoločnosť oficiálne zanikne ku dňu zápisu
tejto zmeny do Obchodného registra. Tento postup si môžeme ukázať na nasledujúcej schéme:
Obr. 1: Proces cezhraničnej fúzie pred novelizáciou Zákona o premenách

Zdroj: vlastná práca

Z uvedeného je vidieť, že rozhodný deň musel predchádzať vypracovaniu projektu fúzie a
hlavne musel predchádzať samotnému zápisu fúzie do obchodného registra. Musel byť položený
do minulosti. Jedná sa o deň, kedy začína proces prípravy fúzie.
Ako pozitívum varianty položenia rozhodného dňa pred dátum vypracovania projektu fúzie
môžem vyzdvihnúť, že v čase vypracovávania tohto projektu môžeme vychádzať z aktuálnych a
znalecky overených účtovných informácií. S tým súvisia i informácie o znaleckých cenách aktív
zanikajúcej spoločnosti, ktoré prechádzajú na nástupnícku spoločnosť. Otváracia súvaha
zostavená k rozhodnému dni tak vyjadruje podľa nášho názoru účtovné informácie, ktoré
zobrazujú skutočnú finančnú situáciu nástupníckej spoločnosti. Túto situáciu následne
potvrdzuje zápis nástupníckej spoločnosti do obchodného registra. Tento zápis musí nielenže
potvrdiť správnosť otváracej súvahy k rozhodnému dni, ale potvrdiť i účtovné zobrazenie
hospodárskych transakcií nástupníckej spoločnosti od rozhodného dňa ku dňu zápisu tejto
spoločnosti do obchodného registra.
Obdobie medzi rozhodným dňom a zápisom fúzie do obchodného registra teda musí zanikajúca
spoločnosť jednať účtovne na úkor nástupníckej účtovnej jednotky, ale tieto transakcie musia
byť oddeliteľné pre prípad, kedy by sa zápis fúzie do obchodného registra nepodaril. V tomto
prípade by sa celý proces fúzie považoval za bezpredmetný a zanikajúca spoločnosť by i po
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rozhodnom dni pokračovala v svojej činnosti akoby k žiadnej fúzii nedošlo.
Dôvodov, kedy fúzia nebude zapísaná do obchodného registra môže byť viac, ako napríklad
jednanie zanikajúcej účtovnej jednotky bez súhlasu nástupníckej a pod. Po rozhodnom dni už
zanikajúca jednotka nemôže manipulovať s údajmi vykázanými v účtovnej závierke použitými
pre stanovenie hodnoty spoločnosti. Napríklad nemôže predať nehnuteľnosť, vyplatiť si
nerozdelený zisk minulých rokov ktorý bol prenesený do otváracej súvahy nástupníckej
spoločnosti. Akákoľvek popísaná alebo podobná transakcia je závažným dôvodom pre
neprevedenie zápisu fúzie do obchodného registra.
Ako zásadný nedostatok varianty, kedy rozhodný deň predchádza zápis do Obchodného registra
vidím nie moc šťastnú formuláciu Zákona o premenách, ktorý hovorí, že rozhodný deň nesmie
predchádzať viac ako 12 mesiacov deň zápisu do obchodného registra. Túto vetu si niektorí
právnici, daňoví poradcovia a audítori vykladajú, že rozhodný deň je len akýsi účtovný dátum
ležiaci v minulosti v okamžiku schvaľovania fúzie. Tento výklad nie je správny, pretože
rozhodným dňom musí celý proces fúzie začínať a nesmie sa brať v úvahu len ako určitá
„povinnosť pre účtovníctvo“. Je nutné zdôrazniť nelogickosť uvedenej úvahy. Veď rozhodný
deň ako deň v minulosti je v rozporu s vecnou podstatou účtovníctva ako nástroja pre riadenie,
nástroja finančného rozhodovania. Finančne predsa môžeme riadiť len budúcnosť a nie do
minulosti. Veď o údajoch z minulosti už muselo byť dávno rozhodnuté a nedajú sa meniť.
Zmena údajov z minulosti je teda vecný nezmysel a v prípade, že sa o to právnici, audítori alebo
finančný riaditelia snažia, jedná sa jednoznačne o manipuláciu s účtovnými informáciami.
Ukážka nesprávnej interpretácie je napríklad Vomáčková (2010), ktorá uvádza: „Dotknuté
spoločnosti sa v septembri 20xx rozhodnú, že k rozhodnému dni 1.1.20xx bude realizovaná ich
fúzia. Pritom v auguste 20xx sa jedna zo zúčastnených spoločností stala ovládajúcou
(materskou) spoločnosťou s rozhodujúcim vplyvom tej druhej. K rozhodnému dňu sa bude
jednať o dve nezávislé spoločnosti a tak bude projekt pripravovaný pre nezávislé spoločnosti aj
keď v momente rozhodnutia o fúzii budú už spoločnosti závislé. Ešte pikantnejšia je situácia,
kedy sa v septembri jedna zo spoločností stane 90% vlastníčkou a rozhodne o prevode imania k
rozhodnému dni 1.1.2010“. Toto sú dva dosť absurdné príklady zlej interpretácie Zákona o
premenách, ktoré môžu viesť i k manipulácii s účtovníctvom a k porušovaniu verného a
poctivého obrazu. Videli ste už situáciu, kedy by sa v účtovníctve ktoré slúži k finančnému
riadeniu podniku rozhodovalo spätne. Jedine s jednoznačnou snahou o manipuláciu.
Úprava rozhodného dňa pred novelou má podľa môjho názoru dobrú myšlienku, avšak dá sa i
nesprávne interpretovať, čo som uviedol na predchádzajúcich príkladoch.
Súhlasím však s tým, že cezhraničné fúzie v rôznych členských štátoch sú aplikovateľné len v
prípade, kedy je úprava rozhodného dňa zhodná vo všetkých krajinách. Aby sa Česká Republika
priblížila možnosti aplikovať cezhraničné fúzie aplikovala novelu Zákona o premenách, ktorým
určitú voľnosť stanovenia rozhodného dňa do minulosti rozšírila o ďalšie obdobie v budúcnosti.
Podrobnejší popis zákona o premenách po novelizácii uvádzam v ďalšej kapitole.
3.3 Dôvody pre novelizáciu úpravy rozhodného dňa

Aj keď som v predchádzajúcej kapitole uviedol niektoré dôsledky zlej interpretácie časti Zákona
o premenách, musím s ľútosťou poznamenať, že novelizovaná úprava neberie tieto v praxi
aplikovateľné postupy v úvahu a úpravu rozhodného dňa smeruje iným smerom.
Za základný dôvod novelizácie úpravy rozhodného dňa si český zákonodarcovia vzali práve
rozdielnu úpravu v rámci Európskej Únie. Rozdiely v EU, popisované v ďalšej kapitole, boli
spôsobené rozdielnou implementáciou 10. Smernice č. 56/2005/ES do národných právnych
poriadkov jednotlivých zemí.
Snaha Českej Republiky vyústila k novelizácii úpravy rozhodného dňa v Zákone o premenách.
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Myslím si, že inšpiráciu našli tvorcovia zákona v úprave rozhodného dňa na Slovensku, pretože
po novele je táto úprava vo väčšine prípadov zhodná so slovenskou úpravou.
3.4 Úprava rozhodného dňa po novele Zákona o premenách

Dňa 29.7.2010 predložil minister spravodlivosti ČR do medzirezortného pripomienkového
riadenia návrh novely Zákona o premenách. Táto novela je veľmi rozsiahla a predmetom tohto
príspevku je popísať oblasť úpravy rozhodného dňa.
Samotný pojem rozhodný deň, zostáva v Zákone o premenách nezmenený. I po novelizácii sa
jedná o deň od ktorého sa jednanie zanikajúcej spoločnosti považuje z účtovného hľadiska za
jednanie uskutočnené na účet nástupníckej spoločnosti.
Najvýraznejšou zmenou je však samotná koncepcia rozhodného dňa. Úprava, že sa jedná o deň,
ktorý nemôže predchádzať o viac ako 12 mesiacov deň v ktorom sa podá návrh na zápis fúzie do
Obchodného registra je rozšírená o koncepciu, ktorá hovorí, že tento deň môže byť stanovený až
najneskôr dňom zápisu do Obchodného registra. To znamená, že rozhodný deň bude ohraničený
zdola 12 mesačnou lehotou od podania návrhu na zápis do OR a z hora dňom zápisu do OR.
Zmena oproti úprave pred novelou teda dovoľuje stanoviť rozhodný deň i do budúcnosti, čo
znázorňuje nasledujúca schéma:
Obr. 2: Časové ohraničenie rozhodného dňa
úprava pred novelizáciou

podanie návrh
zápisu fúzie do
OR

12 mesiacov

zápis
do OR

úprava po novelizácii
Zdroj: vlastná práca

Vo vrchnej časti časovej osi vidíme ohraničenie rozhodného dňa pred novelizáciou. Spodná časť
znázorňuje navrhovanú novelizáciu. Z obrázku je jasné, že sa Česká Republika snaží rozšíriť
toto ohraničenie aby boli možné i cezhraničné fúzie s krajinami, ktoré majú rozhodný deň
stanovený striktne ako deň zápisu fúzie do Obchodného registra.
Navrhovaná právna úprava teda odstraňuje problém určenia rozhodného dňa pri cezhraničných
fúziách so spoločnosťami so sídlom v krajinách, kde je rozhodný deň pojatý inak ako v ČR pred
novelou. Bude teda možná i fúzia českej spoločnosti so spoločnosťou v ktorej sídle je
legislatívne určený rozhodný deň ako deň zápisu do Obchodného registra (napríklad Poľsko).
Toto legislatívne prispôsobenie považujem za najväčší plus novelizovaného znenia.
Musím sa však pozrieť i na druhú stranu a pokúsiť sa nájsť nedostatky novelizovaného znenia.
Je potrebné si však uvedomiť, že sa jedná o formálne právne prispôsobenie bez ohľadu na vecnú
podstatu procesov premien obchodných spoločností, ako procesov spojovania alebo
rozdeľovania obchodných spoločností, ktorých vecným jadrom je spojovanie alebo
rozdeľovanie podnikov zúčastnených spoločností.
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Obdobne ako tento príspevok reaguje na znenie pred novelou, nemôžem nenaraziť na dlhú dobu,
ktorá súvisí s celkovým procesom fúzie. Táto doba sa oproti zneniu pred novelou ešte predĺžila
a tak len pripomínam možnosti zmienené v predchádzajúcej kapitole, ktoré platia o to viac
predĺžením doby realizácie a môžu viesť ku „kreatívnemu účtovníctvu“.
V prípade, že by bol rozhodný deň stanovený až na deň zápisu do Obchodného registra, medzi
dobou prípravy Projektu (zmluvy o fúzii) a okamžikom registrácie uplynie niekoľko mesačné
obdobie. A tak informácie, ktoré sú k dispozícii k rozhodnému dňu a mali by sa stať právoplatné
práve k tomuto dátumu už nemusia odpovedať skutočnosti. Otváracia súvaha zostavená ku dni
zápisu fúzie do OR už tak nemusí verne a poctivo zobrazovať skutočnosť. Veď výmenné
podiely vychádzajú práve z údajov z účtovných závierok predchádzajúcich rozhodný deň. Tie
však nemusia odpovedať dohodnutým informáciám z Projektu premeny. JE teda nutné
dohodnutý pomer nejakým spôsobom dorovnať. Myslím si, že informácie na základe ktorých sa
o premene rozhodovalo v projekte fúzie je nutné k rozhodnému dňu opäť overiť, čo je určite
nákladovo náročnejšie.
Podľa môjho názoru novelizácia Zákona o premenách síce splnila svoj cieľ a umožnila fúzie i so
spoločnosťami so sídlom v krajinách, kde je úprava rozhodného dňa iná. Postavenie rozhodného
dňa do budúcnosti (po zostavení zmluvy) je však nákladovo náročné, pretože informácie je
potrebné overovať aby sme mohli potvrdiť verný a poctivý obraz účtovníctva. Prikláňam sa
preto k názoru, že aj napriek uvedeným problémom, úprava rozhodného dňa „položeného do
minulosti“ bola určite výhodnejšia a prehľadnejšia a i preto lepšie zobrazovala verný a poctivý
obraz v účtovníctve. Takisto bola administratívne menej náročná.

4

Úprava rozhodného dňa v členských štátoch EU

Vzhľadom na to, že úprava rozhodného dňa je stanovená Desiatou smernicou ES explicitne,
rôzne krajiny túto úpravu implementovali rôzne. Nesúlad v tejto harmonizácii spôsobuje nemalé
komplikácie v procese fúzie a hlavne v časovej organizácii celého procesu.
Príklady štátov a prístup k implementácii dňa od kedy nastávajú účtovné účinky cezhraničnej
fúzie prináša nasledujúca tabuľka:
Tab. 1: Rozhodný deň v jednotlivých štátoch
Štát

Rakúsko
Nemecko
Chorvátsko
Poľsko
Maďarsko
Rumunsko
Slovensko

Možnosť určenia rozhodného dňa
Od dňa, ktorý môže predchádzať až 9 mesiacov deň návrhu na
zápis do Obchodného registra
Od dňa, ktorý môže predchádzať až 8 mesiacov deň návrhu na
zápis do Obchodného registra
Deň zápisu do Obchodného registra
Deň zápisu do Obchodného registra
Deň zápisu do Obchodného registra
Deň zápisu do Obchodného registra
Flexibilné - môže predchádzať právne účinky alebo byť k
rovnakému dátumu ako právne účinky

Ako vidíme z nasledujúcej tabuľky, môžeme rozdeliť krajiny zúčastňujúce sa cezhraničnej fúzie
do troch skupín:


štáty ako Rakúsko alebo Nemecko, ktoré majú účtovné účinky fúzií položené do
minulosti,



štáty ako Chorvátsko, Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, kde účtovné účinky fúzií nastávajú
zhodne s právnymi a to dňom zápisu do Obchodného registra a
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štáty ako Slovensko, kde je od 1.1.2010 na základe novely Zákona o účtovníctve možné
rozhodný deň určiť spätne bez obmedzenia i do budúcnosti až do dňa zápisu do
Obchodného registra.

Stretávame sa teda i s extrémom, kedy rozhodný deň je zhodný s dňom zápisu spoločnosti do
Obchodného registra a teda je zhodný s dňom kedy nastávajú právne účinky cezhraničnej fúzie.
Česká republika pred novelizáciou Zákona o premenách mala úpravu obdobnú so štátmi ako
Rakúsko a Nemecko. Po novele to už však bude flexibilné riešenie obdobné ako na Slovensku.

5

Závěr

Z predchádzajúceho textu je však citeľné, že nevidím najlepšie riešenie disharmónie v EU
rozširovaním možností pre zúčastnené spoločnosti, tak aby sa mohli prispôsobiť úpravám v
iných štátoch. Čím viac možností sa totiž spoločnostiam poskytne, tým im dávame viac
priestoru k možnej manipulácii a nejednotnosti predkladaných údajov. Právna úprava v Českej
Republike pred novelizáciou určite poskytuje menej možností na manipuláciu s predloženými
účtovnými informáciami ako tá ktorá nastane po novele. Úprava by tak mala smerovať k
jednotnej úprave v rámci EU, ktorá by mala byť presne určená a nie k rozširovaniu možností v
jednotlivých štátoch.
Týmto príspevkom však nezapieram snahu českých zákonodarcov o umožnenie cezhraničných
fúzií českých spoločností so spoločnosťami so sídlom v krajinách, kde je úprava rozhodného
dňa striktnejšia. Úprava po novelizácii určite odbúra bariéry fúzii napríklad medzi Českou a
Poľskou spoločnosťou, ktorá pred novelou z dôvodu rôznej úpravy rozhodného dňa nebola
možná. Na druhú stranu novelizovaná úprava prináša väčšiu voľnosť pri aplikácii procesu fúzie
a tým i viac priestoru pre manipuláciu s účtovnými výkazmi. Je potrebné si ujasniť, či
primárnym cieľom bolo odbúrať tieto bariéry i napriek zvýšenej možnosti manipulácie. Zostáva
nám len dúfať, že novelizované znenie zákona bude slúžiť za tým účelom, za ktorým bolo
vytvorené a neprinesie nikomu myšlienky k tvorbe „kreatívneho účtovníctva“.
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Decisive Day for Mergers and Acquisitions
Summary
Since the implementation of 10th European Directive no. 56/2005/EC on cross-border mergers
passed more than two years. During this time was found some gaps and weaknesses in the
Czech law and the amendment of Act. no. 125/208 was a necessity. One of the revised and
updated parts was the decisive day. This day is regulated in the European Union differently, so
the Czech Republic was effort to unify with other Member States. This paper describes
regulation of decisive day before novelization in the Czech Republic and after it. This paper also
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shows opportunities and ways to manipulate with Financial Reports and Statements. It shows
places where the creative accounting is possible.
Key words: Decisive day; Merger; manipulation; IFRS 3.
JEL classification: G34, M41.

Shrnutí
Od implementácie 10. Smernice č. 56/205/ES, o cezhraničných fúziách do českého právneho
poriadku ubehli už viac ako dva roky. Postupom času odborná verejnosť prichádzala na rôzne
nedostatky a tak nastala nutnosť novelizácie zákona č. 125/2008 Sb. Jedným zo základných
novelizovaných prvkov je i úprava rozhodného dňa (dňa od kedy nastávajú účtovné aspekty
fúzie). Tento deň je v rôznych štátoch pojatý inak a tak sa novelou Česká Republika snaží o
priblíženie k rôznym zahraničným úpravám. Primárnou snahou je umožniť cezhraničné fúzie so
spoločnosťami so sídlom v štáte, kde to pred novelou nebolo možné. Príspevok popisuje úpravu
rozhodného dňa pred novelizáciou a po nej. Ako príklad ďalej uvádza úpravu v niektorých
štátoch EU. Príspevok nielen popisuje ale i kritizuje určitý priestor pre manipuláciu s účtovnými
výkazmi, ktoré tu boli pred novelou a táto novela ich neodbúrava, naopak ešte tento priestor
zvyšuje.
Klíčová slova: rozhodný den; fúze; manipulace; IFRS 3.
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Problémy insolvenčního řízení v České republice
Tatiana Škerlíková*
1

Úvod

Cílem tohoto příspěvku je identifikovat problémy spojené se současnou právní úpravou
insolvenčního řízení v České republice. Platební neschopnost a předlužení jsou základními
znaky úpadku resp. insolvence. Insolvenční řízení je pro věřitele nejdražším možným řešením,
protože je placeno z majetkové podstaty, z které část jim jako věřitelům náleží a o kterou se dělí.
Náklady řízení zahrnují náklady na správce, na znalce, na správu majetku, soudní spor, apod.
Hospodářský útlum po poslední krizi pořád přetrvává (Hurd – Rohwedder, 2010, Murillo aj.,
2010). Ta způsobila výrazné ekonomické, finanční i jiné dopady na společnost, což následně
finanční zdraví firem a přes ni má dopad i na příjmy zaměstnanců, resp. celou hospodářskou
situaci země.
Předchůdce rozsáhlé novely zákona o úpadku byl považován za jednu z největších překážek v
podnikatelském prostředí ČR. Nejvýznamnějším důvodem byla nedostatečná ochrana věřitelů i
dlužníků, kteří si úpadek sami nepřivodili a přistoupili k jeho řešení včas a náležitě (ČSÚ,
2010).
Požadavek na zdokonalení legislativy úpadku byl vznesen Radou EU při jednání o přidružení
ČR k EU v jejím rozhodnutí č. 1999/858/EC.1 (Právní rádce, 2004). Významnou právní
úpravou je Nařízení Rady ES č. 1346/2002 ze dne 29. května 2000, které upravuje evropskou
insolvenci a je pro všechny členské země EU závazné. Od vstupu do Evropské unie dne 1.
května 2004 se pro Českou republiku se stalo nařízení závazné. Nová právní úprava, Zákon č.
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále také „IZ“) s účinností
od 1. července 2007 nahradila Zákon o konkursu a vyrovnání č. 328/1991 Sb. Dnes je zákon
zahraničními experty (ČSÚ, 2010) považován za jeden z nejmodernějších v Evropě a může se
stát vzorem pro právní reformy v dalších zemích. Pro jeho správnou aplikaci je potřeba, aby
soudci přiměřeně rozuměli ekonomickým procesům v podnicích (ČSÚ, 2010).
Zavedení lhůt přineslo urychlení systému úpadkového práva, toto urychlení sebou nese zlevnění
insolvenčního řízení. Výraznou změnou je, že věřitelé mohou ovlivňovat průběh řízení
prostřednictvím věřitelských orgánů, tedy rychlost můžou ovlivnit vlastní aktivitou. K velice
kladnému hodnocení nového insolvenčního práva od Evropské centrální banky a Světové banky
přispělo i jejich možnost zasahovat do ustanovování insolvenčního správce včetně kontrolní
funkce věřitelských orgánů (Ratajová, 2009). Soud dbá především na respektování společného
zájmu věřitelů.

2

Porovnání úpadkového práva s jinými zeměmi předtím a dnes

Nízká výtěžnost pohledávek za firmami v konkurzu, která byla řešena dle Zákona o konkurzu a
vyrovnání č. 328/1991 Sb. byla často kritizována. Z podkapitoly „Closing a Business“ v rámci
studie „Doing business“ Světové banky, který je pravidelně aktualizován je vidět porovnání
„recovery rate“ tj. návratností (návratnost uvedená v procentech vyjadřuje, kolik procent bylo
nakonec z přihlášené a správcem konkurzní podstaty schválené původní pohledávky získáno tj.
15,5 % ze 100 korun pohledávky bylo získáno pouze 15,5 Kč) mezi jednotlivými zeměmi (The


Tento příspěvek byl zpracován jako jeden z výstupů projektu Interní grantové agentury VŠE v Praze „Náklady
reorganizace (dle Insolvenčního zákona v ČR) a způsoby jejich snižováni v ČR“ (registrační číslo F1/02/2011).
*
Tatiana Škerlíková, katedra financí a oceňování podniku, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická
v Praze. Email: <tatiana.skerlikova@gmail.com>
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World Bank, 2010). V letech 2006 a 2007 (krátce před změnou legislativy) jak je z tabulky
vidět, Česká republika zaostává za vyspělými zeměmi (i za Slovenskem nebo Polskem), resp.
návratnost je nejmenší ze všech zemí EU 27.1
Tab. 1: Návratnost (Recovery rate) za roky 2006 a 2007 vybrané země
Návratnost v %
2006
2007
92,4
92,7
90,7
91,1
88,8
89,3
86,7
86,3
85,5
86,4
84,6
85,2
87,1
87,9
75,9
77,0
72,4
73,7
87,0
70,5
53,4
53,1
45,2
48,1
47,4
48,0
44,8
46,3
38,4
39,7
27,8
27,9
21,3
18,5

Země

Japonsko
Norsko
Kanada
Nizozemí
Belgie
Velká Británie
Irsko
USA
Rakousko
Dánsko
Německo
Slovensko
Francie
Řecko
Maďarsko
Polsko
Česko

Zdroj: World Bank (2010)

Zatímco se průměrná délka konkurzního řízení ve skandinávských zemích, Irsku nebo Belgii
pohybuje v roce 2007 do jednoho roku, v zemích střední Evropy je to v průměru o 5 let déle.
Taky vstup do konkurzního řízení je vedle délky řízení silně kritizován, protože je v České
republice mnohem obtížnější (World Bank, 2010).
Z nedávné historie lze upozornit na skutečnost, že počty nových návrhů na konkurz meziročně
narůstaly v letech 2005 až 2007 v průměru o více než 11 % ročně; v roce 2007 o 18,6 %. ČSÚ
vysvětluje tento prudký nárůst dvěma jevy. Zaprvé přeskupování sil na trhu v daném období
projevující se vytlačováním slabších firem silnějšími firmami (př. v maloobchodě) a zadruhé
nelegální praktiky jako je tunelování a následný konkurz postižené firmy (ČSÚ, 2010).
Z informací sesbíraných MSp ČR byl připraven ČSÚ přehled o stavu řízení agendy o
konkurzech a konkurzech a vyrovnáních. Pojednává o stavu do konce roku 2008, kde dokládá
neúměrné délky konkurzního řízení. V řízení od prohlášení konkurzu/povolení vyrovnání bylo v
roce 2008 plných 29 % případů táhnoucích se více než sedm let (v roce 2003 jich byla necelá
desetina, 9,7 %). Případů táhnoucí se 5 až 7 let bylo z celkového počtu případů v řízení v časové
řadě 2003 až -2008 každoročně vždy zhruba 14-15 %. V roce 2008 bylo dokonce 44,4 % všech
případů v řízení starších než pět let (ČSÚ, 2010).

1

Protože Světová banka svoji studii připravuje na základě rozsáhlých předpokladů, procento návratnosti v
uvedených studiích za Českou republiku nelze považovat za směrodatný ukazatel, ale jenom za porovnávací
ukazatel.
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Tab. 2: Closing a Business za rok 2007 – vybrané země
Closing a Business
Země

Irsko
Norsko
Belgie
Velká Británie
Nizozemí
Rakousko
Německo
USA
Francie
Slovinsko
Maďarsko
Dánsko
Švýcarsko
Polsko
Slovensko
Česko

Návratnost na
jednu
jednotku

Počet let

Náklady
(procento z hodnoty
nemovistosti)

87,9
91,1
86,4
85,2
87,9
73,7
52,9
77
48
44,9
39,7
70,5
47,1
27,9
48,1
18,5

0,4
0,9
0,9
1,0
1,1
1,1
1,2
1,5
1,9
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
4,0
9,2

9
1
4
6
4
18
8
7
9
8
15
4
4
22
18
15

Zdroj: World Bank (2010)

Z výsledků zveřejněného reportu Doing Business2 2010 od Světové banky vyplývá, že tři
základní charakteristiky pro nejvýkonnější ekonomiky jsou rychlost, nízké náklady a
pokračování životaschopných podniků v chodu. Report také přihlíží na čas, náklady a výsledky
insolvenčních řízení a srovnává jejich výsledky mezi 183 zeměmi. Dále report poukazuje na
pravidlo výkonnějších ekonomik, a to, že životaschopné podniky jsou prodány v celku nebo
reorganizovány pro další pokračování své činnosti.“(World Bank, 2010).
Na základě výsledku studie uvedené pod názvem „Closing a Business“ vytvořené Světovou
bankou můžeme alespoň přibližně porovnat délku procesu a výši uspokojení pohledávek tzv.
recovery rate – jak velké procento je v průměru z pohledávky uhrazeno. Studie byla připravena
tak, aby identifikovala slabé stránky v existujících konkurzních/ právech a hlavní procesní a
administrativní úzké místa v procesech. Data, ze kterých byla studie vypracována, byly
sesbírané jako součást projektu Podnikání – „Doing business“. Studie porovnává a hodnotí
regulace týkající se životního cyklu od malých až po středně velké tuzemské společnosti ve 183
ekonomikách. Poslední kolo sběru dat, které studie obsahuje, bylo uskutečněno v červnu 2010.
Metodologie, která byla použita, byla vyvinuta v „Efficiency in Bankruptcy“ v pokračujícím
výzkumném projektu prováděného Simeon Djankov, Oliver Hart, Caralee McLiesh a Andrei
Shleifer ( Djankov, S. aj., 2007).

2

Ukazatel Doing Business nezohledňuje konkurzní řízení finančních institucí, které obvykle nepodléhají
úpadkovému právu.
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Tab. 3: Closing a Business za roky 2010 - vybrané země

Země

Japonsko
Kanada
Norsko
Dánsko
Velká Británie
Nizozemí
Australie
USA
Španělsko
Rakousko
OECD
Česko
Slovensko
Německo
Francie
Řecko
Maďarsko
Middle East & North Africa
Eastern Europe & Central Asia
Polsko

Návratnost
v dolarech

Počet let

Náklady
(procento z hodnoty
nemovistosti)

92,70
91,20
90,90
89,40
88,60
81,90
81,80
81,50
76,30
73,10
69,10
55,90
55,30
53,10
45,20
43,20
37,90
33,00
32,60
31,30

0,60
0,80
0,90
1,10
1,00
1,10
1,00
1,50
1,00
1,10
1,70
3,20
4,00
1,20
1,90
2,00
2,00
3,40
2,90
3,00

4,00
4,00
1,00
4,00
6,00
4,00
8,00
7,00
11,00
18,00
9,10
17,00
18,00
8,00
9,00
9,00
15,00
13,60
13,40
20,00

Zdroj: World Bank (2010)

Při porovnání tabulek je vidět jak si Česká republika polepšila oproti předchozímu období, v
tabulce se ocitla před Polskem a Slovenskem, resp., jak vplývá aplikace nového zákona oproti
starému zákonu na ukazatele návratnosti a počet let po které insolvenční řízení trvá.
Jako vysvětlení špatné pozice Francie se nabízí studie publikována v roce 2008, která pojednává
o výši míry návratností a její závislosti na insolvenčním právu ve třech zemích s různou úpravou
práva a to ve Francii, Německu a Velké Británii. I po úpravě dat, které byly zkoumány
především z pohledu zajištění bank tak, aby byly vstupy porovnatelné, bylo zjištěno, že míra
návratnosti ve Francii byla výrazně nižší než v Německu a Velké Británii, přičemž ve Francii
jsou pravomoci věřitelů při úpadkovém řízení značně limitované v porovnání s ostatními
zkoumanými zeměmi. To potvrzuje pozitivní hodnocení české legislativy v otázkách
zainteresovanosti věřitelů. Na druhou stranu, ve studii byly analyzované i úpadky řešené mimo
insolvenční řízeni tzv. mimosoudním vyrovnáním (na rozdíl od studie světové banky, která
zahrnuje jenom úpadky provedené na základě insolvenčního práva) a u nich byla míra
návratnosti u všech zemí podobná (Davydenko, - Franks, 2008). Další faktor, který může
výrazně ovlivňovat návratnost, je forma prodeje aktiv likvidované společnosti. Ve Velké
Británii je prodej organizován soukromým sektorem tj. bankou jako hlavním věřitelem. Ve
Francii je prodej těchto aktiv organizován veřejně soudem. (Davydenko, - Franks, 2008).
Světová banka se vyjádřila k hlavním reformám, které mají pomáhat při podnikání v zemích
EU10 (Bulharsko, ČR, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Rumunsko, Slovensko,
Slovinsko) a uvedla, že zotavení, které ve skupině začalo v roce 2010, bude v roce 2011
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posíleno. Mezi nejvýznamnější reformy související s problematikou ukončování podnikatelské
činnosti, bylo vyzdviženo 6 reforem, většinou se jedná o různé dodatky k již existujícím
zákonům. Česká republika byla kladně ohodnocena za to, že uskutečnila kroky k zjednodušení
vypořádání se s insolvencí tím, že uzákonila další právní dodatky k omezení vyrovnání v
insolvencích a odložení pozastavení pro některé nesolventní dlužníky povinnost ohlásit bankrot
(Leviev-Sawyer, 2010). Kromě České republiky bych ještě upozornila na pozitivní postoj banky
k reformám v Maďarsku. V maďarském inslovenčním právu povzbuzují úpravou insolventní
společnosti při řešení situace dohodou s věřiteli mimosoudně, tak aby se vyhnuli úpadku (World
Bank, 2010).3
2.1 Detailní porovnání s jinými úpravami

Pro porovnání s jinými úpravami uvedu řešení otázky, kdo má právo rozhodnout o způsobu
řešení úpadku v německém a slovenském zákoně. Německý insolvenční zákon z 5. října 1994
(BGBl. I S. 2866) dává právo rozhodnout o způsobu řešení úpadku věřitelům (IZ, § 157),
přičemž toto rozhodnutí je přijímáno prostou většinou pohledávek hlasujících věřitelů (IZ, § 76
odst. 2). Nový slovenský zákon o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z., který vstoupil v
účinnost 1. 1. 2006, kombinuje kontrolu věřitelů s kontrolou ze strany správce (Richter, 2006).
Český nový Insolvenční zákon kombinuje objektivní kritérium velikosti dlužníka s pravomocí
věřitelů rozhodnout, kvalifikovanou většinou, o způsobu reorganizace (Richter, 2006).
Důvodem ke stanovení velikostních kritérií (IZ, § 316 odst. 4), jsou především vysoké
transakční náklady, které by po pro malou společnost po vstupu do reorganizace byly neúnosné.
Menší společnosti pokud chtějí, můžou do reorganizace vstoupit, ale musí podmínky
reorganizace předem vyjednat s většinou zajištěných i nezajištěných věřitelů (IZ, § 316 odst. 5).
S ohledem na problém nehomogennosti věřitelů je u těchto rozhodnutí předepsána zvláštní
většina4 (IZ, § 151).
Významným prvkem ochrany zajištěných věřitelů proti zneužití reorganizace k redistribuci
bohatství ve prospěch dlužníka a juniorských věřitelů (Richter, 2006) je pravidlo, podle kterého
se pohledávky zajištěných věřitelů (do výše hodnoty jejich zajištění) úročí i v reorganizaci a
úrok musí být vyplácen měsíčně od okamžiku, kdy byla hodnota zajištění znalecky stanovena
(IZ, § 171 odst. 4).
Česká republika měla výhodu v tom, že Slovenská republika, zavedla razantní změny dřív než
Česká republika a tak je mohla posoudit i jejich aplikaci v praxi. Insolvenční právo na
Slovensku prošlo změnou již před 5 lety přijetím zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a zákonem č. 8/2005 Z.z. o správcoch. Hlavním účelem bylo umožnit
kolektivní uspokojení věřitelů úpadce, a to zpeněžením jeho majetku nebo vyřešením jeho
majetkových poměrů jiným způsobem, přijatelným pro věřitele. Slovenský zákon o konkurze a
reštrukturalizácii je orientován prověřitelsky. Slovensko tehdy jako první zrušilo institut
vyrovnání a zavedlo institut restrukturalizace. Pro FO podnikatele i nepodnikatele existuje na
Slovensku možnost požádat o oddlužení. Pro zrychlení celého řízení byly taky i na Slovensku
stanoveny maximální lhůty – lhůta pro posouzení návrhu věřitele (15 dní) a dlužníka (5 dní) na
zahájení řízení, lhůta pro dlužníka, ve které osvědčí svou platební ne/schopnost (10 dní) a další.5

3

Mimosoudní vyrovnání má obecně lepší výsledky než soudní řízení.
K přijetí rozhodnutí schůze věřitelů o způsobu řešení úpadku třeba hlasů (a) nejméně poloviny všech přítomných
zajištěných věřitelů počítané podle výše jejich pohledávek a nejméně poloviny všech přítomných nezajištěných
věřitelů počítané podle výše jejich pohledávek, nebo (b) nejméně 90% přítomných věřitelů, počítáno podle výše
pohledávek.
5
Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4
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3

Jaké jsou aktuální otázky dnes

Nejvýznamnější problémy, se kterými se v souvislosti s novým zákonem potkáváme v médiích,
odborných článcích, jsou nízké odměny správců (jako porovnání se uvádí i sazby, které získává
exekutor při výkonu exekučního řízení), nízký počet provedených reorganizací, problémy s
rozdělením majetku při úpadku FO, která je v manželském svazku, problém s podáváním
insolvenčních návrhů za účelem poškození jména PO a nakonec problém, se kterým se setkávají
vykonavatelé, a to je přistoupení a zastavení insovlenčního řízení (Moravec, 2010).

4

Proces řízení – jeho jednoduchost a postup soudů

Insolvenční řízení se zahajuje dnem, kdy insolvenční návrh (podepsán úředně ověřeným
podpisem či zaručeným elektronickým podpisem) dojde věcně příslušnému soudu. Zahájení
oznámí insolvenční soud vyhláškou, kterou zveřejní nejpozději do 2 hodin poté, kdy mu návrh
došel (MSp ČR, 2011a).
Obecně lze průběh insolvenčního řízení shrnout do 4 základních fází.


Podání insolvenčního návrhu



Zahájení insolvenčního řízení



Rozhodnutí o úpadku dlužníka



Rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka

Namísto předchozího řízení konkurzního a řízení vyrovnacího jako dvou samostatných řízení
ovládaných různými principy, je v IZ zavedeno jednotné insolvenční řízení, v jehož první fázi
jde především o to, zda existuje úpadek a jak ho řešit, v druhé fázi se pak rozhodne o způsobu
řešení úpadku.
Soudy často nepostupují dle nového zákona, ale dle předchozího právního řádu. Celý problém k
přistoupení a zastavení insovlenčního řízení byl již popsán v Acta oeconomica Pragensia z roku
2010 (Moravec, 2010).

5

Zneužívání rejstříku

Při tvorbě zákona se taky pamatovalo na otázky, které vyvstaly ve spojení se zneužíváním
rejstříku. Pro zamezení zneužívání byly přijaté jednotlivé paragrafy v IZ o tom, kdo přesně
může podat insolvenční návrh na dlužníka a za jakých podmínek je tento návrh zapsán do
rejstříku a je platný. Tyto podmínky vznikly proto, aby bylo možno vystopovat osobu, která
zápis provedla. I přes tato opatření zakotvená v IZ jako například, že z návrhu musí být jasné,
kdo je navrhovatel, kdo dlužník a proč existuje předpoklad úpadku6 (MSp ČR, 2010a), dochází
k jeho zneužívání firmami, které se špatným úmyslem navrhují zápis svých obchodních partnerů
do rejstříku.
V případě, že se jedná o větší společnost, která si zakládá na dobrém jméně, které nechce ztratit,
raději zaplatí i spornou pohledávku. Zákon umožňuje za neoprávněně podané návrhy nárokovat
odškodné soudní cestou (Žižlavský, 2010). V praxi spíše docházelo k úhradám těchto
6

Insolvenční zákon definuje čtyři druhy úpadku: platební neschopnost; domněnku platební neschopnosti;
předlužení; hrozící úpadek. Úpadek formou platební neschopnosti je blíže vymezen třemi znaky. Dlužník musí mít
alespoň 2 věřitele. Peněžité závazky musí být po lhůtě splatnosti po dobu delší 30 dnů. Třetím znakem je, že
závazky dlužník není schopen plnit. Důkazní břemeno - vyvrácení tohoto tvrzení je na dlužníkovi (Stav ke konci
roku 2010), tj. je v jeho zájmu to vyvrátit, pokud by se jednalo jenom o jeho poškození.
Předlužení nastává jenom u právnických osob a fyzických osob podnikatelů, má-li dlužník více věřitelů a souhrn
jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Předešlá právní úprava nepřihlížela na fakt, zda je dlužník
předlužen. Jenom dlužník může podat insolvenční návrh na hrozící úpadek a to v případě, že předpokládá, že
nebude schopen řádné a včas plnit podstatnou část svých peněžitých závazků.
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pohledávek, ale jméno společností bylo přesto poškozeno. Společnosti kvůli složitosti a finanční
náročnosti odškodné soudní cestou nenárokovali. Z tohoto důvodu byl vypracován návrh
Novely zákona o úpadku č. 334/10 (HK ČR, 2011). V hospodářském prostředí je jméno a dobrá
pověst významným aktivem každého podniku a na její získání společnost dlouhodobě pracuje,
vynakládá značnou výši finančních prostředků a často musí řešit i složité morální dilema.
Vyzdvihnu jenom návrh vložení nového § 128a, Odmítnutí insolvenčního návrhu pro zjevnou
bezdůvodnost soudem a to do 7 dnů poté, co byl insolvenční návrh podán (HK ČR, 2011).
Jak dále popisuje důvodová zpráva i insolvenční návrh v návaznosti na oznámení o zahájení
insolvenčního řízení veřejností mylně vykládá jako důkaz finančních potíží dotčeného subjektu,
což způsobuje značné stižení podmínek v konkurenčním boji. Dovolím si zacitovat ze stránek
Hospodářské komory, kde se přesně říká „Vše se tak děje s vědomím toho, že samotný fakt
zahájení insolvenčního řízení (bez ohledu na to jestli bude rozhodnuto o úpadku či nikoliv) stačí
dotčený subjekt („dlužníka“) zdiskreditovat natolik, aby to způsobilo znejistění jeho postavení,
především v očích smluvních partnerů a veřejnosti.“ (HK ČR, 2011)
Stanovení a dodržování lhůt v IZ je nevyhnutelnost. Insolvenční řízení je zdlouhavý a pro
všechny strany nákladný proces. Předchozí právní předpisy často nestanovovali žádné lhůty a
tím pádem vznikali průtahy. V nové úpravě byly zakotveny zákonné lhůty, které by měli přispět
ke zkrácení řízení. Stanovení lhůt je jednou z hodnocených položek při porovnávání ukončování
podnikání dle zákona mezi různými zeměmi. Vyzdvihnu následující změny: lhůta patnácti dnů
pro rozhodnutí o insolvenčním návrhu dlužníka, lhůta sedmi dnů pro odmítnutí vadného
insolvenčního návrhu soudem, moratorium (MSp ČR, 2010b). (v tomto období není možno
prohlásit úpadek dlužníka) může trvat maximálně tři měsíce, insolvenční soud svolá schůzi
věřitelů tak, aby se konala do 30 dnů poté, co byl o její svolání požádán, není-li navržen
pozdější termín konání, schůzi insolvenčních věřitelů svolá insolvenční soud tak, aby se konala
nejpozději do dvou měsíců od rozhodnutí o úpadku.
Dalším posunem vpřed, který stojí za vyzdvihnutí je, že byla zavedena sankce za přihlášení
neexistující pohledávky, nebo přihlášení pohledávky vyšší, než je její skutečná výše.
5.1 Reorganizace

Nevýhodou tohoto způsobu řešení úpadku je, jak zahraniční praxe potvrzuje, zdlouhavost,
komplikovanost a nákladnost řízení. Složitost celého procesu násobí snaha nalézt kompromis
mezi zájmy věřitelů a vlastníků, což může proces značně prodloužit. I z těchto časových důvodů
dochází někdy k opuštění plánu reorganizace a k následnému přechodu do likvidace. Na druhou
stranu jedním z důvodů proč se rozhodnout pro reorganizaci může být i vysoce nelikvidní
hmotná podstata podniku, která je samostatně, nebo po částech téměř neprodejná a proto by byl
konkurs zdlouhavý a uspokojení věřitelů z něho nízké.

6

Omezení velikosti a další otázky související s reorganizací

Tohle omezení je stanoveno následovně: „Reorganizace je přípustná, jestliže celkový obrat
dlužníka podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, za poslední účetní období předcházející
insolvenčnímu návrhu dosáhl alespoň částku 100 000 000 Kč, nebo zaměstnává-li dlužník
nejméně 100 zaměstnanců v pracovním poměru“ (IZ § 316, odst. 4). Názory odborné veřejnosti
na výše uvedený limit se liší. Jedním z převládajících názorů (Rajský, 2009) je, že omezující
velikostní podmínka působí negativně na množství reorganizací menších společností a měla by
být proto limitována. Na druhou stranu existují i zastánci širšího využívání omezujících
podmínek. Ty obhajují podmínky pro vstup do organizace především z důvodu vysokých
nákladů reorganizace. Tyto náklady reorganizace jsou rizikem pro všechny věřitelé, stejně jako
pro samotnou společnost.
Obecně si veřejnost vysvětluje velikostní omezení pro vstup do reorganizace jako sociální
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důvod, tj. aby se předešlo ztrátě mnoha pracovních míst, resp. škodám měřeným v
makroekonomickém rozsahu. Limity jsou stanoveny proto, aby tento způsob řešení využívaly ty
subjekty, u kterých lze očekávat zdárný průběh reorganizace; tj. předpoklad schopnosti unést
náklady reorganizace s jejím provedení spojené (Richter, 2006).
I když se jedná o poctivý záměr dlužníka – může v průběhu přípravy anebo i realizace
reorganizace dojít k významné ztrátě hodnoty reorganizované společnosti. S přípravou a
provedením reorganizace jsou spojené značné náklady, plus dochází k změně hodnoty majetku v
souvislosti s časem. Při schvalování reorganizace musí soudce i insolvenční správce poukázat na
poctivý záměr dlužníka.7 Ochrana majetku věřitelů je jedním ze základních stavebních prvků,
který stojí za insolvenčním právem ve všech zemích, kde je řešení úpadku v právním řádu
zakotveno.
Faktory, které ovlivňují věřitelé při rozhodování o schválení reorganizace, jsou:


vysoký podíl na obratu věřitele, např. vazba značného objemů prostředků v bance,
významný objem bankovních transakcí; Česká spořitelna souhlasila s reorganizací OP
Prostějov, i když měla většinu dluhů zajištěnou,



velikost podstupovaného rizika, nezajištěný
reorganizace větší riziko než zajištěný.8

věřitelé

podstupují

po

schválení

Dnes již existují statistiky (Glatzovou –Dančišinom, 2010) měřící obtížnost dosažení realizace
reorganizačního plánu. Uvádí se, že z celkem navržených 15 tis. insolvenčních návrhů je
přibližně 2,5 tis. návrhů na povolení oddlužení. Přitom existuje jen 61 návrhů na reorganizaci, z
toho jen 16 je jich povolených a jen 3 pravomocně schváleny. Společnost musí vynaložit značné
úsilí a i přesto nemá zaručené, že se ji nakonec povede reorganizaci realizovat.
Je obtížné přesvědčit věřitele na přistoupení k reorganizačnímu plánu. Jak bylo na řečeno na
konferenci, kterou pořádala Vysoká škola ekonomická v Praze:9 krize trochu napomohla záměru
řešit insolvence častěji za pomoci reorganizace a to tak, že cena majetku (především
nemovitostí) klesla a je tedy těžší uspokojit nároky věřitelů z prodeje nemovitého majetku a z
toho důvodu společnosti častěji přistupují na reorganizaci. Při nesouhlasu kvalifikované většiny
věřitelů s reorganizací se nabízí další možné řešení a to změna struktury věřitelů. Realizuje se
odprodejem části pohledávek od věřitelů, kteří s restrukturalizací nesouhlasí a upřednostní aspoň
částečné uspokojení svých pohledávek okamžitě formou jejich cese novému věřiteli.

7

Povolení reorganizací a realizace reorganizací

Když shrneme povolené reorganizace na základě údajů z insolvenčního rejstříku, bylo do konce
března 2010 doposud povoleno jen 36 reorganizací. V roce 2008 bylo evidovaných a
povolených 6 reorganizací, v roce 2009 celkem 26 a v prvním čtvrtletí roku 2010 byly 4 a u
jedné společnosti došlo k přeměně z reorganizace na konkurz (MPs ČR, 2010c). Městský soud v
Praze povolil první reorganizaci až půl roku po nabytí účinnosti tohoto zákona. Tvůrci zákona
předpokládali, že společnosti budou ze začátku váhat s použitím nových postupů a budou
postupovat nejistě při nutnosti splnění nových požadavků, které jsou nevyhnutné, chce-li
společnost uplatnit nové možnosti řešení úpadku. První společností, které byla schválena
reorganizace, byly Papírny Vltavský mlýn (Glatzová aj., 2010).
I když se počet schválených restrukturalizací zvyšuje, často k restrukturalizaci nedojde a počet
provedených reorganizací je nízký. První problém se objevuje při předkládání
7

Insolvenční správce svůj postoj vyjadřuje ve Zprávě o hospodářské situaci dlužníka.
IZ, nárok na úročení dluhu zajištěných věřitelů.
9
Pod názvem Restrukturalizace podniků po dvou letech krize: reflexe dosavadních zkušeností a výhledy do
budoucna, [27.4.2010]
8
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restrukturalizačního plánu, který je potřeba připravit, další problém nastává při schvalování
restrukturalizačního plánu věřiteli. Nízká ochota věřitelů povolit restrukturalizaci, která je
ovlivněna averzi k riziku (představuje především zpoždění úhrad) a nejistou resp. nízkým
počtem zkušeností je prvním typem důvodu. Dalším je nedostatek rizikového kapitálu, který by
byl poskytnut věřitelům, kteří nechtějí schválit reorganizaci při odkupu jejich pohledávek. V
souvislosti s odkládáním podání insolvenčního návrhu se také mluví s trestněprávní
odpovědností právnických osob(Juríčková Heglasová, 2010).
Tady je potřeba vyzvednou trestní zákon, který řeší otázky trestní odpovědnosti. U všech
právních činů spojených s insolvencemi je na soudu důkazní břemeno úmyslného zavinění.
Prokázaní úmyslu je ale velice obtížné a i z těchto právních důvodů můžeme v ČR sledovat
takzvané insolvenční mafie, které se snaží dostat velké podniky do insolvence a následně je v
insolvenčním řízení výhodně prodat spřízněné straně. Transakční náklady při řešení insolvencí
jsou značně vysoké z důvodu informační asymetrie mezi majitelem, manažeři, insolvenčním
správcem a věřiteli a jejich budoucí zkoumání by mohlo pomoci při dalších aktualizacích
zákona o úpadku.

8

Odměny

Problémem, kterým se v současnosti zabývají i zákonodárci, je, že většina správců si stěžuje na
nižší odměny při konkurzu. Podle předchozí úpravy byly dvě základní složky. Správce byl
odměňován jednak podle počtu přihlášek jednotlivých věřitelů (1 tis. Kč za přihlášku). Za velké
případy, které ale trvaly i deset let, správce mohl dostat až milion. Druhou složkou odměny byl
výtěžek ze zpeněžení dlužníkova majetku. To znamená, že správce byl motivován, aby ho
prodal co nejvýhodněji. Odměnu určovala degresivní sazba, která začínala na patnácti
procentech, s rostoucí výší výtěžku klesala.
V současnosti byla první složka odměny úplně zrušena. A zároveň se výrazně snížila i druhá
(Žižlavský, 2010). Toto snížení vzniklo z toho důvodu, že dnes se již rozlišují pohledávky
zajištěné a nezajištěné. Ze zajištěných pohledávek je odměna insolvenčního správce určená jako
2% z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli. U nezajištěných pohledávek zůstal postup
výpočtu stejný tj. degresivní sazbou, která začíná na 15% z výtěžku zpeněžení určeného k
rozdělení mezi nezajištěné věřitele do hranice 10 mil. Kč (Předpis č. 313/2007).
Jenom na porovnání s odměnou exekutora se dle vyhlášky jedná o odměnu taky 15% do základu
3 mil. Kč a pak s vyšší částky je aplikované degresivní procento. Dále mají odměnu za každé
vyklizení nemovitosti ve výši 10 tis. Kč (MPs ČR, VYHLÁŠKA ze dne 5. září 2001).
Na druhou stranu, při pohledu na tabulku č. 2 níže v textu je vidět, že ČR zaostává jak v
návratnosti, tak má značně vysoké náklady insolvenčního řízení v porovnání s jinými vyspělými
zeměmi. Po zvážení těchto faktů, lze těžko dát insolvenčním správcům za pravdu. Navíc je
vidět, že o tuto profesi je pořád zájem, a že insolvenční správce neodradili ani nové požadavky
na zkoušky a jiné vstupní testy (MSp ČR, 2010c).

9

Závěr

Z výše uvedeného pojednání o aktuálních otázkách souvisejících s úpadkovým právem je patrné,
jak je tato legislativa živá. Její silné propojení s obchodem s pohledávkami, resp. jejich
návratnost, ji dělá středem zájmu různých stran s dobrými i nekalými úmysly. Je proto nezbytné
ji přizpůsobovat aktuální praxi novelami, které zjištěné nedostatky odstraní. Především při
aplikaci práva dochází k rozpoznání jeho úzkých míst. Česká republika měla možnost zhodnotit
před schválením zákona i působnost vcelku nové legislativy na Slovensku, ze které byly po
upravení převzaté některé prvky a tak se aspoň z částí vyhnout procesu pokus omyl. To se ji u
některých otázek podařilo.
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Některé požadavky, které byly trnem v oku, hned od uzákonění nového zákona se nakonec
ukázaly jako nesmyslné. Někdy je potřeba po provedení novely vydržet určitou dobu a žádné
změny neprovádět dokud dotčené subjekty nebudou mít možnost zareagovat na základě tržních
podmínek. Výška odměny, která ohrožovala přijetí zákona mezi správci, byla nakonec přijatá a
o praxi insolvencích správců je i přes zvýšené nároky na znalosti vysoký zájem.
Na druhou stranu, opatření, které bylo přijato jako opatření ochraňující společnosti proti
nekalým úmyslům některých věřitelů, se ukázalo nedostačující. Proto je v dané souvislosti
připravovaná další novela zákona.
Závěrem bych jen dodala, že i přesto, že je úprava platná již tři a půl roku, je počet provedených
reorganizací nízký. Vnesení sanačního prvku do českého práva bylo jedním z hlavních důvodů
přípravy rozsáhlé nové legislativy. V insolvenčním rejstříku můžeme vidět, jak narůstá počet
schválených reorganizací, a přesto se k jejich realizaci dostane jenom zlomek firem, které o ni
zažádají. To, že reorganizace jsou započaté pozdě, nebo se jim nepodaří dostat se přes snahu
ostatních stran v řízení reorganizaci předejít, naznačuje, že i tady musí být provedena změna,
pokud se má dosáhnout cíl, který byl pro nový zákon stanoven při jeho tvorbě. Argument, že
nový zákon musí být veřejnosti přijat, se zdá být z dnešního pohledu bezvýznamný. A proto
nejvýznamnější nedostatek je zatím spíše na straně vymahatelnosti práva a postoje dlužníků
oddalovat moment podání návrhu na úpadek. Toto negativně ovlivňuje další možnosti provést
reorganizace.
Při identifikaci problému se tedy nelze omezit na insolvenční zákon, ale je potřeba zhodnotit i
trestní právo pojednávající o daném problému tedy hospodářskou kriminalitu.
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Problems in Insolvency Act in the Czech Republic
Summary
The article deals with current problems with Insolvency Act. It concerns primarily the low
reward for trustees, low number of executed rearrangements, problems with dividing of property
in case of natural person bankruptcy who is married, problems with submitting of insolvency
proposals with the intention to damage the name, and finally the problem that executers
encounter i.e. to proceed with and to stop the insolvency proceeding. The article focuses on the
part of the Bankruptcy Act that deals with trading companies.
The connection between Insolvency Act and economic criminality is highlighted in the final
part, mainly in questions like the low number of rearrangements and submitting of insolvency
proposals with the intention to damage the name of business persons.
Key words: Insolvency Act; Rearrangement; Insolvency trustee reward.
JEL classification: G30.

Shrnutí
Článek pojednáva o současných problémech souvisejících s insolvenčním zákonem. Jedná se
především o nízké odměny správců, nízké množství provedených reorganizací, problémy
s rozdělením majetku při úpadku fyzické osoby, která je v manželském svazku, problém
s podáváním insolvenčních návrhů za účelem poškození jména a nakonec problém, se kterým se
setkávají vykonavatelé, a to je přistoupení k a zastavení insolvenčního řízení. Článek se
zaměřuje na část zákona o úpadku věnovanou obchodním společnostem.
V závěru je vyzdvižena propojenost mezi insolvenčním zákonem a problematikou hospodářské
kriminality především u otázek, jako je nízký počet reorganizací a podávání návrhu za účelem
s poškozování jména podnikatelů.
Klíčová slova: insolveční zákon; reorganizace; odměna insolvenčního správce.
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Odlišnosti mezi pedagogickou dokumentací před a po
kurikulární reformě školství
Kateřina Berková*
1

Úvod

V současné době již druhým rokem nejenom střední odborné školy ekonomického zaměření, ale
také primární stupeň vzdělávání realizují vlastní vyučovací jednotky podle pedagogické
dokumentace, kterou vyžaduje kurikulární reforma českého školství. Jedná se o rámcové
vzdělávací programy – konkrétně pro obor vzdělání obchodní akademie Rámcový vzdělávací
program pro obor vzdělání 63-41-M/02 obchodní akademie (dále RVP) schválený
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT). Podmnožinou této dokumentace
je školní vzdělávací program (dále ŠVP), jehož tvorba je plně v kompetenci dané školy, ale
zároveň musí být v souladu s RVP.
Cílem příspěvku je zjištění hlavních diferencí mezi původní pedagogickou dokumentací a
výstupy reformy (RVP, ŠVP) pomocí edukační analýzy produktů. Součástí příspěvku je také
komparace původní pedagogické dokumentace a školního vzdělávacího programu Obchodní
akademie a JŠ Jihlava1 s důrazem na odborné ekonomické předměty – především vyučovací
předmět Účetnictví. Tento aspekt je analyzován z hlediska počtu hodinových dotací, uspořádání
učiva a obsahu učiva (resp. výsledků vzdělání – klíčových a odborných kompetencí) a
celkového pojetí těchto dvou zcela odlišných edukačních produktů.

2

Metodologická východiska výzkumu

Řešená problematika se opírá o poznatky publikované řadou známých autorů zabývajících se
obecnou či oborovou didaktikou. Skalková (1999) ve své práci popisuje tvorbu původní
pedagogické dokumentace počínaje učebním plánem, konče tvorbou učebních osnov a jiných
kurikulárních dokumentů. Tvorba pedagogické dokumentace představuje dílčí etapu didaktické
transformace, nebo-li „tvorba učebních plánů představuje významnou rovinu didaktické
transformace obsahu kultury do školního vzdělávání.“ Původní pedagogická dokumentace klade
důraz na obsah učiva, tedy na osvojení vědomostí a znalostí žáků. Nevěnuje pozornost oblastem
vztahující se k postojům a hodnotové orientaci žáka. V současné době se dostává také do
popředí budování občanské gramotnosti žáků, což znamená vytvoření důležitých předpokladů
pro správné jednání každého odpovědného občana. Tyto předpoklady pro vytváření postojů a
hodnot žáků umožňují tzv. průřezová témata, která jsou požadavkem RVP. Tento aspekt není
vůbec reprezentován původní dokumentací, která neumožňuje jeho zařazení do učiva z hlediska
předmětového uspořádání.
Pojetí a funkce původních učebních plánů a učebních osnov také rozpracovává Asztalos (1996).
Autor analyzuje pedagogickou dokumentaci pro ekonomické vzdělávání. Z hlediska funkcí
učebních plánů je nezbytné sledovat tyto faktory:


obsah vzdělání vyjadřující také ekonomické vzdělání,



hloubku ekonomického vzdělání,



zařazení ekonomického předmětu ve skupině všeobecně vzdělávacích či odborných

*

Kateřina Berková, katedra didaktiky ekonomických předmětů, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola
ekonomická v Praze. Email: <xberk13@vse.cz>
1
OA a JŠ Jihlava byla vybrána pro tuto etapu výzkumu z důvodu dlouhodobějšího výzkumného šetření, jehož
stěžejní částí je zjišťování výsledků vzdělání pomocí koncepce problémového vyučování. Výzkum je realizován od
školního roku 2009/2010.
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předmětů (sledujeme dominantní funkci ekonomického předmětu),


způsob výuky ekonomického předmětu,



spojení teoretického vyučování s ekonomickou praxí,



úroveň dalšího vzdělávání absolventů školy.

Podle autora „učební osnovy upřesňují učební plány v ekonomické přípravě absolventů škol.“
Závazná je také i její struktura a náležitosti, které jsou školy povinny dodržovat.
Jak již bylo výše zmíněno, kurikulární reforma s sebou přináší nové produkty pedagogické
dokumentace, které jsou závazné nejenom pro sekundární stupeň vzdělávání. Rámcové
vzdělávací programy patří společně s Národním programem vzdělávání do prvního stupně
kurikula, které je celkově dvoustupňové. Tento první stupeň kurikula je v kompetenci MŠMT.
RVP tvoří Národní ústav odborného vzdělávání (dále NÚOV) a je schválený MŠMT. Druhý
stupeň kurikula je v kompetenci škol, jehož výstupem je školní vzdělávací program (dále ŠVP).
Ten může být zpracován buď standardním (klasickým) způsobem formou vyučovacích
předmětů, učebních plánů a učebních osnov či modulově. Příspěvek dále analyzuje původní
pedagogickou dokumentaci a zpracování ŠVP standardním způsobem.

3

Edukační analýza produktů

Podstatným nástrojem pro tvorbu pedagogické dokumentace vůbec je tzv. didaktická
transformace (redukce), tzn. proces, pomocí něhož vytvoříme z vědní disciplíny učivo, které
musí být adekvátní oboru vzdělání, jednotlivým ročníkům z hlediska obsahové náplně předmětů
s důrazem na psychologický aspekt – přiměřenost učiva psychickým zvláštnostem žáků a jejich
abstraktního a ekonomického myšlení. „Didaktická transformace se týká všech prvků vzdělání
(složky kognitivní, dovednostní, oblasti postojů a hodnotové orientace, myšlenkových operací i
vlastností člověka“ (Skalková, 1999).
Při transformaci vědní disciplíny do soustavy učiva v ekonomickém vzdělávání je nutné
dodržovat tyto zásady (Asztalos, 1996):


Realizování výchovně vzdělávacích cílů – přistupování k této zásadě je ovlivněno typem
a druhem střední školy, oborem vzdělání a zároveň je nezbytné při tvorbě předmětů volit
diferencovaný přístup.



Respektování psychologického zřetele – náročnost učiva musí být přiměřená
psychickým možnostem a vlastnostem žáků, nutné uplatňovat individuální přístup.



Proporcionalita v učivu



Zřetel na mezipředmětové a mezitematické vztahy v učivu – při respektování této zásady
nelze tvořit ekonomické předměty izolovaně, je nutné zohledňovat obsah, rozsah,
uspořádání učiva z věcného i z časového hlediska.



Historický přístup k učivu



Spojení systematizace učiva v ekonomických předmětech s metodologickou stránkou
odborné ekonomické vědy – je žádoucí při tvorbě soustavy učiva respektovat zásady a
logiku příslušných ekonomických vědních disciplín.

Tyto zásady tvorby soustavy učiva v ekonomickém vzdělávání by měly být dodržovány
především z důvodu správného uspořádání učiva v původní pedagogické dokumentaci či
dokumentaci vycházející z Národního programu vzdělávání a rámcových vzdělávacích
programů.
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3.1 Pedagogická dokumentace před kurikulární reformou školství

Původní pedagogická dokumentace zahrnuje několik dílčích produktů, které jsou výstupem
didaktické transformace. Nejobecnějším dokumentem je učební plán, na něj navazují učební
osnovy vztahující se ke konkrétnímu předmětu na celou studijní etapu a další kurikulární
dokumenty nezbytné pro efektivní fungování vyučovacího procesu, zejména se jedná o
tematické plány zpracovávající učivo konkrétního předmětu pro daný ročník, učebnice, přípravy
učitele na vyučovací jednotku, výukové materiály a didaktické pomůcky.
Původní pedagogická dokumentace není odrazem požadavků současného trhu práce a
efektivního uplatnění absolventů. Zdůrazňuje pouze obsah učiva jako cíl vzdělávání, což je v
rozporu s kurikulární reformou (s RVP), která přeměnila postavení učiva do podoby prostředku
pro dosažení výsledků vzdělávání. Cíle vzdělávání dle RVP jsou tříúrovňové. První úroveň
představuje obecné cíle středního vzdělávání (Delorsovy cíle), druhá úroveň tvoří kompetence
absolventa oboru vzdělání a třetí úrovní jsou výukové cíle (výsledky vzdělávání jednotlivých
vzdělávacích oblastí).
Učební plán

Podle Skalkové (1999) učební plán představuje obecnou rovinu tvorby pedagogické
dokumentace prostřednictvím didaktické transformace. Zastřešuje soupis všech předmětů za
celou dobu studia (počet hodinových dotací pro konkrétní předměty týdně a celkem za studium).
Uspořádání učiva v učebních plánech může být předmětové, projektové a modulové.
Předmětové uspořádání učiva je v pedagogické praxi nejvíce zastoupeno. „Spojuje jednotlivé
předměty s příslušnými vědními obory, technickými a uměleckými obory nebo s určitými
oblastmi praktické činnosti.“
Projektové uspořádání učiva vychází z hlavních oblastí společenského života a uplatnění v
profesní sféře. Spojuje obsah vzdělání s různými oblastmi praktických činností blízké reálnému
životu, jichž se žáci přímo účastní. Výhodou je zpestření vyučovacích jednotek a tím dochází k
většímu zájmu žáků. Často se toto uspořádání učiva kombinuje s předmětovým uspořádáním.
Modulové uspořádání učiva představuje zastřešení předmětů a učiva do tzv. integrovaných
předmětů, které jsou tematicky propojené. Moduly mohou být formulovány z hlediska
kognitivních cílů či činností.
Učební osnovy

Tento pedagogický dokument je konkrétnější než učební plán. Charakterizuje obecný cíl a pojetí
vyučovacího předmětu, vymezuje obsah a rozsah učiva – tedy vnitřní uspořádání učiva
(mikrostrukturu učiva) a jeho funkci. Zmiňuje také základní metody a organizační formy výuky
pro jednotlivá témata. Učební osnovy tedy představují soupis tematických celků rozepsaných do
témat s počtem hodinových dotací pro daný předmět za celou dobu studia.
Kurikulární dokumenty

Tato dokumentace zahrnuje dále tematické plány konkrétního předmětu pro daný ročník,
učebnice, přípravy učitele na vyučovací jednotku, ale také didaktické materiály pro vyučování,
aj. Součástí kurikula je i evaluace výsledků.
Pedagogická dokumentace OA a JŠ Jihlava
V tabulce 1 je uveden učební plán povinných předmětů denního studia oboru vzdělání obchodní
akademie 63-41-M/004. Tento učební plán není součástí dokumentace klasického způsobu
tvorby ŠVP. Jedná se o původní pedagogickou dokumentaci, která se aktuálně vztahuje na
současné 3. a 4. ročníky pro školní rok 2010/2011.
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Tab. 1: Učební plán povinných předmětů denního studia oboru vzdělání 63-41-M/004
Předmět

Ročník

Zkratka

Celkem

2.

3.

4.

CJL

3

3

3

12

První cizí jazyk

ANJ, NEJ

4/4

4/4

4/4

16/16

Druhý cizí jazyk

ANJ,FRJ,NEJ

3/3

3/3

3/3

12/12

Matematika

MAT

3

2

2

10

Dějepis

DEJ

-

-

-

3

Občanská nauka

OBN

2

-

-

4

Tělesná výchova

TEV

2/2

2/2

2/2

8/8

Hospodářský zeměpis

HOZ

2

-

-

4

Informační technologie

INT

2/2

2/2

1/1

6/6

Písemná a elektronická
komunikace

PEK

3/3

2/2

-

8/8

Ekonomika

EKO

3

3

3/1

12/1

Právo

PRN

-

3

-

3

Účetnictví

UCE

3/1

4/3

4/3

11/7

Statistika

STA

-

-

2/2

2/2

Zbožíznalství

ZBO

2

-

-

4

Fiktivní firma

FIF

-

-

2/2

2/2

-

4

5

9

32

32

31

126

Český jazyk a literatura

1.

Volitelné předměty
Celkem

Zdroj: Výroční zpráva OA a JŠ Jihlava za rok 2009-2010. Dostupné z WWW: <http://www.oaji.cz/doc/oa_vyr_zpr_0910.pdf>
Pozn.: Mezi volitelné předměty je zařazen povinně volitelný předmět Ekonomická cvičení.

Tento učební plán byl schválen MŠMT a je plně v souladu s jeho požadavky. Týdenní hodinové
dotace vyučovacích předmětů pro 1. ročník jsou v tomto učebním plánu irelevantní, jelikož 1.
ročník se řídí již výstupy ŠVP, a to od školního roku 2009/2010. Zvýrazněné jsou pouze
vybrané odborné ekonomické předměty s přímou vazbou na obor vzdělání. Povinně volitelný
předmět Ekonomická cvičení je dotován 1 hod ve 3. ročníku a 2 hod ve 4. ročníku. Obsah učiva
vstupuje do praktické maturity z odborných předmětů. Z hlediska hodinové dotace vybraných
odborných předmětů je týdenní počet vyučovacích jednotek adekvátní oboru a druhu školy.
Komentář k analýze této pedagogické dokumentace s dokumentací kurikulární reformy je
zpracován v kapitole 4.
3.2 Pedagogická dokumentace kurikulární reformy školství

Kurikulární reforma je v podstatě nástroj, který přinesl nový rozměr a pojetí českého školství.
Upřesnil cestu, kterou má systém směřovat a jeho priority. Kurikulární reforma přinesla
přeměnu z hlediska nového vnímání pojmu učivo jako prostředek k dosažení požadovaných
výsledků vzdělávání, nikoliv jako cíl. Výsledky vzdělávání představují kompetence, s kterými
530

má žák disponovat po probrání určité tematické části – tedy, co má žák umět a být schopen
prokázat na odpovídající úrovni. Výsledkem vzdělávání není tedy obsah učiva, který byl
stěžejním prvkem původní pedagogické dokumentace.
Nový systém vzdělávacích programů zavádí Národní program vzdělávání, tzv. Bílá kniha a
školský zákon – zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání. Tyto předpisy vytváří dvoustupňové kurikulum: první stupeň – státní je
reprezentován Národním programem vzdělávání a rámcovými vzdělávacími programy. Druhý
stupeň – školní se uplatňuje v podobě školních vzdělávacích programů. Kurikulární reforma
nezpůsobila pouze převrat v pedagogické dokumentaci, ale tato změna s sebou nese také
modernizaci celého vyučovacího procesu – metod, forem vyučování včetně jiných aktivit, které
jsou v kompetenci školy při vlastní tvorbě ŠVP. Změny jsou pouze reakcí na požadavky
současného trhu práce a uplatnění absolventů v praxi. Trh práce nepreferuje pouze odbornou
stránku vzdělávání, ale také aktivní zapojení absolventů a potenciálních zaměstnanců do
společnosti a jejich pracovní uplatnění. Roli také hraje sociální aspekt a osobní rozvoj jedince.
Tyto nezbytné vlastnosti představují klíčové kompetence, jejichž rozvoj závisí na zvolených
vyučovacích metodách (převážně aktivizujících metodách), formě vyučovací jednotky a
přístupu učitele. Tyto prvky se staly součástí obsahu vzdělávání.
RVP, které nově vymezuje vzdělávání, vychází ze čtyř obecných cílů vzdělávání (tzv.
Delorsovy cíle):


učit se poznávat (to know),



učit se učit, jednat, pracovat (to do),



učit se být (to be),



učit se žít s ostatními (to live together).

RVP je závazným dokumentem pro všechny školy poskytující střední odborné vzdělávání. Pro
každý obor existuje jeden RVP. Tento program je vodítkem pro sestavení školního vzdělávacího
programu škol s ohledem na jejich obor či obory vzdělávání. ŠVP musí dodržovat všechny
formální i obsahové náležitosti stanovené RVP. K tvorbě ŠVP je možné přistupovat dvěma
způsoby. První způsob je klasický formou vyučovacích předmětů, učebních plánů a učebních
osnov, které jsou dále rozpracovány do tematických plánů, učebnic a dalších výukových či
didaktických materiálů. Druhý způsob je modulový. Příspěvek se zabývá tvorbou ŠVP
klasickým způsobem.
Obsah vzdělávání je vymezen formou kurikulárních rámců. Je koncipován nadpředmětově podle
vzdělávacích oblastí (jazykové vzdělávání, společenskovědní vzdělávání, ekonomické
vzdělávání, aj.) a podle obsahových okruhů, od nichž se vyvíjí na školní úrovni vyučovací
předměty. Oblast odborného vzdělávání je zpracována samostatně podle jednotlivých oborů,
mnohdy se objevuje tato oblast ve formě obsahových okruhů jako součást kurikulárních rámců.
Součástí RVP je další významný obsahový prvek podporující společenské uplatnění absolventů
na trhu práce a aktivní začlenění se do společnosti jako plnohodnotný občan. Jedná se o
průřezová témata, která plní výchovnou a motivační funkci. Lze je realizovat v přímé výuce, ale
také jinými školními aktivitami. RVP definuje průřezová témata jako „společensky důležité
oblasti vzdělávání, které mají prostupovat celým kurikulem, a proto jsou zařazeny do všech
rámcových vzdělávacích předmětů.“ Průřezová témata mají vybavit žáky takovými vlastnostmi
a kompetencemi, pomocí nichž budou moci optimálně využívat své osobnostní předpoklady pro
prezentování na trhu práce. Upevňují hodnotovou stránku žáků, na kterou původní pedagogická
dokumentace nebrala zřetel.
Průřezová témata zahrnují tyto obsahové prvky:
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Občan v demokratické společnosti



Člověk a svět práce



Člověk a životní prostřední



Informační a komunikační technologie

Obsahové okruhy vymezené RVP

Odborné ekonomické předměty jsou koncipovány ve školních vzdělávacích programech podle
obsahových okruhů vymezených RVP. Tyto okruhy jsou tvořeny nadpředmětově – tedy jeden
obsahový okruh zahrnuje výsledky vzdělávání z několika odborných předmětů.
Tab. 2 uvádí rámcové rozvržení obsahu vzdělávání podle obsahových okruhů vymezených RVP.
Jedná se o výňatek vztahující se k hlavním odborným ekonomickým předmětům oboru vzdělání
obchodní akademie (ekonomika, účetnictví, právo, hospodářský zeměpis, fiktivní firma a
statistika).
Tab. 2: Rámcové rozvržení obsahu vzdělávání podle obsahových okruhů
Obsahové okruhy

Učivo

Podnik, podnikové
činnosti, řízení podniku

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
hygiena práce, požární prevence
Organizace, podnik, právní úprava
podnikání
Management
Podstata účetnictví
Statistické zpracování informací
Marketing
Zabezpečení hlavní činnosti oběžným
majetkem
Zabezpečení hlavní činnosti
dlouhodobým majetkem
Zabezpečení hlavní činnosti lidskými
zdroji
Hlavní činnost podniku
Prodejní činnost, obchodní závazkové
vztahy
Náklady, výnosy
Zdroje financování
Manažerské účetnictví
Účetní uzávěrka a závěrka
Soustava daní a zákonného pojištění
Finanční trh
Podstata fungování tržní ekonomiky
Národní hospodářství, hospodářská
politika
Světová ekonomika
Globální aspekty světové ekonomiky
Regionální aspekty světového
hospodářství

Finance, daně, finanční
trh

Tržní ekonomika,
národní a světová
ekonomika

Disponibilní hodiny

Minimální počet hodin
týdenních

celkových

16

512

9

288

5

160

35

1 120

Zdroj: Rámcový vzdělávací program oboru vzdělání 63-41-M/02 obchodní akademie, s. 54.
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Minimální počet hodin po celou dobu vzdělávání je pro ŠVP závazný. Vyučovací předměty v
ŠVP jsou koncipovány podle vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů stanovených v
rámcovém rozvržení obsahu vzdělávání. Disponibilní hodiny představují prostor pro zařazení
průřezových témat a dalších školních aktivit, které mají vliv na osobnostní a společenský rozvoj
žáků. Dále mohou posilovat hodinové dotace jednotlivých vzdělávacích oblastí a obsahových
okruhů.
Tab. 3: Zařazení obsahu učiva předmětu Účetnictví do obsahových okruhů podle RVP
Učivo podle obsahových okruhů

Podstata účetnictví

Zabezpečení hlavní činnosti oběžným
majetkem
Zabezpečení hlavní činnosti
dlouhodobým majetkem
Zabezpečení hlavní činnosti lidskými
zdroji
Hlavní činnost podniku
Prodejní činnost, obchodní závazkové
vztahy
Náklady, výnosy
Zdroje financování

Manažerské účetnictví

Účetní uzávěrka a závěrka

Soustava daní a zákonného pojištění
Finanční trh
Podstata fungování tržní ekonomiky

Tematické části s vazbou na předmět Účetnictví
Informační system podniku
Podstata účetnictví
Účetní předpisy
Mezinárodní účetní standardy, české účetní
standardy
Hlavní kniha syntetických účtů, kniha
analytických účtů
Účetní doklady, opravy účetních zápisů
Členění, pořízení
Oceňování zásob
Účtování zásob, fakturace
Členění, odpisy, pořízení, vyřazení
Oceňování, účtování

Zúčtování mezd zaměstnanců
Nedokončená výroba, výrobky
Účtování krátkodobých závazků a pohledávek z
obchodního styku
DPH
Účtování nákladů a výnosů
Členění nákladů a výnosů, manažerské pojetí
Vlastní kapitál, cizí zdroje
Účtování o krátkodobých a dlouhodobých
závazcích a pohledávkách a dalších zdrojích
financování
Hospodářská střediska, rozpočty
Kalkulace předběná a výsledná
Kalkulace úplných a neúplných nákladů
Pojem, postup
Výsledek hospodaření a jeho účtování (tvorba,
rozdělení, nerozdělený zisk)
Výpočet a účtování daně z příjmů právnických
osob, fyzických osob z podnikání
Daňová evidence
Účtování hotovostního a bezhotovostního
platebního styku v tuzemské i zahraniční měně
Výrobní faktory, ekonomický koloběh
Podstata tržní ekonomiky
Zisk jako ekonomický stimul
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Z Tab. 2 dále vyplývá, že pro vyučovací předmět Účetnictví není vytvořen samostatný obsahový
okruh. Jelikož se jedná o stěžejní předmět oboru vzdělání obchodní akademie, je tento aspekt
vnímán jako nedostatek RVP, který je nezbytné odstranit. Dále jsou zde zvýrazněné tematické
celky, které zahrnují tematické části související s mikrostrukturou předmětu Účetnictví s
ohledem na požadavky oboru vzdělání obchodní akademie. Tematický celek Podstata fungování
tržní ekonomiky je zčásti potřebný k pochopení partií učiva účetnictví.
Analýza kurikulárních dokumentů dále zpracovává uspořádání učiva předmětu Účetnictví z
hlediska obsahových okruhů a také podrobně vymezených tematických celků. Toto uspořádání
je uvedeno v Tab. 3. Komentář k této analýze a shrnutí hlavních odlišností v uspořádání tohoto
předmětu podle obsahu učiva vymezeného RVP s ohledem na vymezení obsahu učiva podle
původní pedagogické dokumentace je uveden v kapitole 4.
Tab. 4 v návaznosti na předchozí srovnává rámcové rozvržení obsahu vzdělávání podle
obsahových okruhů s vazbou na odborné ekonomické předměty s ŠVP OA a JŠ Jihlava z
hlediska předmětového uspořádání a skutečného počtu týdenních a celkových hodin. Je zde
ukázáno, jakým způsobem zařadila daná obchodní akademie odborné ekonomické předměty do
obsahových okruhů. Skutečný počet hodin převyšuje minimální počet hodin doporučený RVP.
Tab. 4: Srovnání počtu hodin podle ŠVP s rámcovým rozvržením podle RVP
RVP
Obsahové okruhy

ŠVP OA a JŠ Jihlava
Vyučovací předmět

Podnik, podnikové činnosti, řízení Ekonomika
podniku
Právo
Účetnictví
Fiktivní firma
Finance, daně, finanční trh
Ekonomika
Statistika
Účetnictví
Ekonomická cvičení
Tržní ekonomika, národní a Ekonomika
světová ekonomika
Hospodářský zeměpis

Skutečný počet hodin
týdenní

celkový

5
3
6
2
5
2
5
4
2
4

157,5
92
193,6
56
157,5
56
161,4
120
63
132

Zdroj: Školní vzdělávací program OA a JŠ Jihlava. Dostupné z WWW: < http://www.oaji.cz/doc/oa_svp_M_02.pdf>

Tato ukázka učebního plánu OA a JŠ Jihlava je pouze výčtem z celku, který je uveden v ŠVP
dané obchodní akademie. Tabulka 5 zahrnuje počet týdenních a celkových hodinových dotací
pro jednotlivé vyučovací předměty v kategorii základní odborné, odborné specializace a
volitelné. Kategorie základní všeobecné uvádí souhrnně počet hodin v jednotlivých ročnících.
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Tab. 5: Učební plán denního studia oboru vzdělání 63-41-M/02
(platný od 1.9.2009 dle ŠVP)
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
Základní všeobecné
Základní odborné
Hospodářský zeměpis
Písemná a elektronická
komunikace
Ekonomika
Informační technologie
Právo
Účetnictví
Statistika
Odborné specializace
Fiktivní firma
Ekonomická cvičení
Volitelné
Celkem

Zkratka

HOZ
PEK
EKO
INT
PRA
UCE
STA
FIF
EKC

Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku
1
2
3
4
20
20
17
13
10
13
11
12
2
2
3(3)
3(3)
1(1)
1(1)
3
2(2)
30

3
2(2)
3(1)
33

3
1(1)
2
4(3)
2
2(2)
3
33

3(1)
1(1)
1
4(3)
2(2)
4
2(2)
2(2)
4
33

Celkem
70
46
4
8
12
6
3
11
2
6
2
4
7
129

Zdroj: Školní vzdělávací program OA a JŠ Jihlava. Dostupné z WWW: < http://www.oaji.cz/doc/oa_svp_M_02.pdf>
Pozn.: Volitelné předměty převážně posilují hodiny cizích jazyků (především konverzace v cizím jazyce), dále
zahrnují hodiny matematického semináře, geografie cestovního ruchu, psychologii a filozofii.

4

Komentář k analýze učebních plánů a učebních osnov

Z Tab. 1, která představuje učební plán oboru vzdělání obchodní akademie dle původní úpravy
školních dokumentů, je možné zpozorovat první odlišnost oproti učebnímu plánu v souladu s
ŠVP a RVP z hlediska formálního uspořádání předmětů. Tab. 1 je pouhý soupis předmětů v
jednotlivých ročnících. Závazně stanovuje počet týdenních a celkových hodinových dotací v
jednotlivých předmětech a počet hodin za celou dobu vzdělávání. Původní dokumentace neklade
důraz na uspořádání předmětů z hlediska kurikulárních rámců. Učební plán dle ŠVP (tab. 5)
nejenom že se odlišuje co do formálního uspořádání, ale také jsou patrné diference v obsahu a
náplni jednotlivých předmětů. ŠVP také pracuje s metodickou stránkou přímé výuky,
průřezovými tématy a mezipředmětovými vztahy v jednotlivých předmětech. Evidentní změny
dokumentace mají největší dopady do kategorie základních všeobecných předmětů. Změny jsou
také evidentní v celkovém počtu hodin za dobu vzdělávání (126 hod – původní učební plán, 129
hod dle ŠVP). Tab. 5 základní všeobecné předměty podrobně nerozvádí. Pouze uvedu nově
vzniklé předměty, které nahradily stávající předměty z původní dokumentace, která ještě bude v
platnosti pro školní rok 2010/2011 a 2011/2012.
Název Občanská nauka byl nahrazen novým pojmenováním Základy společenských věd.
Předmět dle ŠVP je zařazen do 2. a 3. ročníku, počet hodinových dotací týdně je beze změny,
tedy 4 hod. Dále zaniká předmět Zbožíznalství a vznikají dva nové vyučovací předměty, které
nahradily tento doposud stávající – Základy přírodních věd a Základy biologie a ekologie.
Souhrnná hodinová dotace těchto nových předmětů jsou 4 hod týdně, což odpovídá předmětu
Zbožíznalství. Z hlediska počtu hodin došlo ke snížení dotace druhého cizího jazyku dle ŠVP o
jednu hodinu týdně ve 4. ročníku (tedy na 2 hod) a zároveň k posílení předmětu Matematika o
jednu hodinu týdně ve 3. ročníku (tedy na 3 hod).
Učební plán v tab. 5 dále rozvádí podrobně kategorii základních odborných předmětů. Zde
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nedošlo k zániku či nahrazení jednotlivých předmětů, ale evidentní rozdíly jsou znatelné pouze
v počtu hodinových dotací. Předmětu Písemná a elektronická komunikace byla ubrána 1 hod
týdně ve 3. ročníku, ale zároveň tato hodina byla přesunuta do 4. ročníku, v němž se tento
předmět dle původní dokumentace již nevyučuje. Rozložení tohoto předmětu do všech ročníků
celkové doby vzdělávání je pochopitelně z psychologického hlediska efektivnější se zřetelem na
odbornost absolventa daného oboru. Podobná změna byla také aplikována na předmět Právo.
Podle původní dokumentace tento předmět je zařazen pouze do 3. ročníku s 3 hod týdně. ŠVP
závazně stanovuje pro tuto čtyřletou studijní etapu počínaje školním rokem 2009/2010 rozložení
předmětu do 3. ročníku se 2 hod týdně a následně do 4. ročníku s 1 hod týdně.
Kategorie odborné specializace má přímou vazbu na uplatnění absolventa na trhu práce po
odborné stránce, ale také z hlediska jeho osobnostního rozvoje a aktivního fungování jako
občan. Do této kategorie dle ŠVP byly zařazeny předměty Fiktivní firma a Ekonomická cvičení.
Fiktivní firma v původní dokumentaci je zařazena do povinných odborných předmětů. Ve své
podstatě z hlediska zařazení nedošlo ke změně, pouze je upravena formální stránka nových
dokumentů. Předmět je vyučován opět ve 4. ročníku s hodinovou dotací 2 hod týdně, což
dokládá tab. 5. Větší změny byly ovšem zaznamenány v tomto oboru dané školy v předmětu
Ekonomická cvičení. Tento předmět byl původně zařazen sice do oblasti volitelných předmětů,
ale v pojetí volitelného povinného předmětu. Ekonomická cvičení představují přípravu na
praktickou maturitu z odborných předmětů z hlediska práce s účetním softwarem. Dle ŠVP není
tento předmět v kategorii volitelných, ale v kategorii odborné specializace. Vyučuje se ve 3. a 4.
ročníku vždy po 2 hod týdně. Z hlediska hodinové dotace pro volitelné předměty byla dle ŠVP
celkově přidána 1 hod týdně. Po vyčlenění předmětu Ekonomická cvičení z volitelných
předmětů v původním učebním plánu (tab. 1) zbývá na volitelné předměty 6 hod. Z toho lze
tedy odvodit posílení čistě volitelných předmětů o 1 hod týdně.
Z hlediska rozvržení učebních osnov a uspořádání učiva pro předmět Účetnictví byly také
zaznamenány patrné změny v obsahu učiva, které stanovuje RVP v obsahových okruzích. RVP
závazně ukládá zařazení tematické části – Mezinárodní účetní standardy do předmětu
Účetnictví2 a také novou problematiku s vazbou na kalkulace a rozpočty. Jedná se o zařazení
výsledné kalkulace v rámci tematického celku Manažerské účetnictví, který nahradil z hlediska
pojmosloví tematický celek Vnitropodnikové účetnictví. Ovšem není uveden rozsah ani
podrobnější vymezení náplně učiva o Mezinárodních účetních standardech. Domnívám se, že v
budoucnu mohou vznikat patrné rozdíly v učivu mezi jednotlivými školami stejného oboru
vzdělání. Ostatní uspořádání učiva do tematických celků odpovídá původním tematickým
plánům (tematický plán předmětu Účetnictví pro 2. – 4. ročník 2009/2010), byť s nepatrnými
rozdíly, které vyplynuly z edukační analýzy produktů především z hlediska přeskupení počtu
hodinových dotací (Školní vzdělávací program oboru vzdělání 63-41-M/02 OA a JŠ Jihlava).

5

Závěr

Příspěvek se zabývá aktuální problematikou dnešního školství. Poukazuje na podstatné rozdíly
vyplývající z edukační analýzy původní pedagogické dokumentace (učební plány, osnovy a
další dokumenty) a výstupů kurikulární reformy (RVP, ŠVP). Analýza byla provedena s pomocí
dokumentace OA a JŠ Jihlava oboru vzdělání obchodní akademie. Odlišnosti byly posuzovány z
hlediska formálního a obsahového pojetí obou druhů dokumentů. Toto pojetí bylo dále
rozpracováno do analýzy uspořádání učiva dle RVP podle obsahových okruhů vztahujících se k
odborným ekonomickým předmětům a původních osnov. Didaktický rozbor byl dále směřován
k vyzdvižení diferencí mezi pojetím obsahu učiva v původních dokumentech a dokumentaci po
reformě. Dnes je obsah učiva chápán jako prostředek pro dosažení výsledků vzdělávání, nikoliv
2

Tento poznatek vyplývá z obsahového okruhu Podnik, podnikové činnosti, řízení podniku a tematického celku
Podstata účetnictví (Rámcové vzdělávací programy oboru vzdělání 63-41-M/02 obchodní akademie, s. 46-54).
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jako cíl. Analýza se týkala také počtu hodinových dotací v jednotlivých předmětech s akcentem
na odborné ekonomické předměty za týden a celkový počet za dobu vzdělávání. Diference mezi
původním učebním plánem a učebním plánem dle ŠVP v návaznosti na RVP vyplývají
především z předmětového uspořádání (do tzv. kategorií vyučovacího předmětu). Původní
učební plán nebyl takto závazně strukturován. Z hlediska počtu hodinových dotací došlo pouze
k přeskupení hodin v jednotlivých předmětech. Největší změny se týkají nahrazení stávajících
předmětů novými, a to v kategorii základní všeobecné.
Z komparace původního učebního plánu a učebního plánu v rámci ŠVP OA Jihlava vyplynuly
značné rozdíly ve volitelných předmětech. Jedná se o vyčlenění předmětu Ekonomická cvičení z
volitelných povinných předmětů do kategorie odborné specializace. Výrazné změny se týkají
učebních osnov předmětu Účetnictví. Jedná se o zařazení nových tematických částí –
Mezinárodní účetní standardy a výsledná kalkulace v rámci Manažerského účetnictví.
Pro budoucí etapy českého školství bude důležitá také evaluace výsledků fungování
kurikulárních dokumentů s ohledem na uplatnění absolventů na trhu práce.
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The Difference between the Educational Documentation before and
after the School Curricular Reform
Summary
The article reacts to the Czech school curricular reform which very key changes in a educational
documentation from point of view formal as well as content brought. The main target of this
article is to show the difference between the original conception of a documentation and
framework educational program focused on Business school. The next part of the article is
focused on comparison of original documentation of Business school and language school in
Jihlava. The analyses are done for economic subjects – mainly Accountancy.
Key words: Curicurral reform; Educational documentation; School educational program;
Framework educational program; National educational program..
JEL classification: A29.
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Shrnutí
Příspěvek reaguje na kurikulární reformu českého školství, která přinesla klíčové změny v
pedagogické dokumentaci po stránce formální i obsahové. Hlavním cílem příspěvku je
vyzdvižení odlišností mezi pojetím původní dokumentace a rámcovým vzdělávacím programem
oboru vzdělání Obchodní akademie. Další část příspěvku se zabývá srovnáním původní
dokumentace se školním vzdělávacím programem OA a JŠ Jihlava. Analýza je zaměřena na
odborné ekonomické předměty – především Účetnictví.
Klíčová slova: kurikulární reforma; pedagogická dokumentace; školní vzdělávací program;
rámcový vzdělávací program; národní program vzdělávání.
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Využití moderních výukových metod ve výuce
ekonomických předmětů na středních odborných
školách
Radek Maxa*
1

Úvod

V současné době se stále více diskutuje o významu metod výuky ve vztahu k motivaci žáků pro
studium i pro zvýšení zájmu o celoživotní vzdělávání. Zároveň současný trh práce vyžaduje
větší flexibilitu zaměstnanců, adaptabilitu, větší schopnost učit se v rychle měnícím se prostředí.
Velký důraz se klade na komunikační dovednosti, znalost cizích jazyků a schopnost pracovat v
týmu [1]. Zároveň školy implementovaly nové vzdělávací programy, které nahradily učební
osnovy a plány. V oblasti výuky ekonomických disciplín na středních odborných školách máme
rámcové vzdělávací programy, na jejichž základě si každá škola tvoří vlastní podobu obsahu
výuky ekonomických předmětů. Zároveň je nepřehlédnutelný rozmach informačních technologií
v našich životech, vzdělávání nevyjímaje. Též nelze opomenout fakt, že do středních škol
přicházejí žáci ze základních škol, kde je úroveň vzdělávání a tedy i používání různorodých
metod značně odlišná. Přicházející žáci mají tedy různé zkušenosti s alternativami metod ve
výuce. Středoškolští učitelé musí sladit různorodé skupiny žáků tak, aby každý z nich mohl
uplatnit své schopnosti a dosáhnout svého maxima, nehledě na rostoucí počet žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a nemám tím na mysli jen zdravotně či sociálně
znevýhodněné žáky, ale i nadané žáky. O rezervách v této oblasti není pochyb, což vyplývá i z
Tematické zprávy České školní inspekce, která konstatuje, že pedagogové na školách
nepochopili problematiku práce s nadanými žáky, jsou naprosto bezradní, neochotní a bez
jakéhokoliv zájmu pracovat jinými metodami, které by podporovaly rozvoj a růst nadaných
žáků. Používané metody výuky jsou zúženy pouze na diferencované zadávání úloh, což
rozhodně nemůže stačit pro kvalitní a plnohodnotný rozvoj nadprůměrného talentu [2].

2

Metody výuky ekonomických předmětů na středních školách v ČR,
současný stav

Současnost tudíž vyžaduje od učitelů nejen odbornou erudovanost, ale také velkou dávku
empatie, lidské zralosti a vyvážené autority, schopnost odolávat stresu, řešit případné konflikty a
dobré ovládnutí pedagogických dovedností, kdy společnost právem očekává, že se škola dokáže
přizpůsobit a uspokojit měnící se potřeby skupin a jednotlivců. Problematikou konfliktů a jejich
řešením jsem se mimo jiné zabýval v publikovaném článku Manažer a konflikt (Maxa, 2009).
Právě učitel by měl aktivizovat žáky, skupiny (třídy) k přemýšlení, učit žáky koncentrovaně
vyjádřit svůj názor, podporovat představivost, napomáhat budovat zdravé sebevědomí,
napomáhat zbavit se trémy, učit práci v týmu, ovlivňovat schopnost zapamatování, tj. přesně to,
co buduje žádoucí kompetence žáků, budoucích absolventů středních škol. Vzhledem k tomu, že
se již 16 let věnuji pedagogické práci, ať již z pozice učitele ekonomických předmětů na
středním a vyšším stupni, řídícího pracovníka školy, externího školního inspektora, školitele
měkkých dovedností v celoživotním vzdělávání, tak v poslední době z pozice vysokoškolského
pedagoga, pokusím se ve svém příspěvku zhodnotit současný stav ve využívání moderních
výukových metod ve výuce ekonomických předmětů na středních školách v kontextu vlivů,
podmínek, požadavků, bariér, osobnosti a přístupu učitele, které více či méně determinují volbu
moderních výukových metod. Klademe si tudíž otázky:
*

Radek Maxa, katedra didaktiky ekonomických předmětů, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická
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Je tomu tak? Aktivizují učitelé středních ekonomických škol žáky k rozvoji kreativity,
představivosti, týmové spolupráci, schopnosti prezentovat a prosadit svůj názor?



Využívají v dostatečné míře učitelé ekonomických předmětů aktivizujících výukových
metod podporujících budování žádoucích kompetencí žáků?



Proč stále převažuje frontální výuka a proč ji učitelé stále preferují?



Existují nějaké bariéry v aplikaci moderních, aktivizujících metod výuky v současném
středoškolském studiu ekonomických oborů v ČR?



Mohou moderní výukové metody výrazně přispět k budování tzv. měkkých dovedností
(soft skills) žáků, budoucí absolventů, tj. schopnosti komunikovat, prezentovat, zvládat
námitky, stres, rozhodovat se apod.?

O rezervách v této oblasti není pochyb. Výše formulované problémy jsou současní mého bádání
v rámci mé budoucí disertační práce a ve svém příspěvku se pokusím poukázat na některé
klíčově aspekty definované problematiky. Současnost se všemi svými klady i zápory tak
výrazně ovlivňuje práci učitelů. Dovednost volby adekvátních vyučovacích metod i
didaktických prostředků, schopnost účinně, cíleně je využít ve výukovém procesu včetně
osobnostní celistvosti učitele a budování jeho autority, do značné míry rozhoduje o úspěchu
náročné pedagogické práce. Kvalifikovaně mohu samozřejmě hovořit pouze o oblasti
ekonomického vzdělávání, nicméně se domnívám, že v ostatních studijních oborech tomu
nebude jinak. Zjištěním a závěrům, ke kterým jsem dospěl v oblasti využitelnosti moderních
aktivizujících metod výuky včetně možných bariér jejich využití, a to na základě svých postřehů
a profesních zkušeností, se věnuji ve svém příspěvku, včetně závěrů jedné z dostupných analýz
v této oblasti. Můj příspěvek blíže seznamuje s aktivizujícími metodami výuky a s důležitými
aspekty jejich využitelnosti učiteli ve výuce ekonomických předmětů na středních školách
odpovídající úloze, kterou učitel v současném vzdělávacím procesu zastává. Je třeba si
uvědomit, že každý učitel je plně kompetentní k použití konkrétních výukových metod tak, aby
pomocí nich přivedl žáka k využití jeho maximálního potenciálu. Musí tedy být s různými
vyučovacími metodami včetně moderních aktivizujících metod dostatečně obeznámen, aby
mohl v konkrétní situaci volit jejich optimální kombinaci. Ve vyučovacím procesu se mohou
různé metody střídat nebo uplatňovat souběžně.
Výběr výukových metod musí vycházet z profesionálních rozhodnutí učitele, navazují na velmi
dobrou znalost žáků, neboť jen tak se dají očekávat dobré výsledky učení. Proto je na místě
otázka, které metody výuky jsou efektivní. Primární je, aby si učitel plně uvědomil úlohy, které
zastává v procesu budování klíčových kompetencí žáků, a které role zastává, pouze tak může
volit adekvátní výukové metody. Je zjevné, že ne každý učitel je schopen takové sebereflexe a
uvědomění si své současné úlohy.

3

Úloha a role učitele v současném výukovém procesu

Každý učitel, aby vyhověl všem nárokům na průběh výukového procesu vč. výše
specifikovaných současných tendencí a vlivů, nárokům na prostředí příznivé pro učení, by se
měl zaměřit na bezvadné naplnění těchto klíčových úloh:


Učitel má za úkol budovat bezpečné prostředí, nevytvářet stresové situace (pozor i zbrklé
a nepromyšlené změny ve způsobu školní práce mohou tyto situace vyvolat). Snad
samozřejmým požadavkem na učitele je neponižovat žáka a neurážet ho, především ne
tehdy, když vysloví naivní nebo i zcela nesprávný názor.



Učitel nesmí vyhrocovat soutěživost mezi žáky. Soutěžení v míře přiměřené jistě nemusí
být škodlivé, ale motivovat žáka má především vědomí vlastní kompetence a hodnota
vlastního výkonu, nikoliv vědomí, že ostatní dosáhli horšího výkonu než on.
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Učitel by měl oceňovat tvořivost, odvahu pouštět se do náročných úkolů a složitých
problémů, kritičnost, smělost v myšlení. Měl by si vážit ochoty experimentovat, ochoty
vyslovit stanovisko a hájit je, ochotu sdílet své myšlenky. Aktivní participace na
učebních aktivitách je třeba si vážit neméně.



Učitel musí respektovat potřeby žáka. I mnohé fyziologické potřeby žáka jsou žel ve
školní práci odsouvány stranou. Např. možnost pracovat svým tempem je skutečnou
fyziologickou potřebou, její neuspokojení brání úspěšnému průběhu procesu učení.



Učitel má respektovat a akceptovat rozmanitost vyjádření žáků, jejich produktů, postojů
atd. [3]

Nesmím také opomenout, že učitel má být také patřičně odborně erudovaný, tj. je expertem v
učební látce. Stále méně je však vnímán jako majitel poznání, mj. i proto, že žáci mají k
dispozici mnoho (a stále více) jiných informačních zdrojů. Učitel jako zdroj informací je snadno
nahraditelný. V čem ale učitel nahraditelný není, jsou role, které sehrává:

4



Učitel jako facilitátor, který podpoří učební procesy tím, že uspořádá učební materiál,
zvýrazní to podstatné, pomůže stanovit cíle a hlídá jejich dosahování. Vyhledává skrytý
potenciál žáka.



Učitel jako koordinátor, tedy člověk, který uspořádává společné aktivity žáků, dá prostor
sdílení poznatků, spolupráci. Dohlíží na využití potenciálu sociální dimenze učebních
procesů.



Učitel participující na procesech učení, který se tím, že se zapojuje do učebních aktivit,
stává se modelem učícího se jedince.

Metody výuky a jejich výběr, faktory ovlivňující volbu metod se
zaměřením na výuku ekonomických předmětů na středních školách

Každou ze tří výše specifikovaný rolí naplňuje učitel mimo jiné také prostřednictvím volby
vhodných metod. V této části příspěvku se zaměřím na kritéria a vlastní proces volby vhodných
metod výuky ekonomických předmětů na středoškolské úrovni, nikoliv na klasifikaci
jednotlivých metod. V následující části přiblížím moderní výukové metody a to aktivizující
metody výuky, kdy je mi nejbližší klasifikace Maňáka a V. Švece [4]. Hledisek klasifikace
metod výuky je celá škála, v každém výkladu didaktiky nalezneme různá třídění metod výuky
(např. klasická třídění používá např. Skalková [5], odlišně pojetí klasifikace lze nalézt u
Grecmanové a kol. [6]
Výuka ekonomických předmětů má určitá specifika. Učitel musí především dbát, aby žáci
pochopili podstatu ekonomických pojmů a vztahů mezi nimi, osvojili si potřebné vědomosti v
celé šíři ekonomických předmětů, které budou umět prakticky využít v praxi, tj získat potřebné
dovednosti. Dovednosti lze členit na intelektové, senzomotorické, pracovní, komunikativní [7].
Dle mého úsudku a vlastních zkušeností patří mezi klíčové dovednosti, které by si měl
absolvent střední školy ekonomického oboru odnést s sebou do praxe zejména tyto: žádoucí
(odborné ekonomické) vyjadřování žáků a schopnost argumentace, prezentace, komunikace,
zvládání námitek a konfliktů, odolnost vůči stresu, schopnost naslouchat, klást otázky, učit se
novým věcem, empaticky vnímat potřeby druhých, respekt k názoru partnera, cílené získávání
potřebných dat, tj. aktivní práce s informačními zdroji (literatura, tisk, počítač, internet),
provádění průzkumu a rozboru dat, interpretace tabulek a grafů, samostatnou práci, včetně
práce v kolektivu. Směřuje současná koncepce vyučování včetně používaných metod k osvojení
těchto žádoucích dovedností?
Při výuce ekonomických předmětů v současné době jednoznačně převazuje frontální výuka,
která výše uvedené dovednosti buduje a rozvíjí sporadicky, o čemž vypovídá mimo jiné Analýza
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metod práce učitelů v předmětu ekonomika na středních ekonomických školách uskutečněná v
letech 2003 – 2007 ve vybraných středních školách v ČR, jejímž cílem bylo zjistit, jaké
výukové metody učitelé v současné době na středních školách aplikují, jak jsou tyto metody
žáky z hlediska účinnosti vnímány a které metody je třeba změnit. Dle této analýzy při výuce
ekonomických předmětů převládá výklad učiva s uváděním slovních příkladů, diktováním
poznámek (90 % učitelů diktuje žákům poznámky do sešitů), občasnou kresbou schémat a
zřídka se objevuje práce ve skupinách. Převažuje tak tzv. tradiční koncepce vyučování (verbálně
reprodukční), založená na mechanickém způsobu zapamatování učiva a reprodukci. V rámci
mého doktorského studia připravuji obdobný průzkum se zaměřením na moderní výukové
metody a jejich účinnost ve vzdělávacím procesu ekonomických předmětů na středních školách,
kdy jistě bude zajímavé komparovat mé výsledky se závěry výše citované analýzy.
V současné době se tak v drtivé většině případů učitel zaměřuje na verbální osvojování pojmů,
na mechanickou reprodukci učiva, což zejména v prvních ročnících může být přínosem
(zapamatování odborných termínů) a základnou pro návazné hlubší pochopení ekonomických
procesů a rozvoji myšlení žáky, nicméně často žáci učivo nepochopí a pouze reprodukují
mechanicky naučené definice odborných pojmů, což nevede k osvojení kýžených dovedností a
utváření hodnot žáků, které od nich bude běžná praxe vyžadovat (samostatná práce, aktivita,
iniciativa, rozhodnost, kreativita, schopnost pracovat v týmech apod.) Je tudíž naprosto
nezbytné využívat takové metody výuky, kterou povedou k získání výše specifikovaných
dovedností žáků, tj. metody zaměřené na budování žádoucích hodnot a návyků, nikoli pouze
vědomostí. Pouze tak si sami žáci osvojí metody práce, pomocí kterých budou schopni běžně a
úspěšně řešit každodenní pracovní problémy. Toho lze dosáhnout zejména prostřednictvím
aktivizujících metod v propojení s moderními názorně demonstračními metodami (myšlenkové
mapy, práce se schématy, přehledy apod.), které učí žáka formulovat myšlenku, obhájit názor,
argumentovat a rozhodovat.

5

Aktivizující metody ve výuce ekonomických předmětů

Aktivizující metody [4] se charakterizují jako postupy, při nichž se výchovně vzdělávacích cílů
dosahuje především na základě vlastní učební činnosti žáků, a které vedou k rozvoji myšlenkové
kultury žáků, a to z hlediska získávání vědomostí i myšlenkových dovedností, rozvoje iniciativy
a poznávacích potřeb. Mezi nesporné výhody patří, že jsou přitažlivé a zajímavé, spoluvytvářejí
příznivé školní klima a dobré výsledky vzdělávání, rozvíjejí klíčové kompetence žáků. Mezi
nevýhody patří náročnost na čas, na přípravu, na vyučování, také na kázeň. Dle vlastních
zkušeností a postřehů z vlastní výuky, hodnocení výuky učitelů ekonomických předmětů během
hospitační a inspekční činnosti, jsem analyzoval silné a slabé stránky aktivizujících metod
výuky a dospěl k těmto závěrům:
Silnými stránkami aktivizujících metod jsou:


aktivizace studentů k rozvoji kreativního myšlení,



budování a rozvoj dovednosti prezentovat svůj názor, obhájit svůj názor, naslouchat,
klást otázky, zvládat námitky apod;



podpora představivosti žáků,



budování zdravého sebevědomí žáků,



eliminace trémy žáků,



podpora týmového přístupu k řešení problémů, tj. učí žáky práci v týmu, buduje
kooperativnost, schopnost participovat na společných cílech,



ovlivňování schopnosti zapamatování,
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rozmanité a záživné přístupy k výuce,



schopnost přístupnou formou vyvolat myšlenky žáků uložené v podvědomí,



vytváření žádoucího klimatu ve třídě, skupině, otevřenější atmosféry,



budování větší míry zodpovědnosti žáků za vyřešení problému,



hlubší pochopení problému, v souvislostech.

Mezi slabé stránky aktivizujících metod výuky jsem zařadil:


vyšší časovou náročnost,



možnost dominantního chování některého žáka, skupiny,



zamlčování vlastního názoru (zvláště kvůli obavám žáka z kritiky druhých, popř. i
učitele),



obavy žáků z hodnocení jejich námětů, způsobů prezentace apod.



nepřístupnost některých pedagogů osvojit si aktivizující metody výuky, nízká míra
motivace vedení některých škol a učitelů.

Mezi stěžejní aktivizující metody výuky můžeme zařadit zejména diskusi, heuristické metody,
situační a inscenační metody.
Metoda diskuse je taková forma komunikace učitele a žáků, při níž si všichni účastníci vzájemně
vyměňují názory na dané téma, na základě svých znalostí uvádějí argumenty pro svá tvrzení, a
tím společně nacházejí řešení daného problému. Diskuse rozvíjí u žáků schopnost aktivně a
pohotově využívat myšlenkové operace, formulovat podstatu problému, přesně se vyjadřovat.
Heuristické metody jsou zaměřeny na tvůrčí řešení problémů. Na rozdíl od tradičních postupů
učitel nesděluje žákům poznatky přímo v hotové podobě, ale vede je k tomu, aby je samostatně
objevovali, přičemž tento proces objevování iniciuje, usměrňuje nebo i řídí, zejména na jeho
počátku. Snaží se získat žáky pro samostatnou poznávací činnost různými způsoby, které mají
vyvolávat jejich zájem a potřebu objevovat. Může například klást problémové otázky,
upozorňovat na různé problémy a rozpory, seznamovat se zajímavostmi apod. Tyto postupy při
správné aplikaci mohou u žáků zdokonalovat schopnosti vnímání a pozorování, rozvíjet fantazii
a imaginaci, vést je k osvojení metod a technik samostatné práce, rozvoji kritického myšlení i
dovednosti zpracovávat informace. Problémové učení je široce využitelné při výuce
ekonomických předmětů. Fáze řešení problémů: DITOR [8] definuj problém, informuj se, tvoř
řešení, ohodnoť řešení, realizuj řešení nebo lze tyto fáze definovat takto: vymezení problému,
analýza problémové situace (co je známé a co je neznámé, co je třeba zjistit, vyhledat apod.),
vytváření hypotéz, domněnek, návrhy řešení, ověření hypotéz, vlastní řešení problému, návrat.
Jednou z heuristických metod, která by neměla v chybět v „rejstříku“ současného
středoškolského učitele ekonomických předmětů a to zejména managementu je brainstorming
[9]. Dle mých zkušeností je právě brainstorming a jeho písemná podoba, tj. brainwritting, tou
výukovou metodou, která výrazně podporuje kreativní myšlení žáků a v propojení s
myšlenkovými mapami dosahuje ještě vyšší účinnosti. Mé budoucí zkoumání bude zaměřeno na
ověření hypotézy, že brainstorming ve výuce ekonomických předmětů výrazně podporuje
představivost studentů, napomáhá budovat zdravé sebevědomí studentů, napomáhá zbavit se
trémy, učí práci v týmu, buduje kooperativnost, schopnost participovat na společných cílech,
ovlivňuje schopnost zapamatování, je zážitkem pro účastníky, zpestřuje výuku, vyvolává
myšlenky uložených v podvědomí studentů, vytváří žádoucí klima ve třídě, skupině, buduje
otevřenější atmosféru mezi učitelem a studenty, vede k budování k větší míře zodpovědnost za
vyřešení problému, kdy pochopení problému je hlubší, v souvislostech, tj. účinnost výuky ve
smyslu budování žádoucích kompetencí žáků včetně osvojení dovednosti prezentovat,
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rozhodovat se, zvládat námitky druhých apod. i se zvyšuje až trojnásobně oproti využití metod
frontální výuky.
Situační metody navazují na tradiční požadavek spojení školy se životem. Spočívají v řešení
problémů, které vycházejí z nějaké skutečné události, konfliktu nebo střetu zájmů v aktuální
situaci. V oblasti výuky ekonomických předmětů se tak vztahují na reálné ekonomické
problémy ze života, které představují specifické, obtížné jevy, vyvolávající potřebu vypořádat se
s nimi, vyžadují angažované úsilí. Podstatu situačních metod tvoří řešení problémového případu,
který odráží nějakou reálnou ekonomickou událost, zobrazuje určitý komplex vztahů a
okolností, je výrazem střetu různých zájmů atp.
Základní fáze metodického postupu:


prezentace případu (slovní, písemná, obrazová – film),



získávání dalších informací (od učitele z jiných zdrojů),



řešení případu (individuálně, ve skupině, v plénu, kombinovaně),



rozbor variant řešení, diskuse (v malé skupině, v plénu),



zhodnocení výsledků a zobecnění závěrů, případně konfrontace s praxí.

Jinou podobou situačního učení je projektové učení. Projekt je komplexní praktická úloha (ek.
problém, ekonomické téma) spojená s životní realitou, kterou je nutné řešit teoretickou a
praktickou činností, jež vede k vytvoření adekvátního produktu. Propojuje se tak život, učení a
práce. Průběh řešení projektu zahrnuje stanovení cíle (žáci by se měli s cílem a tématem
projektu ztotožnit a přijat jej), vytvoření plánu řešení, realizaci plánu (např. vyhledávání
informací, zajišťování materiálů, pozorování, měření, exkurze, interviewování osob, pořizování
dokumentace atp.), vyhodnocení projektu a zveřejnění výsledků. Projekt může být v jednom,
nebo ve více ekonomických předmětech a může mít různý časový rozsah (od několika hodin až
do několika měsíců). Mezi hlavní klady projektového učení patří, že je motivující, podněcuje
odpovědnost a iniciativu žáků, posiluje ochotu a schopnost spolupracovat a radit se s jinými,
rozvíjí vytrvalost, pohotovost, tolerantnost, sebedůvěru, sebekritičnost, dává příležitost k
tvořivým činnostem, je spojen se skutečným životem, obohacuje běžnou výuku, přináší žákům
přímou životní zkušenost.
Inscenační metody bývají v různých pedagogických koncepcích označovány různými termíny,
jako dramatická výchova, hraní rolí, interakční hry apod. Podstatou inscenačních metod je
situační učení v modelových situacích, tzn. že žáci sami předvádějí určitou situaci. Inscenace
strukturovaná (připravený scénář), nestrukturovaná, mnohostranné hraní rolí. Inscenace má
zpravidla tři fáze (příprava, realizace, hodnocení). V ekonomických předmětech na středních
školách lze inscenovat celou škálu ekonomických situací, což našlo reálné uplatnění např. v
podobě ekonomických her [7], fiktivních firem apod.

6

Zhodnocení současného stavu ve využívání moderních, aktivizujících
metod ve výuce ekonomických předmětů na středních školách v ČR

Současnost vyžaduje, aby se moderní metody výuky včetně aktivizujících mnohem více podílely
na naplňování rámcového vzdělávacího programu Ekonomika a podnikání. Důležitým
předpokladem je poznání a osvojení těchto moderních metod učiteli ekonomických předmětů, tj.
sebevzdělávání učitelů. Pouze tak mohou poznat jejich nesporné výhody, ale i úskalí při jejich
praktickém používání v každodenní učitelské praxi. Samozřejmě nesmíme zapomínat, že
metody jsou pouze jedním z klíčových předpokladů úspěšné výuky. Dle Belze a Siegrista [10]
lze cíle, obsah, metody a prostředky i sociální formy výuky popisovat a zkoumat odděleně, ale v
realitě vzdělávání se s nimi však vždy setkáváme v jednotě. Neexistuje obsah, který by se dal
zprostředkovat bez nějaké metody, a neexistuje žádné zprostředkování bez média, byť by to byla
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jenom řeč.
Moderní vyučovací metody nepochybně vyžadují zpočátku intenzivní práci, mnohé z nich jsou
použitelné pouze na základě vlastních zkušeností a talentu k práci s novými metodami, některé
metody jsou také spojeny s určitým rizikem. Zda výuka pomocí nových metod přináší jak učiteli
ekonomických předmětů, tak žákům mnohem více radosti z učení a úspěšnost dalekosáhle
převyšuje tradiční metody výuky jak při konkrétním využívání naučené látky, tak v trvalosti
jejího uchování v paměti, chci analyzovat a svá zjištění a následně formulované závěry
zapracovat do své disertační práce. Jsem přesvědčen, že moderní metody výuky rozvíjí právě ty
dovednosti žáků, na kterých je založen RVP Ekonomika a podnikání (rozvoj ek. myšlení,
hospodárné chování, schopnost posuzovat, hodnotit vývoj ekonomiky, osvojit si manažerské
dovednosti apod.)
Pozitivní je, že velká většina učitelů, se kterými jsem přišel do kontaktu, vnímá moderní
výukové metody vč. aktivizujících jako nástroj motivace žáků a to nejen k učení, ale i k
probuzení zájmu o další vzdělávání v dané oblasti. Zároveň z vlastní zkušenosti vím, že většina
učitelů používá moderní, aktivizující metody výuky nepravidelně, spíše jako zpestření výuky.
Není to dle mého názoru z neznalosti moderních metod, problém je spíše v ochotě učitelů tyto
metody používat, neboť příprava na výuku je jistě jak časově, tak i organizačně náročnější než je
u klasického frontálního vyučování. Pravidelné využívání moderních výukových metod učiteli
jistě souvisí i s prací vedení školy, tj. s mírou inovativnosti managementu školy. Domnívám se,
že velmi významnou roli zde hraje motivace ze strany vedení školy, např. v podobě ocenění
moderních výukových stylů „odvážných“ pedagogů, tudíž propracovaný systém benefitů a
ostatních stimulů, ale i dostupnost dalšího vzdělávání v oblasti osvojení moderních výukových
metod, vytvoření odpovídajícího zázemí včetně moderních didaktických pomůcek (např.
interaktivní tabule, využití videokamery apod.).
Nejčastěji jsem ve své dosavadní praxi zaznamenal využití skupinové výuky, ekonomických her
(fiktivní firmy), projektové výuky. Projektu fiktivních firem jsem se aktivně věnoval z pozice
učitele ekonomických předmětů na střední i vyšší odborné škole a zároveň jsem aplikoval
projekt Baťa Junior Achievement na dvou středních školách, kdy sám jsem absolventem tohoto
programu pro učitele. Naopak sporadicky jsou využívány různé didaktické hry, modelové
situace, simulace, myšlenkové mapy apod. Vše se ovšem odvíjí od pojetí výuky ze strany
každého učitele. Stále zaznamenávám názor, že míra kreativity, komunikace a zapojení
moderních metod výuky plyne z množství učiva, které učitel musí pod tíhou nějakých okolností
odučit. Učitel na střední škole preferuje předávání faktů, protože je k tomu nucen stávajícím
pojetím maturitních zkoušek a přijímacích zkoušek na vysoké školy. Bohužel tento stereotyp
stále přetrvává, tj. že „musíme“ předat co největší množství poznatků a to v hotové podobě.
Jako jsou žáci vedeni k osvojení žádoucích kompetencí, sami učitelé jsou plně kompetentní a
zodpovědní za volbu adekvátních a efektivních metod výuky, což v dnešní době platí dvojnásob.
I s těmi, samozřejmě s mnohem vyšším úsilím, atraktivně, zážitkově, s „bouři mozků“ žáků
apod; lze jistě vzdělávacích cílů dosáhnout. Základním problémem je tedy výběr vhodného
učiva v souvislosti s rámcovými vzdělávacími programy.
Nejprve by si měl učitel stanovit cíle hodiny či sledu několika navazujících hodin, říci si, kam
vlastně chce žáky posunout, co v nich rozvinout. To je prvořadé. Nedávný průzkum týkající se
RVP odhalil, že učitelům dělá obrovský problém formulovat cíle výuky. I mé zkušeností z
inspekcí tento závěr potvrzují.1 Když se ptám učitelů, co vlastně tím či oním zamýšleli, tak
dostávám smysluplnou odpověď jen v pár případech. Pokud např. učitel používá brainstorming
jen proto, že se to se to od něho vyžaduje, nebo že je to módní, ale skupina nemá cíl, nejsou
stanovena pravidla a dodržovány principy, neví se, co má být výsledkem práce, pak se účinnost
1

Působím jako externí inspektor pro posouzení výuky ekonomických předmětů na středních školách v Praze, např.
inspekční zpráva Anglo-německé OA, Praha 6, http://delta.uiv.cz/csi/dokument/oa6fx324.htm
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moderních metod zcela vytrácí, naopak způsobí více škody, než-li užitku. Pokud tedy učitel
vytýčil cíle, musí samozřejmě respektovat charakter učiva a naplňování klíčových kompetencí
žáků v kontextu RVP. Je nezbytné, aby učitelé opustili frontální formu výuky a přešli ke
skupinové, kooperativní formě vyučování. A to nikoli formou soutěže, ale spolupráce. Žáci se
přestanou tvářit, že ve třídě vlastně nejsou, ale začnou pracovat a komunikovat. Učitelé by měli
začít s reflexí toho, co už studenti umí a vědí, jak se utvářejí jejich postoje a názory, to ale
neznamená začít klasicky zkoušet. A teprve teď přicházejí na řadu brainstorming, myšlenkové
mapy a další aktivizující metody výuky. První co však musí učitel udělat, je změnit styl
komunikace. Za nezbytné tudíž považuji osvojení a kontinuální prohlubování komunikačních a
prezentačních dovedností učitele. Učitel musí vědět, co žáky vůbec zajímá, hovořit s nimi,
naslouchat, klást otázky. Studenti nejsou nádoby vědomostí, ale mají i duši, což se příliš často
nebere v potaz. Zároveň proměňuje-li se pojetí učebních procesů ve škole, musí to jít ruku v
ruce s proměnou hodnotících postupů. Už tradičně je zpochybňována objektivita a srovnatelnost
obvyklých školních známkovacích systémů. Hodnocení je procesem komunikace a jeho výstup
je jakýmsi komunikačním kódem, pomocí kterého je výkon studenta porovnán jednak se
standardem, jednak s výkony ostatních studentů. Zároveň je nástrojem porovnání výkonu
studenta vzhledem k jeho učebnímu potenciálu [11].
Zároveň nelze nezmínit další bariéru, která vede učitele spíše ke stereotypu, současné učebnice a
další odborná literatura. Učitelé jsou zvyklí na učebnice, které jim pomáhají předložit žákům
hotové poznatky. K tradiční (frontální) výuce ekonomické problematiky s dominujícím
postavením učitele nabízí trh široký výběr odpovídajících učebnic (počítající s tím, že i celé
pasáže se budou přepisovat na tabuli a pak z tabule do sešitu). Ovšem „moderních“
středoškolských ekonomických učebnic, které odráží využití moderních výukových metod,
sledující rozvoj komunikačních, prezentačních dovedností studentů, které vybízejí učitele i
studenty k tvořivosti, využití brainstormingu a ostatních alternativních a pestrých metod výuky a
jsou návodem „jak na to“, je citelný nedostatek. Tento svůj názor mohu opřít i o své zkušenosti
z pozice recenzenta MŠMT pro oblast ekonomické literatury, kdy i nové publikace ve většině
případů počítají s frontálním stylem výuky. Bohužel i samotná kritéria MŠMT pro posuzování
rukopisů publikací preferují a hodnotí faktory reprezentující frontální vedení výuky, naopak
hodnocení didaktické pestrosti, moderní metodologie vč. toho, zda jsou zahrnuty simulační hry,
brainstorming, myšlenkové mapy, podněty k projektům, definování problémů apod., se věnuje
jen sporadicky a obecně (podněty k zamyšlení, otázky a úkoly). Nezbytností je tudíž apelovat na
autory učebnic, aby sami opustili léty zakořeněné postupy tvorby učebnic. V současné době
připravuji učebnici Managementu pro střední a vyšší odborné školy, kdy jednou z mých priorit
je nabídnout středoškolským učitelům učebnici nabytou problémy, projekty, případovými
studiemi, brainstormingem, simulacemi, skupinovou prací či rolovými hrami, vizualizací apod;
sledující osvojení klíčových dovedností žáků a posílení jejich komunikačních dovedností
prostřednictvím aktivizujících výukových metod.
Co je tedy klíčem k volbě vhodné metody výuky? Dle Grecmanové a kol. [8] je to adekvátnost
příslušné metody a uvádí se několik požadavků, které tuto adekvátnost prověří: metoda vede ke
stanovenému cíli; je efektivní, což mj. znamená, že umožní každému žákovi, aby využil co
nejvíce ze svého potenciálu; metoda odpovídá podmínkám práce, pomůckám a zdrojům, které
má učitel k dispozici. Navíc učitel musí sám metodu dobře zvládat a měla by vyhovovat stylu,
kterým vyučuje. Čím jasněji a přesněji je vymezen cíl výuky, tím lépe mohou být zvoleny
metody k jeho naplnění. Každý učitel ekonomických předmětů v koordinaci s ostatními
vyučujícími vyvíjí soustavnou péči o získávání a rozvíjení požadovaných profesních znalostí,
vlastností a schopností žáků, dále jejich profesní vystupování, estetické cítění, kultivované
vyjadřování, konstruktivní a vstřícné jednání se zákazníky, obchodními partnery i
spolupracovníky, spolupracovat, odpovědně rozhodovat apod.
Mezi kritéria volby výukových metod můžeme zařadit zejména tyto: principy a pravidla
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výukového procesu, cíle a záměry výuky, obsah a metody daného oboru/předmětu, úroveň
fyzické a psychické vyspělosti žáků, zvláštnosti třídy, vnější podmínky a osobnost učitele.

7

Závěr

Role učitele ekonomických předmětů prochází změnami, proměňují se také nároky na prostředí
pro výuku. Metody výuky jsou zařazovány do rámce nově formulovaných struktur vzdělávacího
procesu. Veškeré změny se odehrávají na základě diskusí mezi zastánci konzervativnějších či
progresivnějších metod výuky. Osobně za moderní metody považuji ty, které motivují žáky
jinak než pomocí známky či trestu (jsou přátelské) a zejména podporují tvořivost a samostatné
myšlení žáků, mají činnostní charakter a ve výchovné rovině jsou založené na vzájemném
respektu žáků a učitelů. Učitel by měl volit takové metody, aby žáky motivovaly k dalšímu
vzdělání, poskytovaly jim příležitost k maximálnímu rozvoji své jedinečné osobnosti.
Absolventi středních ekonomických škol musí získat nejen znalosti, ale zejména klíčové
kompetence, aby se mohli dobře uplatnit na trhu práce. K tomuto cíli vedou progresivní moderní
metody výuky. To vyvolává potřebu nezbytného a rychlého ztotožnění se každého učitele s
moderními výukovými metodami, kdy v centru pozornosti každého učitele by měly být
aktivizační metody výuky.
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Modern Teaching Methods and Their Utilisation in Education of
Economic Subjects at Secondary Schools
Summary
The current learning process requires teachers to leave the traditional and ineffective teaching
methods and replaced them with modern methods. Modern teaching methods lead students to
think about. It teaches students to express their views, thoughts, and ideas. Modern methods
help students develop their imaginations. They help build healthy self-esteem of pupils, who
also teaches team work. My article is dedicated to modern methods of teaching economic
subjects. I focus on activating teaching methods. I performed an analysis of important aspects
modern teaching methods in the work of a teacher of economic subjects in secondary schools in
the Czech Republic. This article contains a summary of my previous professional experience in
activating the use of modern methods in teaching economic subjects in secondary schools. The
article contains an analysis of strengths and weaknesses of modern teaching methods. I used the
conclusions of analysis available. In the article we discuss the requirements, conditions, barriers
that determine the choice of modern teaching methods in the work of teachers of economic
subjects. The article also defines the area of my further research.
Key words: Modern teaching methods; Activating teaching methods; Competency; General
education program.
JEL classification: A20.

Shrnutí
Současný vzdělávací proces si žádá, aby učitelé opustili tradiční a neúčinné výukové metody a
nahradili je moderními metodami. Moderní výukové metody vedou studenty k přemýšlení. Učí
studenty vyjádřit svůj názor, myšlenku, nápad. Moderní metody pomáhají rozvíjet představivost
žáků. Napomáhají budovat zdravé sebevědomí žáků, které zároveň učí pracovat v týmu. Můj
příspěvek se věnuje právě moderních metodám výuky ekonomických předmětů. Zaměřuji se na
aktivizující metody výuky. Analyzuji důležité aspekty jejich využití v práci učitele
ekonomických předmětů na středních školách v ČR. Příspěvek obsahuje a shrnuje mé dosavadní
profesní zkušenosti ve využívání moderních aktivizujících metod ve výuce ekonomických
předmětů na středních školách. Příspěvek obsahuje analýzu silných a slabých stránek moderních
metod výuky. Využil jsem závěrů dostupných analýz. V příspěvku se věnuji požadavkům,
podmínkám, bariérám, které determinují volbu moderních výukových metod v práci učitele
ekonomických předmětů. V příspěvku dále formuluji oblasti mého dalšího bádání.
Klíčová slova: moderní výukové metody; aktivizující metody výuky; kompetence; rámcový
vzdělávací program.
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Elasticita poptávky po ekonomickém vzdělávání v ČR
a její srovnání s Německem a EU
Lucie Mohrová*
1

Úvod

Vzdělávání, touha po informacích, nutnost orientace, těmito slovy by se dalo charakterizovat
základní téma tohoto příspěvku, který se zabývá ekonomickým vzděláváním a vývojem
poptávky po něm. Článek pojem vzdělávání necharakterizuje v rámci středního či vysokého
školství, ale jako celek. Ve své práci bych ráda vystihla elasticitu zkoumané poptávky.
Vzhledem k nedostupnosti konkrétních číselných dat a zároveň velmi obtížnému vystihnutí ceny
za vzdělávání v peněžním slova smyslu, nebude možné v této práci elasticitu konkrétně vyjádřit
číselně.
V první části je popsaná krátká charakteristika historického vývoje, který má na poptávku po
vzdělávání nezanedbatelný vliv. V další části je charakterizována poptávka nejprve obecně a
poté již specificky zvolená poptávka po ekonomickém vzdělávání, následuje výpočet příjmové
elasticity, kdy při výpočtu byla použita průměrná mzda. Poslední část se zabývá komparací
vývoje poptávky v České republice, Německu a celé EU.

2

Historický vývoj

Česká republika prošla politicko-ekonomickou transformací v devadesátých letech minulého
století, což mělo za následek spoustu naprosto zásadních změn v pojetí a chápání ekonomiky, či
v pojetí privátních financí z hlediska soukromého sektoru. Z centrální plánované ekonomiky se
stala ekonomika „otevřená, kapitalistická, svobodná..“ Jaké konkrétní změny tato událost
způsobila či později vyvolala, to je velice rozsáhlé a poměrně komplikované téma. Aby těmto
změnám byli schopni lidé porozumět, musel nastat rozmach vzdělávání, a to především toho s
ekonomickou povahou. Proto také ihned po těchto bouřlivých změnách byla zvýšená poptávka
po ekonomickém vzdělávání a uspokojena prudkým nárůstem počtu obchodních akademií a
především výrazným nárůstem počtu soukromých institucí. Tento vývoj od revolučního roku do
současnosti lze považovat za stěžejní časové období pro potřeby této práce. Již zmíněnou
poptávku po vzdělávání ekonomického charakteru lze chápat jako důsledek mnoha faktorů
různého charakteru, jako např. tvorba nového politicko-ekonomického uspořádání ČR, vliv
západních zemí, vstup do Evropské unie a hospodářská recese, kterou Česká republika
momentálně zažívá.

3

Charakteristika pojmů poptávka a elasticita poptávky

Poptávka je ekonomický pojem vyjadřující objem zboží či služeb, v tomto případě vzdělání,
které chtějí spotřebitelé (obyvatele ČR) koupit na trhu za určitou cenu. V případě bezplatného
vzdělávání nelze charakterizovat pomocí ceny, tudíž lze poptávku a její elasticitu měřit pouze u
placené formy vzdělávání.
U vzdělání obecně by bylo možné v případě středního a vysokého školství chápat cenu vzdělání
jako součet „ušlého zisku“, chápáno jako součet potenciálních průměrných výdělků, které by
daný subjekt byl schopen obdržet, zatímco by čas věnovaný studiu věnoval právě práci, či
podnikání. Tuto charakteristiku lze však vnímat pouze jako pomůcku pro lepší představu.
Elasticitu poptávky lze charakterizovat jako ekonomický pojem vyjadřující citlivost
*
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poptávaného množství na změnu jeho ceny, jinak řečeno vyjadřuje vztah mezi procentními
změnami výše uvedených veličin.

Elasticita poptávky =

% změna poptávaného množství
.
% změna ceny

(1)

Dle koeficientů elasticity poptávky lze určit, o jaký typ poptávky se jedná. V případě vzdělávání
lze vyloučit jednotkově elastickou poptávku. Následně tedy lze rozlišovat poptávku elastickou či
neelastickou, což má kromě ceny další řadu faktorů.
Jako jeden z důležitých faktorů je existence substitutů, což v rámci vzdělávání lze chápat jako
existenci velkého množství jednotlivých forem studia či konkrétních institucí, avšak v rámci
ekonomického vzdělávání jako celku lze substitut nalézt jen stěží. V rámci vzdělávání lze uvést
také skutečnost, že elasticita poptávky roste s časem, což mělo za následek vznik univerzit
třetího věku, celoživotního vzdělávání atd., neboť lidé, kteří nebyli schopni reagovat ihned na
změny podmínek, absolvují různé formy vzdělávání později v pokročilejším věku, kdy jsou
schopni reagovat na ekonomickou situaci na trhu pružněji díky produktivnímu věku a příjmu.
Z výše uvedeného vyplývá, že lépe určující veličinou pro charakteristiku elasticity poptávky po
vzdělávání by měla být příjmová elasticita, tedy změna poptávky v závislosti na změnách příjmů
spotřebitelů. Příjmy mohou být pro potřeby této práce prezentovány průměrnou mzdou,
respektive jejím vývojem. Tento ukazatel je považován za jedno z kritérií rostoucí (či klesající)
životní úrovně, do které vzdělání rozhodně patří.
Tabulka níže zachycuje vývoj průměrné mzdy v ČR, což vytváří základ pro zkoumání vztahu
mezi průměrnou mzdou a poptávkou po vzdělávání, a to v kontextu ekonomického vzdělávání v
rámci vysokoškolského systému. Vzniklý vztah lze považovat jako průměr pro celou ČR, a to
bez dalších specifik a faktorů, jako například regionální rozdíly či rozdíly v nezaměstnanosti a
ekonomické výkonnosti v rámci regionů (krajů).
Tab. 1: Průměrná mzda v ČR (2000 – 2010)
Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Průměrná mzda v Kč
13,219
14,378
15,524
16,430
17,466
18,344
19,546
20,957
22,593
23,488
23,135
Zdroj: Český statistický úřad

Z tabulky vyplývá, že průměrná mzda v ČR měla a má stoupající tendenci, z čehož lze usoudit,
že s rostoucí mzdou roste životní úroveň, a tím také touha, čili poptávka po vzdělávání. Tento
jev však lze předpokládat pouze obecně. Ekonomické vzdělávání je záležitostí jak veřejných
škol, tak škol soukromých, které jsou v drtivé většině zaměřeny na různé formy ekonomických
studií. Z Tab. 2 a Obr. 1 lze vypozorovat určitý trend vývoje v ekonomickém vzdělávání v ČR.
V tabulce je možné vyčíst údaje o rostoucím počtu soukromých vysokých škol a také o
rostoucím počtu studentů vysokých škol v ČR. Následný graf zachycuje rozdělení forem studia
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vysokých škol, kde lze vypozorovat trend rostoucí obliby kombinované a distanční formy
studia, což lze chápat jako argument pro kombinaci studia a práce, či podnikání.
Tab. 2: Vysoké školy v ČR (1989 – 2009)
Rok
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09

Počet škol
23
24
23
23
23
23
23
23
23
23
23
36
45
55
56
63
66
66
71
73

Veř.školy
23
24
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
24
25
25
25
26
26

Soukr.školy
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8
17
27
28
36
39
39
42
45

Studentů celkem na VŠ
113,417
118,194
111,990
114,185
127,137
136,566
148,433
166,123
177,723
187,148
198,961
215,207
203,512
220,270
243,807
265,070
289,635
316,496
344,615
369,619

Zdroj: Český statistický úřad

Obr. 1: Rozdělení forem vysokoškolského studia

Zdroj: Český statistický úřad
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Konkrétní výpočet elasticity pomocí vzorce koeficientu elasticity poptávky.

EDP =

Q2 - Q1
P2 - P1
.
:
(Q2 + Q1)/2 (P2 + P1)/2

(2)

Pomocí vzorce bude vypočteno několik hodnot, chronologicky seřazených, za pomocí údajů z
výše uvedených tabulek, na základě kterých bude možné vyvodit určitý dílčí závěr.
Tab. 3: Výpočty elasticit
Rok
Hodnota elasticity
Elast.(E) /Neelast.(N)

2001/2002 2003/2004 2006/2007 2008/2009
0,72
16,59
1,27
1,84
N
E
E
E

Jak je z tabulky patrné, dle vzorových výpočtů elasticit, lze vztah mezi průměrnou mzdou a
počtem studentů vysokých škol (poptávku) označit za elastický.
Je velice obtížné určit všechny faktory, které mají vliv na stav poptávky po vzdělávání,
respektive na její elasticitu. Avšak dle výpočtů a dat z tabulek, které vycházejí z konkrétních
údajů Českého statistického úřadu, lze konstatovat, že s rostoucí průměrnou mzdou roste
poptávka po kvalitním vysokoškolském vzdělání, jako součásti vyšší životní úrovně.
Z údajů je také patrné, že určujícím faktorem pro poptávku po kvalitním ekonomickém
vysokoškolském vzdělání rozhodně není jen jeho cena. Od roku 2001 lze zaznamenat
kontinuální prudký nárůst soukromých vysokých škol, a to jak českých, tak různých „poboček“
prestižních evropských a světových univerzit.
Jak bylo již řečeno, tyto typy vzdělání jsou zaměřeny právě na ekonomické typy studií a
vzdělání, tudíž plně vyhovují argumentaci tématu této práce. Přes stoupající poptávku, vlivem
stoupající průměrné mzdy, jako jednoho z faktorů, postupem času rostou také náklady na tyto
formy studia, jako např. školné atd. Avšak nelze zaznamenat pokles poptávky.

4

Srovnání s Německem a EU

Vstup České Republiky do EU měl zásadní dopad téměř ve všech oblastech života, vzdělávání
nevyjímaje. Proto se po podrobnější analýze situace v ČR nabízí určitá forma komparace.
Poptávka po vzdělávání bude srovnávána s Německem a Evropskou Unií.
Na úvod srovnání je nutné uvést, že poptávka po vzdělávání v Německu je ovlivňována jinými
faktory než je tomu v ČR, neboť Německo neprodělalo od dob Druhé světové války kromě
sjednocení žádnou výraznou politicko-hospodářskou změnu. Je pravdou, že sjednocení
Německa se především na té „západní“ části hodně podepsalo, neboť východ Německa byl
hospodářsky velice slabý, tudíž nastala doba určité kompenzace. Tento jev lze možná chápat
jako určitou paralelu se situací v ČR, neboť východní část Německa byla také pod silným
vlivem SSSR, zatímco západní část vzkvétala. Přístup ke vzdělání nebyl tedy rovný v celé zemi.
Odtud zvýšená poptávka po vysokém školství po sjednocení.
Německo představuje již dlouhou dobu absolutní světovou špičku ekonomické výkonnosti, a
jednoznačnou jedničku v rámci Evropské Unie. Je zřejmé, že musí v této zemi existovat pevné
základy kvalitního vzdělávání, především na úrovni vysokých škol. Německo se potýká s
emigrací, která snižuje procento gramotných a vzdělaných lidí ve vztahu k celkové populaci.
Následující tabulka uvádí konkrétní čísla porovnání ČR s Německem a EU týkající se celkového
počtu studentů v terciárním vzdělávání.

552

Tab. 4: Srovnání celkového počtu studentův terciárním vzdělávání,
ČR vs. Německo vs. EU

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

ČR
253 700
260 000
284 500
287 000
318 900
336 300
337 400
362 600
392 500

GER
2 054 800
2 083 900
2 159 700
2 242 400
2 330 500
2 268 700
2 289 500
2 278 900
2 245 100

EU
15 920 800
16 517 300
17 139 300
17 761 800
18 232 900
18 530 200
18 782 500
18 884 200
19 040 200

Zdroj: Eurostat a Český statistický úřad

Z výše uvedené tabulky lze vyčíst několik podstatných informací. V České Republice, stejně
jako v celé EU lze vypozorovat kontinuální nárůst počtu studentů ve vysokém školství.
Porovnávat elasticitu poptávky vzhledem k průměrné mzdě v celé EU by byla velice složitá a
rozsáhlá práce.
Odlišnou situaci lze vypozorovat v Německu. Po plynulém růstu na počátku jednadvacátého
století následuje pokles počtu studentů. Je poměrně složité určit přesné příčiny, avšak vzhledem
k ekonomické situaci lze některé označit za pravděpodobné. Průměrná mzda v Německu ve
vybraných letech neklesala, celková hospodářská situace v zemi byla až do hospodářské recese
stabilizovaná. Je tedy patrné, že v letech, kdy byl zaznamenán pokles počtu studentů terciárního
vzdělávání, tudíž poklesla poptávka po vzdělání, a to včetně toho ekonomického, při rostoucí
průměrné mzdě, lze poptávku v Německu v těchto letech označit za neelastickou.
V tomto bodě lze nalézt zásadní rozdíl oproti ČR a celkovému průměru EU. Je jen otázkou, do
jaké míry má vliv na tento stav v Německu právě zmíněná emigrace, či jen velký počet
obyvatel, tudíž zvýšené problémy s nezaměstnaností, a tím pádem snaha určitého procenta lidí
nahradit studium prací v dřívějším věku.

5

Závěr

Existuje celá řada vlivů a faktorů, které mají na poptávku po vzdělávání výrazný vliv,
jednoznačně není vzdělávání charakterizováno pouze jeho cenou. Ke kvalitě vzdělávání není v
práci příhlíženo, neboť je to velice relativní pojem.
Vývoj v posledních deseti letech, kdy nastal velký rozmach soukromých vysokých škol, by bylo
možné přičíst několika událostem. Jedním z faktorů byl vstup ČR do EU. Tímto propojením se
„Západem“ došlo ke snaze srovnat úrovně vzdělání v EU, tudíž hlavně v oblasti ekonomie a
cizích jazyků, kde jsou největší rozdíly. Tento jev lze chápat jako nutně zvýšenou poptávku.
Dalším faktorem, který měl a má vliv na poptávku po ekonomickém vzdělávání, je
„hospodářská krize“, která vyvolala u hodně lidí snahu krizím a hospodářským problémům,
obklopujících nás každý den, porozumět a vyvarovat se tak chyb. Je zřejmě správné domnívat
se, že právě tyto příčiny vyvolávají v potenciálních studentech jakéhokoliv věku touhu po
ekonomickém vzdělání.
Pro většinu populace se ekonomická studia stávají jakýmsi stěžejním oborem pro každodenní
život. V dnešní hektické době, kdy mají peníze neomezenou moc, není možné bez
ekonomického vzdělání, či aspoň povědomí, racionálně nakládat s penězi a majetkem.
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Price Elasticity of Demand of Economical Education in the Czech
Republic and Its Comparison to Germany and EU
Summary
The article focuses on price elasticity of demand of economical education in Czech Republic
and its comparison to Germany and EU. The first part of the article describes the characterictics
of the topic’s historical evolution. The second part defines elasticity in general and also
elasticity of economical education, followed by a calculation of income elasticity using average
wage as a measure. The last part focuses on demand of economical education and its
comparison in Czech Republic, Germany and EU.
Key words: Education; Demand; Elasticity.
JEL classification: A23.

Shrnutí
Článek se zabývá elasticitou poptávky po ekonomickém vzdělávání v České republice a také
srovnáním s Německem a EU. První část popisuje charakteristiku historického vývoje, v druhé
části je charakterizována poptávka nejprve obecně a poté poptávka po ekonomickém vzdělávání,
následuje výpočet příjmové elasticity, kdy při výpočtu byla použita průměrná mzda. Poslední
část se zabývá komparací vývoje poptávky v České republice, Německu a EU.
Klíčová slova: vzdělávání; poptávka; elasticita.
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